


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  

เลมที่ ๖ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภาค ๑ 
ภาคทั่วไป 

   
บทที่ ๑ โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง ๑ 
 ๑. โครงสรางของศาลปกครอง ๑ 
 ๒. อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง ๓ 
 ๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓ 
    

บทที่ ๒ “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ”  
 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
 คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕ 
 ๑. หนวยงานทางปกครอง ๕ 
  ๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนหนวยงานทางปกครอง ๕ 
   ๑.๑.๑ สวนราชการที่เรียกชือ่อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ๕ 
   ๑.๑.๒ ราชการสวนทองถิ่น ๕ 
   ๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
    พระราชกฤษฎีกา ๕ 
   ๑.๑.๔ หนวยงานอ่ืนของรัฐ ๗ 
   ๑.๑.๕ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง  
    หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง ๗ 
  ๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวนิิจฉัยวาไมเปนหนวยงานทางปกครอง ๘ 
 ๒. เจาหนาที่ของรัฐ ๙ 
  ๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวนิิจฉัยวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ ๙ 
   ๒.๑.๑ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล   
    หรือผูที่ปฏิบตัิงานในหนวยงานทางปกครอง ๙ 
   ๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการ 
    หรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ   
    คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล ๑๐ 
 ๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวนิิจฉัยวาไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ  ๑๒ 

 
 
 



 
 

(๒) 
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บทที่ ๓ อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๑๕ 
 ๑. ขอพิจารณาเก่ียวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครอง  
  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา  
  ของศาลปกครอง ๑๕ 
 ๑.๑ การใชอํานาจในการออกกฎ ๑๕ 
  ๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงาน 
   ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีลักษณะ 
   เปนการออก “กฎ” ๑๕ 
  ๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงาน 
   ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมใชลักษณะ 
   ของการออก “กฎ” ๑๘ 
 ๑.๒ การใชอํานาจในการออกคําส่ัง ๒๐ 
  ๑.๒.๑ คําสั่งทางปกครอง ๒๐ 
   ๑) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “คําสั่งตาง ๆ” ๒๐ 
   ๒) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ 
    “หนังสือตาง ๆ” ๒๒ 
   ๓) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “มติของสภาหรือคณะกรรมการ” ๒๓ 
   ๔) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “การอนุญาต” ๒๓ 
   ๕) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “การอนุมัติ” ๒๓ 
   ๖) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “การวินิจฉัยอุทธรณ” ๒๔ 
   ๗) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
    “ประกาศ” ๒๕ 

๘) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  
“การรับจดทะเบียน” ๒๕ 

๙) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอ่ืน ๆ ๒๕ 
 



 
 

(๓) 
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  ๑.๒.๒ คําสั่งทางปกครองทั่วไป ๒๖ 
  ๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการฟองโตแยงคําส่ัง 
   ที่พิพาทเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
   โดยไมระบุวาคําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังประเภทใด ๒๖ 
  ๑.๒.๔ กรณีที่ “ไมใชคําส่ังทางปกครอง” ๒๗ 
   ๑) กระบวนการภายในฝายปกครอง ๒๗ 
   ๒) มาตรการภายในของฝายปกครอง ๓๒ 
   ๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
    เก่ียวกับที่ดิน ๓๓ 
   ๔) การที่เจาหนาที่ของรัฐคัดคานการรังวัดที่ดิน 
    ของเอกชน ๓๓ 
   ๕) ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของ 
    หนวยงานของรัฐ ๓๔ 
   ๖) การใชสิทธิตามสัญญา ๓๔ 
   ๗) กรณีอ่ืน ๆ ๓๕ 
 ๑.๓ การใชอํานาจกระทําการอ่ืนใด  ๓๗ 
 ๑.๔ การละเลยตอการปฏิบัตหินาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือ 
   การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ๔๐ 
  ๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
   การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง 
   ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ๔๐ 
  ๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
   การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง 
   ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ๔๒ 
 ๑.๕ การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ๔๓ 
  ๑.๕.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจ 
   ตามกฎหมาย ๔๓ 
  ๑.๕.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ  ๔๕ 
  ๑.๕.๓ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําส่ัง ๔๕ 
  ๑.๕.๔ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ 
   หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ๔๕ 



 
 

(๔) 
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  ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการกระทําละเมิด  
   ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไมไดระบุวา 
   เปนการกระทาํละเมิดจากกรณีใด ๔๖ 
  ๑.๕.๖  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
   การกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
   แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๔๖ 
 ๑.๖ สัญญาทางปกครอง ๔๙ 
  ๑.๖.๑ กรณีทีศ่าลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง ๔๙ 
   ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 
    ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๔๙ 
   ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสญัญาทางปกครอง  
    เน่ืองจากมีลักษณะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ 
    ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คร้ังที่ ๖/๒๕๔๔ ๕๑ 
   ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสญัญาทางปกครอง 
    มากกวาหน่ึงลักษณะสัญญา ๕๒ 
   ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาสัญญาที่พิพาท 
  เปนสัญญาทางปกครอง แตไมไดระบุวา 
  เปนสัญญาทางปกครองประเภทใด ๕๒ 
  ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 

แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๕๔ 
   ๑) สัญญาค้ําประกันของสญัญาทางปกครอง ๕๔ 
   ๒) การรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่เกิดจาก 
    สัญญาทางปกครอง ๕๔ 
   ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพยจํานําตามสัญญาจํานํา 
    เพ่ือประกันหนี้เงินกูยืม ๕๕ 
   ๔) สัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน 
    และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ๕๕ 
  ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง ๕๖ 
   ๑) สัญญาจางแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ๕๖ 
   ๒) สัญญากูยมื ๕๖ 
   ๓) สัญญาซ้ือขาย ๕๖ 



 
 

(๕) 
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   ๔) สัญญาเชาหรือใหเชา ๕๗ 
   ๕) สัญญาจางทําของ ๕๙ 
   ๖) สัญญาอ่ืน ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยวา 
    ไมใชสัญญาทางปกครอง ๕๙ 
 ๑.๗ การกระทําอยางอ่ืนที่เปนความรับผดิของรัฐ ๖๐ 
  ๑) กรณีเก่ียวกับการเวนคนือสังหาริมทรัพย ๖๐ 
  ๒) กรณีเก่ียวกับการรอนสิทธิ  ๖๐ 
  ๓) กรณีเก่ียวกับความรบัผดิอยางอ่ืน ๖๑ 
 ๑.๘ การกระทําในกรณีอ่ืน ๆ  ๖๒ 
   ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง 
    หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคล 
    ตองกระทําหรือละเวนกระทาํอยางหนึ่งอยางใด ๖๒ 
   ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหยื่นฟองการใชอํานาจรัฐ 
    ในบางกรณีตอศาลปกครอง ๖๒ 
 ๒. ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครอง 
  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
  ของศาลปกครอง ๖๓ 
  ๒.๑ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
   ที่เปนการกระทําทางปกครอง แตกฎหมายกําหนดให 
   ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๖๓ 
   ๒.๑.๑ การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร ๖๓ 
   ๒.๑.๒ การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย 
    วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  ๖๓ 
   ๒.๑.๓ การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
    พิจารณาพิพากษาของศาลชํานัญพิเศษ ๖๔ 
    ๑) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ๖๔ 
                     ๒) การกระทาํทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ๖๔ 
    ๓) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ๖๖ 



 
 

(๖) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    ๔) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ  
     พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญา 
     และการคาระหวางประเทศ  ๖๗ 
    ๕) การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ 
     พิจารณาพิพากษาของศาลลมละลาย ๖๗ 
   ๒.๑.๔ การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการรักษา 
    ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖๘ 
   ๒.๑.๕ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบริหารราชการ 
    ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ๖๘ 
   ๒.๑.๖ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบรรษัท 
    บริหารสินทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖๘ 
  ๒.๒ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไมเปน 
   การกระทําทางปกครอง และไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
   ของศาลปกครอง ๖๙ 
   ๒.๒.๑ การกระทําทางรัฐบาล ๖๙ 
    ๑) ความสัมพันธระหวางประเทศ ๖๙ 
    ๒) ความสัมพันธกับรฐัสภา ๖๙ 
    ๓) งานทางนโยบาย ๖๙ 
    ๔) การดําเนินกิจการภายในของฝายบริหาร ๖๙ 
   ๒.๒.๒ กระบวนการทางนติิบัญญัต ิ ๗๐ 
   ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษา ๗๐ 
   ๒.๒.๔ การดําเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ ๗๘ 
    ๑) การดําเนินกิจการทางศาสนา ๗๘ 
    ๒) การปกครองสงฆ ๗๘ 
   ๒.๒.๕ กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ๗๘ 
    ๑) การออกหมายเรียก ๗๘ 
    ๒) การจับกุม ๗๙ 
    ๓) การปรับ ๘๐ 
    ๔) การปลอยชั่วคราว ๘๑ 
             ๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น  ๘๑ 
    ๖) การขออายัดตัวผูตองหา ๘๓ 



 
 

(๗) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    ๗) การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ๘๓ 
    ๘) การแจงความรองทุกขและการดําเนินคดีอาญา ๘๕ 
    ๙) การสงผูรายขามแดน ๘๘ 
   ๒.๒.๖ กระบวนการยุตธิรรมทางแพง ๘๘ 
   ๒.๒.๗ การปฏิบัติหนาทีท่ัว่ไป ๙๐ 
    ๑) การรักษาพยาบาล ๙๐ 
    ๒) การขับรถ ๙๐ 
    ๓) การปดก้ันลํานํ้าเพ่ือการผลติไฟฟา ๙๐ 
    ๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ๙๐ 
    ๕) การดูแลรักษาตนไม ๙๐ 
    ๖) การแจงความรองทุกข ๙๑ 
    ๗) การขุดลอกทางน้ํานอกเขตชลประทาน ๙๑ 
    ๘) การหักเงินบําเหน็จบํานาญเพ่ือชําระหนี้ตามคําขอ ๙๑ 
    ๙) การปฏิบัตหินาที่ในเรื่องเก่ียวกับเอกสาร ๙๑ 
    ๑๐) การติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร  ๙๑ 
    ๑๑) การเสนอความเห็น ๙๑ 
   ๒.๒.๘ การเลอืกตั้งและการเพิกถอนสิทธเิลือกตั้ง ๙๑ 
   ๒.๒.๙ การใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ๙๒ 
   ๒.๒.๑๐ กรณีอ่ืน ๆ ๙๓ 
 ๓. ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครอง 
  กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาหรือ 
  มีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน ๙๕ 
 ๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา 
  เก่ียวพันกัน ๙๕ 
 ๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายประเด็น 
  เก่ียวพันกัน ๙๕ 
  ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจ 
    ของศาลอ่ืนซึง่มิใชศาลปกครอง ๙๕ 
  ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจ 
   ของศาลปกครองสูงสุด ๙๖ 
 
 



 
 

(๘) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๔ เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง ๙๗ 
 ๑. ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง ๙๗ 
  ๑.๑ ผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย ๙๗ 
   ๑.๑.๑ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
    หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒  
    วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๙๗ 
    ๑) เหตุแหงการเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสยีหาย 
     หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ๙๗ 
     (๑) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
      ออกกฎ ๙๗ 
    (๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 

ออกคําส่ัง ๑๐๑ 
    (๓) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 

กระทําอ่ืน ๑๒๔ 
    (๔) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 

ละเลยตอหนาที่ ๑๒๙ 
    (๕) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
     ปฏิบัติหนาทีล่าชาเกินสมควร  ๑๓๘ 
    (๖) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
     กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
     หรือเจาหนาที่ของรัฐ ๑๓๙ 
     (๗) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากสัญญา 
     ทางปกครอง ๑๔๖ 
     (๘) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
      กระทําที่เปนความรับผิดอยางอ่ืน ๑๔๘ 
     (๙) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการ 
      กระทําในกรณีอ่ืน ๆ ๑๕๐ 
    ๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน  
     หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ๑๕๓ 
     (๑) หนวยงานทางปกครอง ๑๕๓ 
     (๒) ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจากการใชอํานาจรัฐ ๑๕๓ 



 
 

(๙) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     (๓) คณะบุคคล ๑๕๔ 
     (๔) ชุมชน ๑๕๔ 
     (๕) เจาหนาที่ของรัฐ ๑๕๖ 
   ๑.๑.๒ กรณีทีก่ฎหมายใหสิทธิในการฟองคดี ๑๕๖ 
  ๑.๒ การขอใหศาลกําหนดคําบังคับ ๑๕๖ 
   ๑.๒.๑ กรณีทีไ่มจําเปนตองมีคําบังคับของศาล ๑๕๖ 
   ๑) กรณีที่มีผลบังคับเปนไปตามบทบัญญัติของ 
   กฎหมายที่เก่ียวของอยูแลว  ๑๕๖ 
   ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวามูลเหตุแหงการ 
       ฟองคดีไดหมดส้ินไปแลว ๑๕๘ 
   ๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาการกําหนดคําบังคับ 
     ตามคําขอไมเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอน 
     หรือเสียหายของผูฟองคดีอีกตอไป ๑๖๖ 
   ๑.๒.๒ กรณีทีจํ่าเปนตองมีคาํบังคบัของศาล ๑๖๗ 
    ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่กําหนด 
    คําบังคับได ๑๖๗ 
   ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่ไมอาจ 
     กําหนดคําบังคับได ๑๗๕ 
 ๒. ความสามารถในการฟองคดีปกครอง ๑๘๖ 
 ๓. ขั้นตอนและวิธีการกอนการฟองคดี ๑๘๗ 
  ๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอน   
   หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
   ที่ตองดําเนินการกอนฟองคดี ๑๘๗ 
   ๓.๑.๑ กรณีที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด ๑๘๗ 
   ๓.๑.๒ กรณีที่ถือวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอนตามที่ 
   กฎหมายกําหนดแลว ๑๘๙ 
  ๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการ 
   ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน  
   หรือเสียหายกอนฟองคดี ๑๙๑ 
   ๓.๒.๑ กรณียื่นฟองภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข ๑๙๑ 
   ๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณหรือรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลา ๑๙๒ 



 
 

(๑๐) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๓.๒.๓ กรณีดําเนินการผิดจากขั้นตอนหรอืวิธีการตามที่  
    กฎหมายกําหนด ๑๙๖ 
   ๓.๒.๔ กรณียื่นฟองคดีโดยยังไมไดดําเนินการตามขั้นตอน 
    หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
    กอนฟองคดี ๑๙๖ 
  ๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมตองดําเนินการตามขั้นตอน 
   หรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี ๒๐๒ 
   ๓.๓.๑ กรณีที่ผูฟองคดีมิไดเปนคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณ 
    ตามกฎหมาย ๒๐๒ 
   ๓.๓.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ออกโดย 
    คณะกรรมการ ๒๐๓ 
   ๓.๓.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองทั่วไป ๒๐๔ 
   ๓.๓.๔ กรณีฟองเพิกถอนกฎ ๒๐๕ 
   ๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหฟองคดี 
    โดยไมตองยื่นอุทธรณหรือรองทุกข ๒๐๕ 
   ๓.๓.๖ กรณีฟองโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ๒๐๕ 
 ๔. ระยะเวลาการฟองคดี ๒๐๖ 
  ๔.๑ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนกฎ  
   คําสั่ง และสั่งหามการกระทํา ๒๐๖ 
   ๔.๑.๑ กรณีฟองเพิกถอนกฎ ๒๐๖ 
   ๔.๑.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ๒๑๙ 
   ๔.๑.๓ กรณีฟองเพิกถอนคาํส่ังทางปกครองทั่วไป ๒๓๗ 
   ๔.๑.๔ กรณีฟองขอใหศาลส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ๒๓๙ 
   ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟองคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว 
    เปนอยางอ่ืน ๒๔๐ 
  ๔.๒ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ 
   ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
   ลาชาเกินสมควร ๒๔๓ 
   ๔.๒.๑ กรณีที่ตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง 
    หรือเจาหนาที่ของรัฐ ๒๔๓ 
   ๔.๒.๒ กรณีที่ไมตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง 
    หรือเจาหนาที่ของรัฐ ๒๔๘ 



 
 

(๑๑) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๔.๓ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
   หรือความรับผิดอยางอ่ืน ๒๔๘ 
   ๔.๓.๑ การฟองคดีเก่ียวกบัการกระทําละเมิด ๒๔๘ 
   ๔.๓.๒ การฟองคดีเก่ียวกบัความรับผิดอยางอ่ืน ๒๖๓ 
  ๔.๔ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง ๒๖๕ 
   ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาจาง ๒๖๕ 
   ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาสัมปทาน ๒๖๘ 
   ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาทุนการศึกษา ๒๖๙ 
   ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาซ้ือขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกา 
    กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ๒๖๙ 
   ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสญัญากูยืมเงิน ๒๖๙ 
   ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา 
    รับฝากเก็บขาวเปลือก แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร 
    และจัดจําหนายขาวสาร ๒๗๐ 
   ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    ขอตกลงการจางลูกจางของสวนราชการ  ๒๗๑ 
   ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาหลักประกันซอง ๒๗๑ 
   ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
    สัญญาซ้ือขาย ๒๗๑ 
  ๔.๕ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดให 
   หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล 
   เพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด ๒๗๒ 
  ๔.๖ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหยื่นฟอง 
   การใชอํานาจรัฐในบางกรณีตอศาลปกครอง ๒๗๓ 
  ๔.๗ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่เหตุแหงการฟองคดี 
   เกิดขึ้นกอนศาลปกครองเปดทําการ ๒๗๓ 
 



 
 

(๑๒) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไป ๒๗๓ 
   ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ ๒๗๓ 
   ๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวย 
    การวินิจฉัยชีข้าดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๗๕ 
   ๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการฟอง 
    คดีปกครองตอศาลอ่ืนซ่ึงมิใชศาลปกครอง  ๒๗๕ 
   ๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ ๒๗๕ 
   ๔.๘.๕  การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการ 
    รับสภาพความรับผิด ๒๗๖ 
  ๔.๙ ระยะเวลาการฟองคดีปกครองเก่ียวกับการคุมครอง 
   ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล ๒๗๖ 
   ๔.๙.๑ การฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ ๒๗๖ 
   ๔.๙.๒ การฟองคดีเก่ียวกบัสถานะของบุคคล  ๒๗๘ 
  ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับกรณีที่เปนประโยชนแกสวนรวม 
    หรือมีเหตุจําเปนอ่ืน  ๒๘๐ 
    ๔.๑๐.๑ การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม ๒๘๐ 
    ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน ๒๘๕ 
    ๔.๑๐.๓ การเปนที่สุดของคําส่ังรับคําฟองที่ยื่นฟอง 
      เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีไวพิจารณาตาม  
      ขอ ๓๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวธิีพิจารณาคดีปกครองฯ  ๒๘๗ 
 ๕. คาธรรมเนียมศาล ๒๘๗ 
  ๕.๑ การชําระคาธรรมเนียมศาลกรณีผูฟองคดีหลายคน 
   รวมกันยื่นคําฟองเปนฉบับเดียว ๒๘๗ 
  ๕.๒ การไมชําระคาธรรมเนียมศาลหรือชําระคาธรรมเนียมศาล 
   ไมครบถวน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับขอ ๓๗ วรรคสอง) ๒๘๗ 
  ๕.๓ การส่ังใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพิม่ (ขอ ๓๔ วรรคสี่)  ๒๘๗ 
  ๕.๔ การคืนคาธรรมเนียมศาล (ขอ ๓๘)  ๒๘๘ 
  ๕.๕ การยกเวนคาธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ 
   ขอ ๔๑/๑ ถึงขอ ๔๑/๖) ๒๘๘ 
   
 



 
 

(๑๓) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๖. ฟองซอน ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และฟองซ้ํา ๒๙๗ 
  ๖.๑ ฟองซอน (ขอ ๓๖) ๒๙๗ 
  ๖.๒ ดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า (ขอ ๙๖) ๓๐๒ 
  ๖.๓ ฟองซ้ํา (ขอ ๙๗) ๓๐๔ 
 

บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓๑๕ 
 ๑. บททั่วไป   ๓๑๕ 
  ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ขอ ๕) ๓๑๕ 
   ๑.๑.๑ หลักผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูมีประโยชนเก่ียวของ 
     หรือมีสวนไดเสียกับการเพิกถอนกฎหรือคําส่ัง 
     ทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี  ๓๑๕ 
   ๑.๑.๒ หลักเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป ๓๑๕ 
   ๑.๑.๓ หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณี 
     ไมเสียคาใชจาย ๓๒๐ 
   ๑.๑.๔ หลักคําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม ๓๒๐ 
   ๑.๑.๕ หลักศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจทางปกครอง 
     แทนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ๓๒๑ 
   ๑.๑.๖ การชั่งนํ้าหนักประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล ๓๒๑ 
   ๑.๑.๗ แบบคาํรองอุทธรณคําส่ัง ๓๒๑ 
   ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอํานาจบังคับคดี ๓๒๑ 
   ๑.๑.๙ หลักศาลตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอ  ๓๒๑ 
   ๑.๑.๑๐ หลักการฟงความสองฝาย ๓๒๕ 
   ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไตสวน ๓๒๕ 
  ๑.๒ การยนหรือขยายระยะเวลา (ขอ ๖) ๓๒๗ 
  ๑.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ขอ ๗) ๓๒๘ 
   ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง ๓๒๘ 
   ๑.๓.๒ กรณีคูกรณีมีคําขอ ๓๓๐ 
  ๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล (ขอ ๑๓)  ๓๓๑ 
  ๑.๕ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสาร  ๓๓๑ 
   ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (ขอ ๑๕) ๓๓๑ 
   ๑.๕.๒ โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือ 
      บุคคลอ่ืนนําไปสง (ขอ ๑๖) ๓๓๒ 



 
 

(๑๔) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน ๓๓๓ 
  ๒.๑ อํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑) ๓๓๓ 
  ๒.๒ การเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง ๓๓๓ 
   ๒.๒.๑ การสงสําเนาคําฟอง (ขอ ๓๓) ๓๓๓ 
   ๒.๒.๒ ความสมบูรณครบถวนของคําฟอง (มาตรา ๔๕ 
     ประกอบกับขอ ๓๗) ๓๓๔ 
     ๑) กรณีที่คําฟองไมสมบรูณครบถวนซึ่งผูฟองคดี 
      อาจแกไขได ๓๓๔ 
     ๒) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งไมอาจแกไข 
      ใหถูกตองได ๓๓๕ 
     ๓) เปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง  ๓๓๕ 
   ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของ 
     ศาลปกครองสูงสุด ๓๓๕ 
   ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของ 
      ศาลปกครองชั้นตนอ่ืน ๓๓๕ 

 ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา  
   แลวขอหาใดขอหาหน่ึงเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือ 
   เขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนน้ัน ๓๓๖ 

  ๒.๓ การแสวงหาขอเท็จจริง ๓๓๗ 
   ๒.๓.๑ การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ  
     คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเตมิ ๓๓๗ 
     ๑) คําฟองและคําฟองเพ่ิมเตมิ  ๓๓๗ 
     ๒) คําใหการและคําฟองแยง (ขอ ๔๓-ขอ ๔๖) ๓๔๐ 
     ๓) คําคัดคานคําใหการ (ขอ ๔๗ และขอ ๔๘) ๓๔๐ 
     ๔) คําใหการเพ่ิมเติม (ขอ ๔๙) ๓๔๕ 
   ๒.๓.๒ การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล (ขอ ๕๐-ขอ ๕๙) ๓๔๕ 
 ๒.๔ การแจงวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเทจ็จริง (ขอ ๖๒ วรรคหนึ่ง) ๓๔๖ 
 ๒.๕ การรับฟงพยานหลักฐาน (ขอ ๖๔-ขอ ๖๘) ๓๔๖ 
 
 
 



 
 

(๑๕) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๒.๖ วิธีการชัว่คราวกอนการพิพากษา ๓๔๖ 
   ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครอง  
     (ขอ ๖๙-ขอ ๗๔) ๓๔๖ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังยกคําขอ ๓๔๖ 
     ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคาํส่ังทุเลาการบังคับ ๓๕๐ 
   ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขชั่วคราว (ขอ ๗๕-ขอ ๗๗) ๓๕๕ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังยกคําขอ ๓๕๕ 
     ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังกําหนดมาตรการ 
      หรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว ๓๕๖ 
   ๒.๖.๓ การอุทธรณคําส่ังเก่ียวกับวิธีการชั่วคราว 
     กอนการพิพากษา (ขอ ๗๓ และขอ ๗๖) ๓๕๙ 
   ๒.๖.๔ การขอใหระงับคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎ 
     หรือคําส่ังทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน 
     ไวเปนการชัว่คราว (ขอ ๗๓ วรรคหนึ่ง) ๓๖๓ 
   ๒.๖.๕ คําสั่งเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษากรณีอ่ืน ๆ  ๓๖๓ 
  ๒.๗ การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี  
   และการถอนคําฟอง ๓๖๕ 
   ๒.๗.๑ การรองสอด (ขอ ๗๘) ๓๖๕ 
     ๑) กรณีศาลเรียกเขามาเอง ๓๖๕ 
     ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคํารองสอด ๓๖๖ 
     ๓) กรณีคูกรณีมีคําขอ ๓๖๘ 
     ๔) ผลของการเขามาในคดีโดยการรองสอด ๓๖๘ 
   ๒.๗.๒ การรวมคดี (ขอ ๗๙ วรรคหนึ่ง) ๓๖๘ 
   ๒.๗.๓ การแยกคดี (ขอ ๘๐) ๓๖๘ 
   ๒.๗.๔ การโอนคดี (ขอ ๘๑) ๓๖๘ 
   ๒.๗.๕ การถอนคําฟอง (ขอ ๘๒) ๓๖๘ 
  ๒.๘ การน่ังพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี ๓๖๙ 
   ๒.๘.๑ การน่ังพิจารณาคดี (ขอ ๘๓-ขอ ๘๗) ๓๖๙ 
   ๒.๘.๒ การทาํคําพิพากษาและคําส่ัง ๓๗๐ 
     ๑) ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 
      ของประชาชน (ขอ ๙๒) ๓๗๐ 
 



 
 

(๑๖) 
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     ๒) การแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย  
      (ขอ ๙๕) ๓๗๔ 
  ๒.๙ การเขาเปนคูความแทนที่คูความมรณะ (มาตรา ๕๓) ๓๗๕ 
  ๒.๑๐ การขออนุญาตใหพิจารณาคดีใหมหรือฟองคดีใหม (มาตรา ๖๒) ๓๗๕ 
  ๒.๑๑ การขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ัง 
    ชี้ขาดคดีปกครองใหม (มาตรา ๗๕) ๓๗๖ 
    ๑) ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํส่ัง 
     ชี้ขาดคดีปกครองใหม ๓๗๖ 
    ๒) กรณีที่ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ัง 
     ชี้ขาดคดีปกครองใหมได ๓๗๖ 
    ๓) กรณีที่ไมอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี  
     หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม ๓๗๗ 
  ๒.๑๒ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๖๓) ๓๘๖ 
  ๒.๑๓ การบังคับคดี ๓๘๖ 
 ๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด ๓๘๘ 
  ๓.๑ คดีฟองตรงตอศาลปกครองสูงสุด ๓๘๘ 
  ๓.๒ คดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ๓๘๘ 
   ๓.๒.๑ ผูมีสิทธิยื่นอุทธรณคาํพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ๓๘๘ 
   ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษา ๓๘๙ 
   ๓.๒.๓ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทีต่องหามมิใหอุทธรณ ๓๙๑ 
   ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ ๓๙๓ 
     ๑) คําอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ ๓๙๓ 
     ๒) คําอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมาย 
      กําหนด (ขอ ๑๐๑) ๓๙๓ 
     ๓) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
      ที่มีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
      (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) ๔๐๒ 
   ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ ๔๐๔ 
     ๑) คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน ๔๐๔ 
     ๒) การชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ๔๐๕ 
     ๓) คําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่น 
      โดยผิดระเบียบ ๔๐๖ 



 
 

(๑๗) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๓.๒.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒) ๔๐๙ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยกคําพิพากษา 
      ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําพิพากษาใหม ๔๐๙ 
     ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําพิพากษาใหม ๔๑๗ 
   ๓.๒.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใช  
     ในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖) ๔๑๙ 
  ๓.๓ คดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชัน้ตน ๔๑๙ 
   ๓.๓.๑ ผูมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ๔๑๙ 
   ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง ๔๒๐ 
   ๓.๓.๓ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ ๔๒๒ 
     ๑) คาํสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายกําหนด 
      ใหเปนที่สุด (ขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง) ๔๒๒ 
     ๒) คําสั่งระหวางพิจารณา (ขอ ๑๐๐ วรรคสอง) ๔๒๓ 
   ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคํารองอุทธรณ ๔๒๕ 
     ๑) คํารองอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ ๔๒๕ 
     ๒) คํารองอุทธรณตองมีขอความตามที่ 
      กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑) ๔๒๕ 
     ๓) คํารองอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
      ที่มีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
      (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) ๔๓๑ 
   ๓.๓.๕ การตรวจคํารองอุทธรณคําส่ัง ๔๓๑ 
     ๑) คํารองอุทธรณคําส่ังไมสมบูรณครบถวน ๔๓๑ 
     ๒) คํารองอุทธรณคําส่ังตองหามตามกฎหมาย 
      หรือยื่นโดยผิดระเบียบ ๔๓๑ 
   ๓.๓.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒) ๔๓๒ 
     ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยกคําส่ัง 
      ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําส่ังใหม ๔๓๒ 
 



 
 

(๑๘) 
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     ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยัง 
      ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําส่ังใหม ๔๓๘ 
   ๓.๓.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 
     มาใชในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  ๔๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(๑๙) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภาค ๒ 
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง 

 
บทที่ ๑ การนําหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใชวินิจฉัย 
 ในคดีปกครอง ๔๔๕ 
 ๑. หลักความเสมอภาค (การหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม) ๔๔๕ 
 ๒. หลักการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย ๔๗๘ 
 ๓. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ๔๗๘ 
 ๔. หลักการมีสวนรวมของประชาชน ๔๙๘ 
 ๕. หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยความแนนอนและความชัดเจน 
  ของกฎหมาย ๕๐๕ 
 ๖. หลักความไดสัดสวน ๕๐๕ 
 

บทที่ ๒ คดีปกครองเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๕๑๑ 
 ๑. การออกกฎเกณฑเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ๕๑๑ 
 ๒. การออกคําสั่งเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ๕๒๔ 
 ๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ๕๓๗ 
  ๓.๑ การควบคุมมลพิษ ๕๓๗ 
   ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง ๕๓๗ 
   ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ํา ๕๓๗ 
   ๓.๑.๓ มลพิษอ่ืนและของเสยีอันตราย ๕๔๓ 
  ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ๕๔๓ 
  ๓.๓ การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ๕๔๔ 
 ๔. ความรับผิดในคาเสียหายหรือคาทดแทนของรัฐ ๕๔๔ 
 

บทที่ ๓ คดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค ๕๔๕ 
 ๑. กรณีเก่ียวกับอาหาร ๕๔๕ 
 ๒. กรณีเก่ียวกับยา ๕๔๕ 
 ๓. กรณีเก่ียวกับสินคาไมปลอดภัย ๕๔๕ 
 ๔. กรณีเก่ียวกับเรื่องรองเรียนหนวยงานคุมครองผูบริโภค ๕๔๕ 
 ๕. กรณีเก่ียวกับรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสอง ๕๖๐ 
  



 
 

(๒๐) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๔ คดีปกครองเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง ๕๖๑ 
 ๑. การควบคุมอาคาร ๕๖๑ 
  ๑.๑ ขอพิพาทเก่ียวกับการฟองเพิกถอนกฎ ๕๖๑ 
   ๑.๑.๑ กฎกระทรวง ๕๖๑ 
   ๑.๑.๒ ขอบัญญัติทองถิ่น ๕๖๑ 
  ๑.๒ ขอพิพาทเก่ียวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจงตามกฎหมาย  
   วาดวยการควบคุมอาคาร ๕๖๑ 
   ๑.๒.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นไมออกใบอนุญาต   

ไมตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบรับแจงตามคําขอ ๕๖๑ 
   ๑.๒.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 
    โดยมิชอบ ๕๖๔ 
  ๑.๓ ขอพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับ  
   ผูฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ๕๗๔ 
   ๑.๓.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ อาคารโดยรุกล้ําที่สาธารณะ ๕๗๔ 
   ๑.๓.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ อาคารโดยเวนระยะ 
    หรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา 
    หรือที่สาธารณะโดยฝาฝนกฎหมาย ๕๗๔ 
   ๑.๓.๓ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ อาคารในบริเวณ 
    ที่มีการกําหนดหามตามกฎหมายวาดวย 
    การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืน ๕๗๘ 
   ๑.๓.๔ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ โดยฝาฝนกฎหมาย 
    วาดวยการควบคุมอาคารกรณีอ่ืน ๆ ๕๗๘ 
  ๑.๔ ขอพิพาทเก่ียวกับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหผูฝาฝน 
   กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดําเนินการ ๕๙๕ 
   ๑.๔.๑ กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่สามารถแกไข 
    เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได  ๕๙๕ 
 



 
 

(๒๑) 
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   ๑.๔.๒ กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่ไมสามารถแกไข 
    เปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดหรือเจาของอาคาร 
    มิไดปฏิบัติตามคําส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
    ของเจาพนักงานทองถิ่น ๕๙๙ 
  ๑.๕ ขอพิพาทเก่ียวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
   ของเจาพนักงานทองถิ่น ๖๑๓ 
  ๑.๖ ขอพิพาทเก่ียวกับการยื่นคําขอตอศาลเพ่ือใหมีคําส่ังจับกุม 
   และกักขังบุคคลซ่ึงฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
   วาดวยการควบคุมอาคาร  ๖๑๓ 
 ๒. การผังเมือง  ๖๑๔ 
 

บทที่ ๕ คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน  
 และกิจการโทรคมนาคม ๖๑๙ 

๑. กรณีเก่ียวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
   กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ ๖๑๙ 

๒. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน ๖๒๒ 

 ๓. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ๖๒๒ 
  ๔. กรณีเก่ียวกับกิจการวิทยุคมนาคม ๖๓๐ 
 

บทที่ ๖ คดีปกครองเก่ียวกับรัฐวสิาหกิจ ๖๓๑ 
 ๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ๖๓๑ 
 ๒. การเปลี่ยนสถานะของรฐัวิสาหกิจ ๖๓๑ 
 ๓. การยุบเลกิรัฐวิสาหกิจ ๖๔๓ 
 

บทที่ ๗ คดีปกครองเก่ียวกับการลงทุน การเงนิ การคลัง และการธนาคาร ๖๔๕ 
 ๑. การลงทุน  ๖๔๕
 ๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร ๖๔๕ 
 
 
 
 
 
 



 
 

(๒๒) 
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บทที่ ๘ คดีปกครองเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม ๖๔๙ 
 ๑. การพาณิชยและอุตสาหกรรมการเกษตร ๖๔๙ 
 ๒. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอาหาร ๖๔๙ 
 ๓. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ๖๔๙ 
 

บทที่ ๙ คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณูปโภค ๖๕๓ 
 ๑. การจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ๖๕๓ 
 ๒. การบํารุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค ๖๕๓ 
 ๓. การใหบริการส่ิงสาธารณูปโภค ๖๕๕ 
  

บทที่ ๑๐ คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย  
 และเหตเุดือดรอนรําคาญ ๖๗๑ 
 ๑. อาหารและยา ๖๗๑ 
 ๒. การจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ ๖๗๑ 
  ๒.๑ การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ๖๗๑ 
  ๒.๒ การดําเนินการกับผูฝาฝนจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
   โดยไมไดรับอนุญาต ๖๗๑ 
 ๓. ระบบบริการสุขภาพ ๖๗๑ 
  ๓.๑ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย ๖๗๑ 
  ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม ๖๗๕ 
  ๓.๓ กรณีอ่ืน ๆ ๖๗๕ 
 ๔. เหตุรําคาญ  ๖๗๗ 
  ๔.๑ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน ๖๗๗ 
  ๔.๒ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต  
   เคร่ืองจักร และเครื่องกล ๖๗๗ 
  ๔.๓ เหตุรําคาญจากการเลีย้งหรือปลอยสัตว  ๖๗๗ 
  ๔.๔ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการฆาสัตว ๖๗๗ 
  ๔.๕ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ๖๗๗ 
  ๔.๖ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด ๖๗๗ 
  ๔.๗ เหตุรําคาญจากสุขลักษณะของอาคาร ๖๗๘ 
  ๔.๘ เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน ๖๗๘ 
 



 
 

(๒๓) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๑ คดีปกครองเก่ียวกับการประกอบกิจการ ๖๗๙ 
 ๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานบริการ ๖๗๙ 
 ๒. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ๖๗๙ 
 ๓. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรม ๖๘๘ 
 ๔. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการขายทอดตลาด 
  หรือคาของเกา ๖๙๐ 
 ๕. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการรับจางพิมพสิ่งพิมพ ๖๙๐ 
 ๖. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ๖๙๐ 
 ๗. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ๖๙๐ 
 ๘. การออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล  ๖๙๐ 
 ๙. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด  ๖๙๓ 
 ๑๐. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงฆาสัตว  

 โรงพักสัตว และการฆาสัตว ๖๙๓ 
 ๑๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ๖๙๓ 
 ๑๒. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการดูดทราย ๖๙๔ 
 ๑๓. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการในที่สาธารณะ ๖๙๗ 

 

บทที่ ๑๒ คดีปกครองเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง ๗๐๑
  ๑. การคมนาคมและการขนสงทางบก ๗๐๑ 
  ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ ๗๐๑
  ๑.๒ การประกอบการขนสง ๗๐๑ 
  ๑.๓ การกําหนดเสนทางเดินรถ ๗๐๕ 
  ๑.๔ การดูแลรักษาทาง ๗๑๕ 
  ๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณในการ  
   จัดทําบริการสาธารณะดานคมนาคมและขนสงทางบก ๗๑๕ 
  ๑.๖ โครงการที่เปนบริการสาธารณะดานคมนาคมและขนสงทางบก ๗๑๕ 
 ๒. การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา ๗๑๖ 
  ๒.๑ การกอสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า ๗๑๖ 
 ๒.๒ การสงเสริมการพาณิชยนาว ี ๗๒๐ 
 ๓. การคมนาคมและการขนสงทางอากาศ ๗๒๐ 
 
 
 



 
 

(๒๔) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๓ คดีปกครองเก่ียวกับที่ดิน ๗๒๑ 
 ๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ๗๒๑ 
 ๒. การจัดที่ดินเพ่ือประชาชน ๗๓๗ 
 ๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ๗๓๗ 
 ๔. การรังวัดที่ดิน ๗๖๗ 
 ๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๗๗๓ 
 ๖. กรณีอ่ืน ๆ  ๗๘๕ 
  ๖.๑ การจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ ๗๘๕ 
  ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๗๘๘ 
  ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๗๘๘ 
  ๖.๔ การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๘๐๑ 
  ๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๘๐๔ 
 

บทที่ ๑๔ คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรที่ดินและอาคารชุด ๘๑๑ 
 ๑. การจัดสรรที่ดิน ๘๑๑ 
  ๑.๑ การใชอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ๘๑๑ 
  ๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ๘๑๑ 
  ๑.๓ การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการ 
   ที่ไดรับอนุญาต ๘๑๑ 
  ๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ๘๑๑ 
  ๑.๕ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ ๘๑๑ 
  ๑.๖ นิติบคุคลหมูบานจัดสรร ๘๒๖ 
  ๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ๘๓๘ 
 ๒. อาคารชุด  ๘๓๘ 
  ๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด ๘๓๘ 
  ๒.๒ กรรมสิทธิ์ในหองชุด ๘๓๘ 
  ๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ๘๓๘ 
  ๒.๔ การจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเก่ียวกับหองชุด ๘๓๘ 
  ๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด ๘๓๘ 
  ๒.๖ การเลิกอาคารชุด ๘๓๘ 
 
 



 
 

(๒๕) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๕ คดีปกครองเก่ียวกับการเลือกตั้ง ๘๓๙ 
 ๑. การจัดการเลือกตั้ง ๘๓๙ 
  ๑.๑ การจัดใหมีหรือไมจัดใหมีการเลือกตั้ง ๘๓๙ 
  ๑.๒ การแบงเขตการเลือกตัง้ ๘๔๒ 
  ๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๘๔๒ 
 ๒. คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ๘๔๓ 
  ๒.๑ ผูมีสทิธิสมัครรับเลือกตัง้เปนผูบริหารทองถิ่น ๘๔๓ 
  ๒.๒ ผูมีสิทธสิมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาทองถิ่น ๘๔๖ 
 

บทที่ ๑๖ คดีปกครองเก่ียวกับงานทะเบียน ๘๕๓ 
 ๑. งานทะเบียนราษฎร ๘๕๓ 
 ๒. งานทะเบยีนคนตางดาว ๘๖๕ 
 ๓. งานทะเบยีนอาวุธปน ๘๖๘ 
 ๔. งานทะเบียนหุนสวนบรษิัท ๘๘๕ 
 ๕. งานทะเบียนการพนัน ๘๘๕ 
 ๖. งานทะเบียนสมาคม ๘๘๕ 
 

บทที่ ๑๗ คดีปกครองเก่ียวกับการกระทําละเมิด  ๘๙๓                              
 ๑. การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
  ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่กระทาํตอบุคคลภายนอก ๘๙๓ 
  ๑.๑ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ๘๙๓
  ๑.๒ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คําส่ังทางปกครอง  
   หรือคําสั่งอ่ืน ๙๑๒
  ๑.๓ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ 
   ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาทีล่าชา 
   เกินสมควร ๙๑๒ 
 ๒. การใชสิทธิไลเบี้ยของหนวยงานของรัฐกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิด  
  ตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที ่ ๙๓๔ 
  ๒.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๙๓๔ 
  ๒.๒ กระบวนการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๙๓๔ 
  ๒.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ๙๓๔ 
 



 
 

(๒๖) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
   จากการกระทําละเมิด  ๙๓๔ 
  ๒.๕ อายุความการใชสิทธไิลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูกระทาํละเมิด ๙๔๑
 ๓. การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐ  
  กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ๙๔๒ 
  ๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๙๔๒ 
  ๓.๒ กระบวนการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๙๔๒
  ๓.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ๙๔๙
  ๓.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
   จากการกระทําละเมิด ๙๕๖
  ๓.๕ อายุความการใชสิทธเิรียกรองคาสินไหมทดแทน 
   จากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด ๑๐๒๓ 

 ๓.๖ กรณีที่หนวยงานของรัฐใชสทิธิฟองคดีเพ่ือใหเจาหนาที่ 
  หรือทายาทชดใชคาสินไหมทดแทน ๑๐๓๑ 

 ๔. การใชมาตรการบังคบัทางปกครองใหเปนไปตามคําส่ังเรียกให 
  เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน ๑๐๓๔ 
 

บทที่ ๑๘ คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน ๑๐๓๕ 
 ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ๑๐๓๕ 
  ๑.๑ การกําหนดเขตท่ีดินทีจ่ะเวนคืน ๑๐๓๕ 
  ๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนการเวนคนื ๑๐๔๖ 
  ๑.๓ เงินคาทดแทนการเวนคืน ๑๐๔๙ 
   ๑.๓.๑ คาทดแทนที่ดิน ๑๐๔๙ 
   ๑.๓.๒ คาทดแทนสิ่งปลูกสราง                                   ๑๐๖๘ 
   ๑.๓.๓ คาทดแทนตนไม ๑๐๗๙ 
   ๑.๓.๔ คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง ๑๐๘๐ 
   ๑.๓.๕ คาทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ตองออกจาก 
    อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคนื ๑๐๙๐ 
  ๑.๔ การขอใหเวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๐๙๖ 
  ๑.๕ การขอใหเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๐๙๘ 
  ๑.๖ การกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีทีมี่ความจําเปนโดยเรงดวน      ๑๐๙๙ 



 
 

(๒๗) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน ๑๐๙๙ 
  ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินคาทดแทนการเวนคืน ๑๑๐๓ 
  ๑.๙ คาทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน ๑๑๐๖ 
 ๒. การรอนสิทธ ิ ๑๑๐๖ 
  ๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ๑๑๐๖ 
  ๒.๒ การรอนสิทธิเก่ียวกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ๑๑๑๐ 
 ๓. การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
  รับผิดตามมตคิณะรัฐมนตร ี ๑๑๑๐ 
 ๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ ๑๑๑๕ 
 

บทที่ ๑๙ คดีปกครองเก่ียวกับการพัสดุ ๑๑๒๓ 
 ๑. การจัดทําประกาศจัดซ้ือหรือจัดจาง ๑๑๒๓ 
 ๒. การเผยแพรประกาศจัดซ้ือหรือจัดจาง ๑๑๔๐
 ๓. การอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง ๑๑๔๔ 
 ๔. การยกเลิกการจัดซ้ือหรือจัดจาง ๑๑๕๗ 
 ๕. การจัดทําสัญญา ๑๑๖๒ 
 ๖. หลักประกันซอง ๑๑๗๑ 
 ๗. การส่ังใหเปนผูทิ้งงาน ๑๑๙๒ 
 

บทที่ ๒๐ คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ๑๑๙๗ 
 ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนด  
  (มาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ) ๑๑๙๗ 
  ๑.๑ สัญญาสมัปทาน ๑๑๙๗ 
  ๑.๒ สัญญาทีใ่หจัดทําบริการสาธารณะ ๑๑๙๗ 
  ๑.๓ สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ๑๒๐๔ 
  ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ๑๒๖๐ 
 ๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ๑๒๖๕ 
  ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ 
   ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คร้ังที่ ๖/๒๕๔๔ ๑๒๖๕ 
  ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคําวินิจฉัยของ 
   คณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ๑๓๑๒ 
 



 
 

(๒๘) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๑ คดีปกครองเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ ๑๓๑๗ 
 ๑. การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ๑๓๑๗ 
 ๒. การรองคัดคานอนุญาโตตลุาการ ๑๓๑๗ 
 ๓. การเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๑๓๑๗ 
 ๔. การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๑๓๔๔ 
 

บทที่ ๒๒ คดีปกครองเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ๑๓๔๙ 
 ๑. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๑๓๔๙ 
  ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๓๔๙ 
  ๑.๒ ผูตรวจการแผนดิน ๑๓๕๒ 
  ๑.๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ ๑๓๕๒ 
  ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ๑๓๕๖ 
 ๒. องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ๑๓๕๖ 
  ๒.๑ องคกรอัยการ ๑๓๕๖ 
  ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ ๑๓๕๖ 
  ๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ๑๓๕๙ 
 

บทที่ ๒๓ คดีปกครองเก่ียวกับกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ๑๓๖๑ 
 ๑. การรองทุกขและกลาวโทษ ๑๓๖๑
 ๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา ๑๓๖๑ 
 ๓. การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยตัวชัว่คราว ๑๓๖๑
 ๔. การแจงขอหา ๑๓๖๑ 
 ๕. การสอบสวน ๑๓๖๑ 
 ๖. การเปรียบเทียบปรบั  ๑๓๖๑ 
 ๗. การสรุปสํานวนและการสั่งคดี ๑๓๖๑ 
 ๘. การดําเนินการเก่ียวกบัของกลางในคดีอาญา ๑๓๖๒ 
 ๙. กรณีอ่ืน ๆ  ๑๓๖๕ 
  

บทที่ ๒๔ คดีปกครองเก่ียวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทณัฑ ๑๓๖๗ 
 ๑. การพระราชทานอภัยโทษ ๑๓๖๗ 
 ๒. การราชทัณฑ ๑๓๖๗ 
 
 



 
 

(๒๙) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๕ คดีปกครองเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ ๑๓๗๓ 
 ๑. องคกรวิชาชีพดานกฎหมาย ๑๓๗๓ 
  ๑.๑ สภาทนายความ ๑๓๗๓ 
  ๑.๒ เนตบิัณฑิตยสภา ๑๓๙๓ 
 ๒. องคกรวิชาชีพดานการประกอบโรคศลิปะ ๑๓๙๓ 
   ๒.๑ แพทยสภา ๑๓๙๓ 
  ๒.๒ ทันตแพทยสภา ๑๓๙๘
  ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยหรือ 
   สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ๑๓๙๘ 
  ๒.๔ สภาการพยาบาล ๑๓๙๘ 
  ๒.๕ สภาเภสัชกรรม ๑๓๙๘ 
 ๓. องคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม ๑๓๙๘ 
 ๔. องคกรวิชาชีพดานการบัญช ี ๑๔๐๒ 
 ๕. องคกรวิชาชีพดานสถาปตยกรรม ๑๔๐๒ 
 ๖. องคกรวิชาชีพดานประณีตศลิปกรรม ๑๔๐๕ 
 ๗. องคกรวิชาชีพดานอ่ืน ๆ ๑๔๐๕ 
  ๗.๑ สัตวแพทยสภา ๑๔๐๕
  ๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ๑๔๐๕ 
  ๗.๓ คณะกรรมการชางรังวัดเอกชน ๑๔๐๕ 
  ๗.๔ คุรุสภา  ๑๔๐๖ 
 

บทที่ ๒๖ คดีปกครองเก่ียวกับการศึกษา ๑๔๐๗ 
 ๑. การคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษา ๑๔๐๗ 
 ๒. การขอรับทุนการศึกษา ๑๔๐๗ 
 ๓. การลงโทษนักเรียนหรอืนักศึกษา ๑๔๐๗
 ๔. การสอบและประเมินผล ๑๔๐๗
 ๕. การสําเร็จการศึกษา ๑๔๐๗
 ๖. การพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ๑๔๑๔ 
 ๗. การดําเนินกิจการการศึกษา ๑๔๒๑ 
 
 
 
 



 
 

(๓๐) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๗ คดีปกครองเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ ๑๔๔๑ 
 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสาร ๑๔๔๑ 
  ๑.๑ ขอมูลขาวสารของราชการ ๑๔๔๑ 
  ๑.๒ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ๑๔๕๕ 
 ๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ๑๔๕๕ 
 

บทที่ ๒๘ คดีปกครองเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม ๑๔๕๗ 
 ๑. ภาษีอากร  ๑๔๕๗  
  ๑.๑ ภาษีเงินได ๑๔๕๗  
  ๑.๒ ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑๔๕๗ 
  ๑.๓ ภาษีบํารุงทองที่ ๑๔๕๗ 
  ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ   ๑๔๕๗ 
     ๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง ๑๔๕๗  
 ๒. คาธรรมเนียม ๑๔๕๗  
 ๓. การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร ๑๔๕๙ 
 

บทที่ ๒๙ คดีปกครองเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม ๑๔๖๗  
 ๑. การจัดหางานและคุมครองคนหางาน ๑๔๖๗ 
 ๒. การทํางานของคนตางดาว ๑๔๗๐  
 ๓. สวัสดิการสังคม ๑๔๗๔ 
 

บทที่ ๓๐ คดีปกครองเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน ๑๔๗๗  
 ๑. ราชการสวนกลาง ๑๔๗๗  
 ๒. ราชการสวนภูมิภาค ๑๔๗๗  
  ๒.๑ จังหวัด  ๑๔๗๗  
  ๒.๒ อําเภอ  ๑๔๗๗  
 ๓. ราชการสวนทองถิ่น ๑๔๘๔ 
  ๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ๑๔๘๔ 
  ๓.๒ องคการบริหารสวนตาํบล ๑๔๙๘ 
  ๓.๓ เทศบาล ๑๕๐๘ 
  ๓.๔ กรุงเทพมหานคร ๑๕๒๒ 
  ๓.๕ เมืองพัทยา ๑๕๒๒ 
 



 
 

(๓๑) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๑ คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ๑๕๒๓ 
 ๑. การสรรหาและคัดเลือก ๑๕๒๓ 
 ๒. การบรรจุและแตงตั้ง ๑๕๓๓ 
 ๓. การยาย การโอน และการสั่งใหไปปฏบิัติหนาที ่ ๑๕๓๘ 
 ๔. การบรรจุและแตงตั้งกลบัเขารับราชการ ๑๕๔๒ 
 ๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑๕๔๘ 
 ๖. การเลื่อนระดับของขาราชการ ๑๕๕๖ 
 ๗. การบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ ๑๕๖๓ 
 

บทที่ ๓๒ คดีปกครองเก่ียวกับวินัยขาราชการ ๑๕๗๓ 
 ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑๕๗๓ 
 ๒. คําสั่งลงโทษทางวินัย ๑๕๘๕ 
  ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง ๑๕๘๕ 
   ๒.๑.๑ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ๑๕๘๕ 
   ๒.๑.๒ คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๑๕๘๘ 
   ๒.๑.๓ คําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑๕๙๒ 
  ๒.๒ กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ๑๖๐๐ 
   ๒.๒.๑ คําสั่งลงโทษปลดออก ๑๖๐๐ 
   ๒.๒.๒ คําสั่งลงโทษไลออก ๑๖๐๘ 
 ๓. คําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟง 
  ผลการสอบสวน ๑๖๒๐ 
 ๔. คําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทนิหรือมัวหมอง 
  ในกรณีที่ถูกสอบสวน ๑๖๒๒ 
  

บทที่ ๓๓ คดีปกครองเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวสัดิการของขาราชการ  
 และเจาหนาที่ของรัฐ ๑๖๒๓ 
 ๑. คาเชาบานขาราชการ ๑๖๒๓ 
 ๒. คารักษาพยาบาล ๑๖๓๕ 
 ๓. บําเหน็จบํานาญ ๑๖๓๕ 
 ๔. การเบิกจายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร ๑๖๕๓ 
 ๕. สิทธิประโยชนและสวัสดิการอ่ืน ๆ ๑๖๕๓ 
  



 
 

(๓๒) 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๔  คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ๑๖๖๕ 
 

ภาคผนวก 
  

 ดัชนีคําพิพากษาและคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ๑๖๖๙ 
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉยัของศาลปกครอง ๑๗๐๕ 
  รายชื่อคณะผูจัดทํา ๑๗๐๗ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาค ๑ 
 

ภาคท่ัวไป 



 
 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑ 
 

โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง๑ 
 

๑. โครงสรางของศาลปกครอง 

 

แตเดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปดทําการแลวจํานวน ๑๐ แหง ไดแก ศาลปกครองเชียงใหม 
ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแกน ศาลปกครองพิษณุโลก 
ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี 
และศาลปกครองเพชรบุรี  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาลปกครองในภูมิภาค 
ไดเปดทําการเพ่ิมเติมขึ้นอีก ๑ แหง คือ ศาลปกครองนครสวรรค ทําใหศาลปกครองในภูมิภาค
ปจจุบันมีจํานวน ๑๑ แหง โดยมีเขตอํานาจครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังน้ี 

 

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนาน 
จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร  

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา  

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา 
และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 

(๔) ศาลปกครองขอนแกน มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ 
และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดมุกดาหาร  

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดอุตรดิตถ 

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแกว 

                                                 
 ๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  



 
 
๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๗)  ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอํานาจตลอดทองที่ จังหวัดกระบี่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎรธานี และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติม
ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี และมีเขตอํานาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนครพนม  
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร 

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอํานาจตลอดทองที่จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ   

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี  มีเขตอํานาจตลอดทองที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 

(๑๑ )  ศาลปกครองนครสวรรค  มี เขตอํานาจตลอดทองที่ จั งหวัดชัยนาท  
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดอุทัยธานี 
 

นอกจากน้ี โดยที่ปจจุบันปริมาณคดีปกครองบางประเภทมีปริมาณมากขึ้น คดีบางประเภท
เปนปญหาท่ีมีผลกระทบในวงกวาง คดีบางประเภทเปนปญหาที่เก่ียวของกับความเสียหาย 
ตอเสถียรภาพของฐานะการคลังภาครัฐ ซ่ึงคดีแตละประเภทดังกลาวมีความจําเปนตองไดรับ
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่รวดเร็วเพ่ือใหทันตอการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
จําเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการพิจารณา จึงไดมีการเพ่ิมเติมความในวรรคสอง
และวรรคสามของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองชั้นตนอาจแบงเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนได โดยใหออกเปน
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ซ่ึงจนถึงปจจุบันไดมีประกาศ
ประธานศาลปกครองสูงสุดจัดตั้งแผนกขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นตน 
จํานวนทั้งสิ้น ๓ แผนก ตามลําดับ ดังน้ี 

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดลอม เพ่ือทําหนาที่ พิจารณาพิพากษาและดําเนินการทั้งปวง 
ในคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพ่ือทําหนาที่พิจารณาพิพากษาและดําเนินการทั้งปวง 
ในคดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และ 

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพ่ือทําหนาที่ พิจารณาพิพากษา 
และดําเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ 

 
 



 
 

  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒. อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

                                                                                             

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒ 

 

“หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” 
ตามพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑. หนวยงานทางปกครอง 

 

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนหนวยงานทางปกครอง 

 

 ๑.๑.๑ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินตามความในมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘ และที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเปนกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ สวนสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานในสังกัด
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งสองหนวยงานจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๒/๒๕๕๙) 

 

 ๑.๑.๒ ราชการสวนทองถิ่น 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

 

 ๑) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 
 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และตอมาไดมีพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ



 
 
๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๕๙) 

การรถไฟแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ . ๒๔๙๔ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ และ 
ที่ ๑๒๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๕๘) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห พ .ศ . ๒๔๙๖ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๗/๒๕๕๘) 
 เม่ือขอพิพาทในคดีน้ีเปนกรณีเก่ียวกับการรับสมัครสอบของผูฟองคดี 
ที่มีสถานะเปนลูกจางชั่วคราวของการยางแหงประเทศไทย (องคการสวนยาง เดิม) เพ่ือสอบบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานของการยางแหงประเทศไทย มิใชขอพิพาทเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ในการทํางานอันเก่ียวกับสภาพการจางตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังน้ัน แมการยางแหงประเทศไทยจะเปนรัฐวิสาหกิจที่ จัดตั้งขึ้น 
โดยพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แตเม่ือขอพิพาทเก่ียวกับการออกคําสั่ง
ใหผูฟองคดีสอบในตําแหนงพนักงานพัสดุ เปนการใชอํานาจทางปกครองในการออกคําสั่ง 
ของการยางแหงประเทศไทย ขอพิพาทดังกลาวจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๖/๒๕๕๙) 
 

๒) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑.๑.๔ หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐและ 
เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปนหนวยงาน 
ทางปกครองที่มีวัตถุประสงคในการบุกเบิก แสวงหา และเปนคลังความรู ใหการศึกษา สงเสริม 
ประยุกต และพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง สรางบัณฑิต วิจัย เปนแหลงรวมสติ ปญญา และบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙) 

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) เปนองคการมหาชน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปน 
หนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๒/๒๕๕๙) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๙) 
 

๑.๑.๕ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนิน
กิจการทางปกครอง  

 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของการสื่อสารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ แตถูกยุบเลิกโดยผลของมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีฐานะ 
อยางเดียวกับการสื่อสารแหงประเทศไทย และโดยที่มาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการรับ รวบรวม สั่งจาย 
และสงมอบไปรษณียภัณฑ ซ่ึงถือเปนงานบริการสาธารณะอยางหนึ่ง  ดังนั้น แมปจจุบันบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเม่ือเปน
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง จึงเปน
หนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘) 



 
 
๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งขึ้นและ 
รับโอนกิจการ ตลอดจนสิทธิ หนาที่ และความรับผิดทั้งหมดมาจากองคการโทรศัพท 
แหงประเทศไทย (ทศท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยมีอํานาจหนาที่ประกอบกิจการโทรศัพท จึงถือเปน
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองในกิจการโทรคมนาคมอันเปนการจัดทํา
บริการสาธารณะ จึงมีสถานะเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๒/๒๕๕๘) 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ 
ทางยกระดับชวงดินแดงถึงอนุสรณสถานแหงชาติ ภายใตสัญญาสัมปทานทางหลวง 
ในทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  
จึงเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานการคมนาคม (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๕๘) 
 

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนหนวยงานทางปกครอง 

 

สมาคมสโมสรจังหวัดนครลําปาง เปนสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมความสามัคคี อุปการะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อุดหนุนและสงเสริมการศึกษา 
ในทางวิชาการตาง ๆ สงเสริมการกุศลสาธารณประโยชน บํารุงสุขภาพและอนามัยและการกีฬา 
และไมดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเมือง  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของสมาชิกในสมาคม  
ดังน้ัน เม่ือสมาคมดังกลาวมิไดมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ประกอบกับการที่สมาคมไดมีประกาศ 
การเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสรางของสมาคมฯ เพ่ือดําเนินการ
คัดเลือกผูเสนอแผนงาน/โครงการในการพัฒนาที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางของสมาคมฯ  
ที่เปนประโยชนสูงสุดแกสมาคมฯ และสมาชิก ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลําปาง มิได 
เกิดจากการไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง แตมีลักษณะ
เปนการบริหารกิจการภายในตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ เอง สมาคมฯ จึงมิใชหนวยงาน 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๒/๒๕๕๙) 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด เปนบริษัทบริหารสินทรัพย 
ซ่ึงจดทะเบียนตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีฐานะเปนนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด แมจะมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซ่ึงเปน 
หนวยงานของรัฐถือหุนอยูดวยเกินรอยละหาสิบก็ตาม แตเม่ือไมไดเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา อีกทั้งมิไดเปนหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีกฎหมาย 
ใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง จึงไมใชหนวยงานทางปกครอง 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๑/๒๕๕๙) 

สหกรณการเกษตรศรีมงคล จํากัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยการจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ และมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณการเกษตรศรีมงคล จํากัด เปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สหกรณการเกษตรศรีมงคล 
จํากัด จึงมิไดเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง 
หรือใหดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙) 
 

๒. เจาหนาที่ของรัฐ 

 

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 ๒.๑.๑ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ทางปกครอง 

 

๑) ขาราชการ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒) พนักงาน 
 

กรรมการผูจัดการใหญและผูจัดการสวนจัดหาและคลังพัสดุ ของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด เปนพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงเปนหนวยงาน
ทางปกครอง จึงถือเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘) 

 
 



 
 
๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓) ลูกจาง 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔) คณะบุคคล 
 

คณะกรรมการประกวดราคาการจัดซื ้อรถยนตขนสงไปรษณีย
เคร่ืองยนตดีเซล ขนาด ๑ ตัน จํานวน ๘๕ คัน ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนคณะบุคคล 
ที่ปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง จึงถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘) 

 

๕) ผูที่ปฏิบัตงิานในหนวยงานทางปกครอง 
 

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ของหมูบาน
วังกระดาน หมูที่ ๓ ตําบลวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไดรับการคัดเลือกจาก
ประชาคมของหมูบานใหเปนผูดําเนินโครงการขุดลอกคลองวังกระดานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดยมี
สํานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ซ่ึงเปนหนวยงานภายในของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่บริหารจัดการโครงการ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนหนวยงานหลักทําหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ และงบประมาณโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ของหมูบานวังกระดานจึงเปน
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๒๔๙/๒๕๕๘) 

 

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี
การเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม
ทั้งน้ี ตามที่มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กําหนดไว และเพ่ือการทําหนาที่ดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่น จึงบัญญัติใหคณะกรรมการ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเลือกตั้งมีอํานาจกระทําการในการออกกฎ คําสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล
ซึ่งการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอ่ืน ออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล
ดังกลาวนี้ เปนการใชอํานาจทางปกครอง และถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

สวนประธานกรรมการการเลือกตั้ง น้ัน มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนบุคคลซ่ึงมีกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง ที่มีผลกระทบตอบุคคล จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชนเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๒๖/๒๕๕๘) 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนคณะกรรมการ
ซ่ึงมีกฎหมายให อํานาจในการออกกฎ  คํา ส่ัง  หรือมติ ใด  ๆ  ที่ มีผลกระทบตอบุคคล  
จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๙) 

แมในเชิงโครงสราง คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดอุบลราชธานี จะมิใชเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล
แตการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใชอํานาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอ่ืน ออกกฎ คําส่ัง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
ตอบุคคล ยอมเปนการใชอํานาจทางปกครองทํานองเดียวกับการที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล ใชอํานาจออกกฎ คําส่ัง หรือกระทําการอ่ืนใด
ในการดําเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๙/๒๕๕๘) 



 
 
๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงเปน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติไมปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ในกรณีที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการออกกฎ คําสั ่ง หรือมติใด ๆ  
ที ่ม ีผลกระทบตอบุคคล อันเปนการใช อํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ น้ัน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีฐานะเปนคณะกรรมการที่มีกฎหมาย
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘) 
 

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 

เม่ือการที่สมาคมสโมสรจังหวัดนครลําปาง ซ่ึงเปนสมาคมที่ จัดตั้งขึ้นโดยการ 
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ออกประกาศการเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางของสมาคมฯ  
เพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูเสนอแผนงาน/โครงการในการพัฒนาที่ดินและหรือสิ่งปลูกสราง 
ของสมาคมฯ ที่เปนประโยชนสูงสุดแกสมาคมฯ และสมาชิก ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 
มีลักษณะเปนการบริหารกิจการภายในตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ เองเทาน้ัน สมาคมฯ จึงมิใช
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองที่จะเปน
หนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรจังหวัดนครลําปางซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมฯ ตามขอบังคับของสมาคมฯ  
จึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๒/๒๕๕๙) 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรักษา
ความสงบแหงชาติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพ่ือทําหนาที่
จัดทํารางรัฐธรรมนูญและหนาที่ อ่ืนตามที่ กําหนดในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน การปฏิบัติหนาที่ 
ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ จึงไมใชการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ 
ที่เปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง 
และมิใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการออกกฎ คําสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล อีกทั้งยังมิใชบุคคลที่อยูในบังคับบัญชา 
หรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
จึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๕๔/๒๕๕๙) 

เม่ือสหกรณการเกษตรศรีมงคล จํากัด มิไดเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง หรือใหดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณการเกษตรศรีมงคล จํากัด ในฐานะเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มิได 
เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรศรีมงคล จํากัด 
จึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙) 

 



 

                                                                                                                 
 

                                                                                                     

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

บทที่ ๓ 

 

อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

๑. ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 ๑.๑ การใชอํานาจในการออกกฎ 

 

 ๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐมีลักษณะเปนการออก “กฎ”  

 

  ๑) กฎที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  

 

   (๑) พระราชกฤษฎีกา 

 

 กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในทองที่ตําบลทาลอ อําเภอทามวง และตําบลปากแพรก ตําบลบานใต ตําบลบานเหนือ 
ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนพระราชกฤษฎีกา 
ที่ตราขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๘) 
 กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหตรามาตรา ๗ ใหม โดยใหมีผลใชบังคับ
กับขาราชการท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ที่บรรจุเขารับราชการ 
คร้ังแรกกอนที่พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบังคับ โดยใหมีสิทธิเชนเดียวกับขาราชการที่ไดรับคําส่ัง
ใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับใหม) มีผลใชบังคับ 
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายโดยการออกกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 



 
 
๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๙)  
 

 (๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี 
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

 ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนขอ ๑๒ ของกฎกระทรวง วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ ใช เ พ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  เ น่ืองจากความในขอ  ๑๒  
ของกฎกระทรวงดังกลาว กําหนดเง่ือนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนใหแกเจาของที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนหรือทายาท ใหกระทําไดเม่ือที่ราชพัสดุดังกลาวมิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ที่ไดมาอันเนื่องมาจากการเวนคืน 
และไมมีการใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และใหเรียกเงินคืนจากเจาของเดิม
หรือทายาทดวย อีกทั้งยังกําหนดเง่ือนไขใหเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาทตองยื่นคําขอ 
รับคืนที่ราชพัสดุ ทั้งที่เปนหนาที่ของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ ที่ตองคืนสิทธิในที่ดิน
ใหแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาท อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ คําฟอง
คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงดังกลาวเปนกฎที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาท
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๙) 
 

 (๔)  กฎที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุด 
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒) กฎที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  

 

   (๑) ประกาศกระทรวง 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๒) ขอบัญญัติทองถิ่น 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๓) ระเบียบ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๔) ขอบังคับ 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๕) ประกาศ  
 

    ประกาศของกรมการคาตางประเทศ เร่ือง แสดงผลและรายละเอียด
คําวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจําเปนเพ่ือขยายเวลาการบังคับใชมาตรการ
ปกปองจากการนําเขาสินคาบล็อกแกวที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
ขยายระยะเวลาการบังคับใชมาตรการปกปองออกไปอีก ๓ ป สําหรับการนําเขาสินคาบล็อกแกว
ที่ใชสําหรับตกแตงอาคารตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐๑๖.๙๐๐ เปนการใชอํานาจ 
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ  
จึงมีสภาพเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๖๕/๒๕๕๘) 
    กรณีผูฟองคดีฟองวาได รับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ี 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในฐานะผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ที่ดินของผูฟองคดีอยูในในเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต 
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบโครงขาย
ไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ชัยภูมิ ๒-ชัยภูมิ ๑ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิ 
ในการประกอบอาชีพของผูฟองคดี ขอใหศาลพิจารณาและใหความชอบธรรมแกผูฟองคดี  



 
 
๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงแปลความไดวา ผูฟองคดีมีความประสงคใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน อันเปนมูลเหตุแหงการฟองคดีน้ี เม่ือประกาศดังกลาว 
เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ จึงเปน “กฎ” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงเปน
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๙)  
 

   (๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเปนกฎ 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๘) กรณีอ่ืน ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนกฎ 

     

    กรณีที่กรมที่ดินไดกําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตามที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนผูกําหนดไวตามตารางแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘  ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ น้ัน มีผลบังคับเปนการทั่วไป  
โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนกฎ 
ตามคํานิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คบ.๖๔/๒๕๕๙) 
    

 ๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาการใชอํานาจของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐไมใชลักษณะของการออก “กฎ” 

 

  ๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒) การดําเนินการภายในของฝายปกครองกอนที่จะออกกฎ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓) การฟองเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีคาบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัต ิ

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๔) กรณีที่ไมใชการใชอํานาจทางปกครอง 

 

   ผูฟองคดีทั้งหาเปนตัวแทนจําหนายบุหร่ีซิกาแรตในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามสัญญาที่ทําไวกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ฟองวา ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง วาดวยการจําหนายยาสูบใหกับรานคา
ประเภท Modern Trade พ .ศ .  ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนระเบียบดังกลาว ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแลวเห็นวา แมโรงงานยาสูบจะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตไมมีฐานะ 
เปนนิติบุคคล การกระทําการใดตองไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีผูอํานวยการยาสูบ
เปนผูบริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ควบคุมการบริหารงาน และกําหนดนโยบายในการบริหารงานโดยทั่วไปของโรงงานยาสูบ 
รวมทั้งออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานตาง ๆ ของโรงงานยาสูบ เพ่ือใชในการ
บริหารกิจการคาขายของโรงงานยาสูบเอง ซ่ึงการดําเนินกิจการของโรงงานยาสูบมีลักษณะเปน
การดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตหรือจําหนายยาสูบเพ่ือหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการ 
ไดแตผูเดียวตามกฎหมาย  ดังนั้น การดําเนินกิจการของโรงงานยาสูบ เชน การยกเลิกรานคา
สงยาสูบ การบอกเลิกสัญญากับผูคาสงยาสูบ การเปลี่ยนแปลงวิธีการคายาสูบ หรือการออกระเบียบ
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจปกติเพ่ือใหการจําหนายยาสูบของโรงงานยาสูบสามารถดําเนินการได 
จึงไมใชการใชอํานาจตามกฎหมายหรือไดรับมอบอํานาจใหกระทําการตามกฎหมายในทางปกครอง 
แตเปนการดําเนินกิจการในทางการคา เม่ือปรากฏวา ระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ 
พ .ศ . ๒๕๔๓ ซ่ึงเปนขอบังคับที่ ใชในการบริหารกิจการของโรงงานยาสูบ กําหนดให
คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบเปนผูออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
วาดวยการจําหนายยาสูบใหกับรานคาประเภท Modern Trade พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระเบียบดังกลาว
ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจําหนายยาสูบใหกับรานคาประเภท Modern Trade 
คุณสมบัติและการคัดเลือกผูขายสงยาสูบใหกับ Modern Trade รวมถึงหนาที่ผูขายสงยาสูบตาม
นโยบายการ จําหน ายยาสูบที่ คณะกรรมการ อํานวยการโรงงานยาสูบ กําหนดขึ้ น  
จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเพ่ือใชสําหรับการดําเนินธุรกิจโดยปกติเพ่ือให 
การจําหนายยาสูบของโรงงานยาสูบในฐานะเจาของสินคาสามารถดําเนินการไดอยาง 



 
 
๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนระเบียบเรียบรอย และแมระเบียบดังกลาวจะมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปน
ผูแทนจําหนายบุหร่ีซิกาแรตใหกับรานสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ผูฟองคดีทั้งหา
กลาวอางวา การออกระเบียบดังกลาวเพ่ือที่จะจําหนายยาสูบใหกับรานคาสงประเภท Modern Trade 
โดยตรง เปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดีทั้งหาตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายบุหร่ี 
ซิกาแรตแกรานสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานครอยูแลว แตนิติสัมพันธระหวางผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ กับผูฟองคดีทั้งหารวมทั้งผูขายสงยาสูบรายอ่ืนเปนไปตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยผูฟองคดีทั้งหายังคงมีความผูกพันกับโรงงานยาสูบตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายบุหร่ี
อยู เชนเดิม หากผูฟองคดีทั้งหาเห็นวาไดรับความเสียหาย ก็เปนเรื่องที่ผูฟองคดีทั้งหา 
ตองไปวากลาวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในทางแพง กรณีจึงเห็นไดวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยโรงงานยาสูบไดออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง วาดวยการจําหนายยาสูบ
ใหกับรานคาประเภท Modern Trade พ.ศ. ๒๕๕๗ ไมใชเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งหา ไมมีสภาพเปนกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหา จึงไมใชคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๕๙)  
 

๑.๒ การใชอํานาจในการออกคําสั่ง 

 

 ๑.๒.๑ คําสั่งทางปกครอง 
 

 ๑) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คําสั่งตาง ๆ” 

 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 ผูฟองคดีเปนอาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
ของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารยของผูฟองคดี โดยไมถูกตอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และกําหนดเง่ือนไขในการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินการสอนใหถูกตองตามกฎหมาย กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๕๙) 
 กรณีที่ตํารวจภูธรภาค ๕ ไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แตงตั้ง
ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตําแหนงรองสารวัตรปองกันปราบปราม  
สถานีตํารวจภูธรจุน จังหวัดพะเยา ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แตผูฟองคดี 
เห็นวา ควรจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองสารวัตรตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวเฉพาะในสวนที่
เก่ียวกับวันที่ไดรับแตงตั้ง และแกไขใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรมีผลตั้งแตวันที่  
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งคืนสิทธิตาง ๆ ใหแกผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๘)  
 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับการควบคุมอาคารและผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหกอสรางและดัดแปลงอาคาร 
เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยบนที่ดินมีโฉนด ผูฟองคดีจึงไดทําการกอสรางและดัดแปลงอาคาร 
ตามใบอนุญาตดังกลาว ซ่ึงตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาต 
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขและ 
ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือดําเนินการแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามมาตรา ๔๑ (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือไมไดแจง 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น) (แบบ ค. ๑๐) ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดี 
เห็นวาตนได รับความเสียหายอันเนื่องจากการเสียคาใชจายไปเปนคากอสรางอาคาร  
และคาใชจายในการร้ือถอนอาคารดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีน้ัน เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดอางผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกลาว มาเปนเหตุในการออกคําสั่ง 
ใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามมาตรา ๔๑ อันถือเปนการริเร่ิมใชอํานาจ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เอง ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ .ศ .  ๒๕๒๒  โดยเ ห็นว าการกอสร างอาคารของผูฟ องคดีขัดตอกฎหมายว าด วย 
การควบคุมอาคาร  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งดังกลาวกับใหชดใชคาเสียหาย จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ 



 
 
๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๙) 
 

 คําสั่งทางปกครองเก่ียวกับการศึกษา 
 

 ผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว และเปน
กรรมการบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟองวา
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ จากผูฟองคดีเปน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังดังกลาว จึงเปนการฟองวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําการออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนคดีพิพาทซ่ึงอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐/๒๕๕๙)  
 

 กรณีอ่ืน ๆ  
 

 คําสั่งของหัวหนาอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี ที่สั่งให 
ผูฟองคดีร้ือถอนทาเทียบเรือลอยน้ําออกไปจากอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม เปนการใชอํานาจของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี 
คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๕๙)  
 

 ๒) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือตาง ๆ”  
 

 กรณีฟองวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ถึงผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เน่ืองจาก
เห็นวาผูฟองคดีไมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภท 
ในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่กําหนดใหผูฟองคดีเปนผูมีหนาที่



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จัดทําและนําสงรายงานบัญชีแยกประเภทตอสํานักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่ประกาศ
ดังกลาวกําหนด ซ่ึงตามขอ ๑๔ ของประกาศ กสทช. ดังกลาวกําหนดวา ในกรณีที่ผูมีหนาที่
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับ 
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมมาใชบังคับ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดีใหนําสงรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมของปบัญชี ๒๕๕๔ ตอสํานักงาน กสทช . โดยระบุดวยวา หากผูฟองคดี 
ไมปฏิบัติตาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยกําหนดคาปรับทางปกครอง
ตอไป จึงเห็นไดวา หนังสือฉบับดังกลาวเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผล 
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล หนังสือฉบับดังกลาวจึงเปน 
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิใชเปนเพียง
หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามประกาศ กสทช. (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๕๙)  
 

 ๓)  คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ  “มติของสภาหรือ
คณะกรรมการ”  

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๔) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต” 

 

   ผูฟองคดีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดสุราษฎรธานี  
(ผูถูกฟองคดี) ไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 
ใหแกนาง ล. ทับซอนกับที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน 
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาว เฉพาะสวนที่ทับซอนที่ดิน 
ของผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙) 
  

  ๕) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ” 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



 
 
๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๖) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การวินิจฉัยอุทธรณ” 

 

 กรณีที่ตํารวจภูธรภาค ๕ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
แตงตั้งผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตําแหนงรองสารวัตรปองกันปราบปราม 
สถานีตํารวจภูธรจุน จังหวัดพะเยา ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แตผูฟองคดี 
เห็นวา ควรจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองสารวัตรตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ รองทุกขตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแมไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได รับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีตั้งแตเ ม่ือใด 
แตก็ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีเม่ือครบกําหนดเจ็ดวัน 
นับแตวันสง คือ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่ตองพิจารณา
เรื่องรองทุกขของผูฟองคดีและแจงใหผูฟองคดีทราบภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันดังกลาว 
ตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๖  
ของกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนอยางชา 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี 
และแจงใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ คําวินิจฉัยรองทุกข
ดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและมีผลเปนการยืนยันคําส่ังตํารวจภูธร ภาค ๕  
ที่ใหผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตําแหนงรองสารวัตร  
ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แมคําขอทายฟองของผูฟองคดีจะระบุแตเพียง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
แตในคําบรรยายฟองของผูฟองคดีไดโตแยงการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัย 
ยกคํารองทุกขพรอมทั้งไดระบุตัวผูวินิจฉัยรองทุกขเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวย ยอมเปนที่เขาใจ 
ไดวา การฟองคดีของผูฟองคดีมีวัตถุประสงคที่ตองการจะใหศาลพิจารณาคดีตามผลคําวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามหนังสือ
ดังกลาวไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ คร้ังที่ ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๕๐/๒๕๕๘)  
 
 
    



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๗) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ” 

 

   กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศตํารวจภูธรภาค ๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกสํารอง รวมทั้งบัญชีรายชื่อ 
ผู มี คุณสมบัติ ไม เปนไปตามประกาศ  (ผนวกท ายประกาศ  ภ .๕  ฉบับ  ลงวันที่  ๑๕  
กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยประกาศช่ือผูฟองคดีเปนผูไมผานการตรวจรางกาย น้ัน ประกาศดังกลาว
มีลักษณะเปนการแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล ซ่ึงเปน
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๘/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศของ อ .ก .พ . กรมการปกครอง  
เรื่อง รายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผูเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ เน่ืองจากไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดี ซ่ึงประกาศดังกลาวออกโดย อ.ก.พ. 
กรมการปกครอง กรณีจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการซ่ึงไมตองอุทธรณคําสั่ง
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘) 
 

  ๘) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน” 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๙) คําสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอ่ืน ๆ 

 

    ก ร ณีที่ ฟ อ ง ข อ ใ ห เ พิ ก ถ อน โ ฉนดที่ ดิ น ที่ เ จ า พ นั ก ง านที่ ดิ น 
จังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ออกใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย
เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งหาเปนทายาทของนาง ฉ. ซ่ึงไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยไมมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการ
เดินสํารวจรั งวัดเ พ่ือออกโฉนดที่ ดินในทองที่ อํ า เภอวัดโบสถ ในบริ เวณที่ ดินพิพาท 
โดยพนักงานเจาหนาที่ไมไดแจงใหทายาทของนาง ฉ. ทราบ และมิไดแจงสิทธิในการคัดคาน 
การออกโฉนดที่ดิน  นอกจากน้ี การที่เทศบาลตําบลวัดโบสถ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทําการปกปาย
หามนาง ฉ. ทําการปลูกสรางสิ่งใด ๆ โดยเห็นวาที่ดินดังกลาวเปนที่ดินสาธารณประโยชน  
ทําใหผูฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปนทายาทของนาง ฉ. เขาใจผิดคิดวาที่ ดินดังกลาวเปนที่ ดิน
สาธารณประโยชน เปนเหตุใหสูญเสียสิทธิในที่ดินอันเปนทรัพยมรดก กรณีจึงเปนคดีพิพาท



 
 
๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๒.๒ คําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

  กรณีฟองขอใหเพิกถอนหลักเกณฑที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ไดกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ) ตําแหนงเลขที่ ๕๑ สลน. วาผูมีสิทธิที่จะเขารับ 
การคัดเลือกตองดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษไมนอยกวา ๓ ป  
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สบก. (กบค.) ว ๓๕๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วาเปน
หลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหลักเกณฑ
ดังกลาวน้ัน หลักเกณฑดังกลาวเปนการกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของบุคคลที่จะไดรับ 
การคัดเลือกเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีผลบังคับเปนการทั่วไป แตใชบังคับเฉพาะกับการพิจารณาคัดเลือก 
ขาราชการคร้ังน้ีเทาน้ัน จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๕๘)  
  กรณีฟ องขอให ศาลเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการคั ดเลื อก 
ขาราชการเพื่อเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะกลุมผูเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) (เพ่ิมเติม) 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนของการกําหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือก
ซ่ึงประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองที่มิไดกําหนดตัวผูรับคําส่ังทางปกครอง 
ไวเปนการเฉพาะ แตใชบังคับเพ่ือเปนหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกในครั้งนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว 
จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘)  
 

 ๑ .๒ .๓  กรณีที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยวาการฟองโตแยงคําสั่ งที่ พิพาท 
เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) โดยไมระบุวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งประเภทใด 
 

  กรณีที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามคนอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ
ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
เรียกคาเสียหายกรณีกลาวหาวาบุกรุก ยึดถือ ครอบครองและทําลายปาไม ตามมาตรา ๙๗  



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยสวนวิจัยตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า ไดสรางแบบจําลอง 
ทางคณิตศาสตรสําหรับประเมินคาเสียหายทางสิ่งแวดลอมบางประการหลังการทําลายปาไม  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงคูมือการใชแบบจําลองฯ 
ดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ในสังกัด เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการคํานวณคาเสียหาย 
ทางส่ิงแวดลอม โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป และมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ กําชับใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยใชแบบจําลองฯ  
สําหรับประเมินคาเสียหายกรณีพ้ืนที่ที่ถูกทําลายหรือทําใหเสียหายเปนพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธาร 
ที่เปนปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาดงดิบที่ประกอบไปดวยปาดิบชื้น ปาดิบแลงและปาดิบเขา
โดยเครงครัด หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่  ๑ มีหนังสือ ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  
เรื่อง หลักเกณฑการคิดคาเสียหายทางแพงกรณีบุกรุก แผวถาง ยึดถือ ครอบครองพ้ืนที่ปา  
สั่งการไปยังหนวยงานในสังกัดใหถือปฏิบัติใหม โดยใหใชแบบจําลองฯ เปนหลักเกณฑ 
ในการคํานวณคาเสียหายทางสิ่งแวดลอมทั้งในพื้นที่ปาตนน้ําลําธารและปาที่มิใชตนน้ําลําธาร 
ทุกชนิด ยกเวนปาชายเลน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป  
สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑการคิดคํานวณ
คาเสียหายทางแพงจากการบุกรุกทําลายปาไม แจงไปยังผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือทราบ 
และใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติในระหวางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําลังศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑเดิม 
โดยใหใชหลักเกณฑตามแบบจําลองฯ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คิดคาเสียหายจากการบุกรุกทําลาย
ปาไมไปพลางกอน ซ่ึงผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามคนเห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังที่กลาว
ขางตนไมชอบดวยกฎหมายขอใหเพิกถอนหนังสือดังกลาวน้ัน กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การท่ีหนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๕๘)  
 

 ๑.๒.๔ กรณีที่ “ไมใชคําสั่งทางปกครอง”     
 

  ๑) กระบวนการภายในฝายปกครอง 

 

   (๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 

 

  ผูฟองคดีฟองขอให เพิกถอนมติและประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะมติ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง เห็นชอบใหโอน (ยาย) 
พนักงานเทศบาล ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ใหยาย 
ผูฟองคดีจากปลัดเทศบาลตําบลบานดู สังกัดเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย  



 
 
๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดเชียงราย ไปดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลบานเหลา สังกัดเทศบาลตําบลบานเหลา 
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ .ศ .  ๒๕๔๒  บัญญัติว า  
ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ พนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด  ดังนั้น มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มีมติเห็นชอบใหโอนยายพนักงานเทศบาล 
จึงมีลักษณะเปนขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครองที่เรียกวา
การพิจารณาทางปกครองตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือเปนขั้นตอนในการออกคําสั่ง 
ทางปกครอง คือ คําส่ังนายกเทศมนตรีตําบลบานดูที่สั่งใหผูฟองคดียายไปดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาลตําบลบานเหลา  ดังนั้น มติของคณะกรรมการดังกลาวจึงยังไมเปนเหตุแหงการฟองคดี
ที่จะขอใหศาลปกครองเพิกถอนได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๗/๒๕๕๘) 
  กรณีที่ผูฟองคดีเคยดํารงตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 
และแผน ระดับ ๓ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดยื่นใบลาออก
จากราชการ และตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม 
ขอระงับเรื่องการลาออกและขอกลับเขารับราชการตามเดิม ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ลาดนํ้าเค็มไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากราชการตามที่ผูฟองคดีเคยยื่นใบลาออก และไดเสนอ
คําสั่งดังกลาวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เห็นชอบ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
พิจารณาแลวมีมติรับทราบ ผูฟองคดีเห็นวามติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี 
มาฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิกมติในการประชุมดังกลาวน้ัน การท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มจะมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลรายใดออกจากราชการ 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กําหนด และตองไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามนัยมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) 
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๘๔ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวิ นัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ  และการรองทุกข  ลงวันที่  
๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ แตมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ รับทราบเรื่องการใหผูฟองคดีพนจากราชการก็เปนเพียงขั้นตอน 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การดําเนินการภายในระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการสั่งใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการ หามีผลทางกฎหมายท่ีกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี หรือกอใหเกิด 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีแตอยางใดไม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๔/๒๕๕๘)  
  มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมคร้ังที่ ๑๙/๒๕๕๙ 
เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ใหออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเพียงการเตรียมการ
และการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและประธานกรรมการการเลือกตั้ง กอนที่จะ 
มีการออกประกาศพิพาท มติดังกลาวจึงเปนการพิจารณาทางปกครอง มิใชคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๙)  
  กรณีที่ผู เสียหายรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วาถูกพนักงานขายของผูฟองคดีหลอกลวงใหทําสัญญาขายและสงมอบ
รถยนตคันเกาของผูเสียหายพรอมทั้งลงนามในเอกสารโอนทะเบียนรถยนตคันเกาใหแก
พนักงานขาย โดยถือวาเงินที่ขายไดเปนเงินดาวนของรถยนตคันใหม และพนักงานขายดังกลาว
ไดออกใบจองรถยนตคันใหมซ่ึงเปนเอกสารปลอมใหเปนการตอบแทน คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดสุโขทัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนผูกระทําการแทนผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณารับเร่ืองรองเรียน
ของผูเสียหายและมีมติใหดําเนินคดีตอผูฟองคดีตามคํารองเรียน ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไมมีอํานาจรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนการรับเรื่องรองเรียนและการสอบสวนเรื่องรองเรียนของผูถูกฟองคดีทั้งสอง  
เห็นวา การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ได
กระทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 
ที่ ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ  
ซ่ึงการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการดําเนินการสอบสวนและสรุปขอเท็จจริง 
เพ่ือเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
จึงเปนเพียงขั้นตอนการพิจารณาภายในของเจาหนาที่ หรือการพิจารณาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๕๙)  



 
 
๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ผูฟองคดีเปนอาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
ของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารยของผูฟองคดี โดยไมถูกตอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
คําสั่งดังกลาว เม่ือพิจารณากระบวนการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เก่ียวของแลว เห็นไดวา มีขั้นตอนใหคณะที่ผูยื่นคําขอ
สังกัดอยูเปนผูพิจารณาเบื้องตนเก่ียวกับคุณสมบัติ ปริมาณและคุณภาพของผลงาน จากนั้น
คณะกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งจะเปนผูประเมินผลการสอนโดยอาจ 
มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยประเมินใหก็ได จากนั้นจึงใหคณะกรรมการประเมินผล 
การสอนแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในทางวิชาการสาขาน้ัน ๆ ซ่ึงหากผลการประเมินผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการชุดน้ีแลว จึงจะนําเสนอตอสภาสถาบันใหความเห็นชอบ แลวจึงใหอธิการบดี 
ออกคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยไดตอไป กรณีจึงเห็นไดวา 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยที่แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับรองศาสตราจารยของผูฟองคดี  
เปนเพียงขั้นตอนหน่ึงในหลายขั้นตอนในการจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง ประกอบกับขอเท็จจริง
ยังปรากฏตามคําฟองและคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีดวยวา ขณะยื่นฟองคดีตอศาล 
เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนดังกลาว ผูฟองคดียังมิได
รับแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการคณะนี้วา ผลการสอนของผูฟองคดีมีปญหาในเรื่องใด 
กรณีจึงยังไมแนนอนวา หากคณะกรรมการดังกลาวเห็นวาควรใหผูฟองคดีแกไขเพิ่มเติมคําขอ
ในบางสวน และผูฟองคดีดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการดังกลาวแจงใหทราบแลว 
ผูฟองคดีอาจเปนผูผานการประเมินผลการสอนก็ได เม่ือผูฟองคดียืนยันวาคณะกรรมการ
ดังกลาวยังมิไดมีมติหรือคําสั่งใดออกมาที่จะใหมีผลโดยตรงตอผูฟองคดีอันทําใหผูฟองคดี 
ไมอาจเปนผูผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยได 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวจึงมิใชคําส่ังทางปกครองที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ 
ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ของผูฟองคดีตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๕๙) 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ผูฟองคดีทั้งหาสิบสองเปนผูซ้ือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในโครงการ
บานจัดสรรฟองวา คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทําสาธารณูปโภคจังหวัดนนทบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดดําเนินการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรในโครงการ
ดังกลาว และมีความเห็นตามบันทึกผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรร  
เพ่ือประกอบการพิจารณาขอยกเลิกสัญญาคํ้าประกันการจัดทําสาธารณูปโภค (โครงการ ล.)  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ วา การจัดทําสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรไดทําการจัดสรร 
เรียบรอยแลวทั้งโครงการและถูกตองตรงตามแผนผังโครงการที่ไดรับอนุญาต ซึ่งผูฟองคดี 
ทั้งหาสิบสองเห็นวา ผลการตรวจสอบดังกลาวไมถูกตองตรงกับความจริงเน่ืองจากผูจัดสรรที่ดิน
มิไดทําการปรับปรุงที่ดินที่จัดสรรใหเปนไปตามคําขอและตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 
ทําใหถนนและที่ดินในโครงการมีระดับต่ํากวาถนนสาธารณะ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนบันทึกผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรดังกลาว น้ัน บันทึกผล 
การตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรดังกลาว เปนเพียงบันทึกสรุปผลการตรวจสอบ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไดนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีเพ่ือพิจารณายกเลิกสัญญา 
ค้ําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค (โครงการ ล.) ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีไดมีคําส่ังอนุญาต
เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปรากฏตามหนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ บันทึกดังกลาวจึงเปนเพียงการดําเนินการตรวจสอบการจัดทําสาธารณูปโภค
ในบริเวณที่ดินจัดสรร เพ่ือประกอบการพิจารณาขอยกเลิกสัญญาค้ําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค 
และการเสนอความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี อันเปนการเตรียมการ
ของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บันทึกดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนขั้นตอนการพิจารณา 
ทางปกครองที่ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งหาสิบสอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๙)  
  การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการ 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย เปนการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติวา เม่ือมีการกลาวหาหรือ 
มีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูหน่ึงผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีโดยเร็ว 
ดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา เม่ือไดรับ
รายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบดําเนินการหรือส่ังให
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูน้ันกระทําผิดวินัย



 
 
๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได  ดังน้ัน การแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจึงเปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน เพ่ือพิจารณา
วาควรจะมีคําสั่งอยางไรตอไปหรือไม อันเปนกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๕๘/๒๕๕๙) 
 

   (๒) การตอบขอหารือภายในหนวยงานทางปกครอง 

 

    กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจายเงินบํานาญปกติ
ใหแกผูฟองคดีโดยมิไดจ ายเ งินเ พ่ิมจากเงินบํานาญปกติใหผูฟองคดีอีกรอยละ  ๒๕  
เน่ืองจากผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมดังกลาว 
ตามขอ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดีเห็นวา การจายเงินบํานาญปกติโดยไมจายเงินเพ่ิมดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหนังสือ 
ตอบขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูถูกฟองคดี) ที่มีถึงผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงหนังสือตอบขอหารือดังกลาวมิใชคําส่ังทางปกครองที่ผูฟองคดีจะนํามาฟอง
ขอใหศาลเพิกถอนไดแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๕๙) 

    

   (๓) การใหความเห็นหรือคําแนะนํา 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  (๔) แนวปฏิบัติของหนวยงานทางปกครอง 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  

  ๒) มาตรการภายในของฝายปกครอง 

 

   คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แจงเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ความวา ตามที่บทเฉพาะกาล ขอ ๒๙ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน  
ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบุวา ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน 
ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม อยูในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ีมีผล
ใชบังคับ ใหถือวาขาราชการผูน้ันไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ี น้ัน เพ่ือมิใหเกิดขอปญหาในการตีความเก่ียวกับระยะเวลา
ในการปฏิบัติราชการชดใชและการชดใชเงินกรณีที่ขาราชการผิดสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ จึงกําหนดหลักการ ดังนี้ กรณีไปศึกษาหรือฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตามระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน 
ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดเสร็จสิ้นการศึกษาหรือยังไมเสร็จสิ้น
การศึกษา แตกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชกอนหรือในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  
จะมีผลใชบังคับ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใชและการชดใชเงินกรณีที่ผิดสัญญา 
ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามสัญญาเดิมที่ทําไวกับสังกัด กรณีจะเห็นไดวา 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับดังกลาว เปนการอธิบายความหมายหรือตีความบทเฉพาะกาล  
ขอ ๒๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแจงเวียนใหกระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด ไดทราบและถือปฏิบัติโดยไมไดมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑขึ้นใหม หรือ
เพ่ิมเติมจากระเบียบหรือสัญญารับทุนที่มีอยูเดิมระหวางผูฟองคดีกับหนวยงานตนสังกัด 
หนังสือเวียนดังกลาวจึงมีสถานะเปนเพียงมาตรการภายในของฝายปกครองที่ผูถูกฟองคดี
กําหนดหลักการในการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเทา น้ัน แมหนังสือเวียนดังกลาว 
จะมีสภาพบังคับตอกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด แตสภาพบังคับดังกลาว ก็เปนการใชอํานาจ
ควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายเทาน้ัน กรณีจึงเห็นไดวา หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ดังกลาว มิไดเกิดจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเปนกฎ คําสั่ง  
หรือการกระทําอ่ืนซึ่งอาจนํามาฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๙)  

 

  ๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๔) การที่เจาหนาที่ของรัฐคัดคานการรังวัดที่ดินของเอกชน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 
๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๕) ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๖) การใชสิทธิตามสัญญา 
 

   ประกาศของผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เรื่อง การยุติการดําเนินโครงการของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จํานวน ๓๖ โครงการ เปนเพียงหนังสือแจงใหพนักงานจาง 
ตามโครงการดังกลาวทราบถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองยุติโครงการเพื่อจัดเตรียม 
สงมอบงาน เอกสารสําคัญและทรัพยสินของสํานักงานใหแกสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม และใหดําเนินการบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานกับผูฟองคดีซ่ึงเปน
พนักงานจางตามโครงการขางตน ประกาศดังกลาวจึงไมใชคําส่ังทางปกครองอันเกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนของผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
   กรณีที่การรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูวาการรถไฟ
แหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจงใหผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดสิบเกาไปติดตอลงนามตออายุสัญญาเชาและชําระคาเชาและคาตาง ๆ ใหแลวเสร็จ และ
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงบอกเลิกสิทธิการเชาที่ดิน 
โดยอางถึงการไมปฏิบัติตามคําเตือนตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังกลาว  
ดังนี้ หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนเพียงหนังสือแจงให 
ผูฟองคดีทั้ งเจ็ดสิบเกาไปติดตอลงนามตออายุสัญญาเชา มิได มีสภาพบังคับ ขึ้นอยู กับ 
ความยินยอมของผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบเกา และเม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบเกา มิไดไปลงนามตออายุ
สัญญาเชา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ บอกเลิกสิทธิการเชา 
ตามสัญญา ซ่ึงหนังสือแจงสิทธิดังกลาวมิใชคําส่ังทางปกครอง ศาลไมอาจออกคําบังคับให 
เพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับดังกลาวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๕๒/๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๗) กรณีอ่ืน ๆ 
 

   หนังสือทวงถาม 
  

   หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
ที่แจงใหผูฟองคดีคืนเงินคาเชาบานขาราชการที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ น้ัน เปนเพียงหนังสือ 
ทวงถามใหชําระเงิน ไมมีลักษณะที่แสดงใหเห็นวาผูออกหนังสือมีเจตนาที่จะใหหนังสือดังกลาว
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจนํามาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลเพิกถอนหนังสือดังกลาวได 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ))  
         

   หนังสือแจงใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
  

   กร ณีที่ อ งค ก า รบ ริหารส วนตํ าบล มีห นั งสื อแจ ง ให ผู ฟ อ งค ดี 
หยุดการทําประโยชนในที่ ดินและออกจากพ้ืนที่ พิพาทน้ัน เ ม่ือพิจารณามาตรา ๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่บัญญัติวา นายอําเภอ 
มีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ ดิน 
อัน เปนสาธารณสมบัติของแผน ดินที่ประชาชนใชประโยชน ร วม กันและสิ่ ง ซ่ึ ง เปน
สาธารณประโยชน อ่ืนอันอยู ในเขตอําเภอ กรณีจึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติดังกลาว 
มิไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอันที่จะออกคําส่ังหรือเขาไปบังคับหรือจัดการให 
ผูฟองคดีออกจากที่ดินพิพาทไดเลย ไมวาที่ดินดังกลาวจะเปนที่ดินของผูฟองคดีหรือที่ดิน
สาธารณประโยชนก็ตาม หนังสือแจงขององคการบริหารสวนตําบลที่ผูฟองคดีนํามาฟองเพ่ือขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน จึงเปนแตเพียงหนังสือบอกกลาวใหทราบวาที่ดิน 
แปลงที่ผูฟองคดีครอบครองอยูน้ันเปนที่ดินสาธารณประโยชนและขอใหผูฟองคดีออกจากที่ดิน
แปลงดังกลาว ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาที่ดินที่พิพาทเปนของตนมิใชเปนที่ดินสาธารณประโยชน 
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกลาวอาง ก็ชอบที่จะปฏิเสธไมปฏิบัติตามหนังสือดังกลาว  
โดยเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองไปดําเนินการทางศาลในเรื่องดังกลาว
ตอไป หนังสือดังกลาวมิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตประการใด จึงไมใชคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผูฟองคดีจะนํามาฟอง 
เพ่ือขอใหศาลปกครองเพิกถอนได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๙)  
 



 
 
๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 หนังสือแจงข้ันตอนการทํางาน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาเงินกูสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคาร ก. 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และตอมา ไดยื่นเรื่องขอไถถอนหลักประกันคืน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ไดแจงยอดไถถอนหลักประกัน รวมเปนเงินจํานวน ๑,๖๐๙,๙๕๖.๓๔ บาท ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา  
จํานวนเงินที่ตองใชไถถอนไมถูกตองจึงแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตรวจสอบ และตอมา  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอธนาคารแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ใหตรวจสอบ
รายการชําระหน้ีและการคิดดอกเบ้ียสินเชื่อในกรณีน้ี ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูวาการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย และผูอํานวยการศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงินธนาคาร 
แหงประเทศไทย ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดสงเรื่องของผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว เม่ือไดผลเปนประการใด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะแจงใหผูฟองคดีทราบโดยตรงตอไป ผูฟองคดีเห็นวาหนังสือดังกลาว 
เปนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือดังกลาว เห็นวา หนังสือดังกลาวเปนการแจงใหผูฟองคดี
ทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงเรื่องใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว เม่ือไดผล 
เปนประการใด ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะแจงใหผูฟองคดีทราบโดยตรงตอไป และในระหวางน้ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดติดตามเรื่องดังกลาว หากพบวามีการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ภายใตขอบเขตอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดดําเนินการใหมีการแกไข 
การปฏิบัติที่ไมชอบน้ันใหถูกตองตอไป หนังสือดังกลาวเปนเพียงการแจงขั้นตอนการทํางาน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิใชคําส่ังทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๕๙)  
 

 หนังสือแจงผลการพิจารณาขอรองเรียน 
 

 ผูฟองคดีทั้งหาสิบสองเปนผูซ้ือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในโครงการ 
บานจัดสรร ไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอให 
มีคําสั่งใหผูจัดสรรที่ดินทําการแกไขปรับปรุงที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินใหมีระดับไมต่ํากวา
ถนนสาธารณะและใหมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินของบริษัทดังกลาว
ตลอดจนรับผิดทางในความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหาสิบสอง  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติ 
ที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ วา ผูจัดสรรที่ดินไดจดทะเบียน 
โอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว จึงอยูนอกเหนืออํานาจ 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหยุติเร่ืองรองเรียน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงมติการประชุมดังกลาวใหผูฟองคดีที่ ๔๑ ทราบ หนังสือดังกลาวเปนการแจง 
ใหผูฟองคดีทั้งหาสิบสองทราบถึงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเปนหนังสือแจงผลการพิจารณา 
ขอรองเรียนใหผูฟองคดีทั้งหาสิบสองทราบ มิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ 
ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งหาสิบสอง อันมีลักษณะ 
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ หนังสือดังกลาวจึงไมมีผลกระทบในทางใดตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
ทั้งหาสิบสองโดยตรง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๙)  
 

๑.๓ การใชอํานาจกระทําการอ่ืนใด 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามคนอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
เรียกคาเสียหายกรณีกลาวหาวาบุกรุก ยึดถือ ครอบครองและทําลายปาไม ตามมาตรา ๙๗  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยสวนวิจัยตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า ไดสรางแบบจําลอง 
ทางคณิตศาสตรสําหรับประเมินคาเสียหายทางสิ่งแวดลอมบางประการหลังการทําลายปาไม  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงคูมือการใชแบบจําลองฯ 
ดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ในสังกัด เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการคํานวณคาเสียหาย 
ทางส่ิงแวดลอม โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป และมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ กําชับใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยใชแบบจําลองฯ  
สําหรับประเมินคาเสียหายกรณีพ้ืนที่ที่ถูกทําลายหรือทําใหเสียหายเปนพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธาร 
ที่เปนปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาดงดิบที่ประกอบไปดวยปาดิบชื้น ปาดิบแลงและปาดิบเขา
โดยเครงครัด  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่  ๑ มีหนังสือลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  
เรื่อง หลักเกณฑการคิดคาเสียหายทางแพงกรณีบุกรุก แผวถาง ยึดถือ ครอบครองพ้ืนที่ปา  
สั่งการไปยังหนวยงานในสังกัดใหถือปฏิบัติใหม โดยใหใชแบบจําลองฯ เปนหลักเกณฑ 
ในการคํานวณค าเสี ยหายทางสิ่ งแวดลอมทั้ ง ในพื้นที่ ป าตนน้ํ าลํ าธารและป าที่ มิ ใช 
ตนน้ําลําธารทุกชนิด ยกเวนปาชายเลน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป 
สวนกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เร่ือง หลักเกณฑ 
การคิดคํานวณคาเสียหายทางแพงจากการบุกรุกทําลายปาไม แจงไปยังผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัดเพ่ือทราบ และใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติในระหวางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําลังศึกษา 



 
 
๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑเดิม โดยใหใชหลักเกณฑตามแบบจําลองฯ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
คิดคาเสียหายจากการบุกรุกทําลายปาไมไปพลางกอน ซ่ึงผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามคนเห็นวา  
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังที่กลาวขางตนไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว น้ัน กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การท่ีหนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๕๘)  

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอสํานักงานที่ดินจังหวัดตราด 
แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตราด (ผูถูกฟองคดี) ไดคัดคานการนํารังวัดเพ่ือออก 
โฉนดที่ ดินของผูฟองคดี เน่ืองจากอางวาผูฟองคดีนํารังวัดรุกล้ําแนวเขตทางหลวงชนบท  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําคัดคานของ 
ผูถูกฟองคดีที่คัดคานการนํารังวัดที่ดินของผูฟองคดี และขอใหผูถูกฟองคดีระวังชี้แนวเขต 
ทางหลวงชนบทโดยมิใหรุกล้ําแนวรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัด  ดังนี้ เม่ือการ
คัดคานการรังวัดที่ดินดังกลาวของผูถูกฟองคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผูถูกฟองคดีมีหนาที่ในการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่พิพาทอันเปนที่สาธารณะ ตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ การคัดคานการรังวัดที่ดินดังกลาวจึงเปน
การยืนยันหรือรับรองอาณาเขตของที่ ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและเปน 
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดําเนินกิจการทางปกครองของผูถูกฟองคดี 
ตามบทบัญญัติดังกลาวขางตน หากการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
สงผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดียอมมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหศาล
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองดังกลาวของผูถูกฟองคดีได 
เม่ือผูฟองคดีกลาวอางวาการคัดคานการรังวัดที่ดินของผูถูกฟองคดีกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือเสียหายแกผูฟองคดี การฟองคดีดังกลาวจึงเปนการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการที่ 
หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๙)  

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา (ผูถูกฟองคดี) ไดจัดทํา
โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชนโคกบานฮาง (หนองตะไก) เพ่ือเปนแหลง 
กักเก็บนํ้าไวใชในการอุปโภคบริโภคใหแกราษฎร โดยไดมีหนังสือถึงนายอําเภอเมืองอุดรธานี
ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา ที่ อด ๗๒๑๐๓/๗๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๖  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดเห็นชอบใหดําเนินการตามโครงการดังกลาว  



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีและพวกจึงไดนํารถแบคโฮเขาไปทําการขุดลอกหินและดินรวมทั้งตัดตนไมในพ้ืนที่
ตามโครงการ ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย
เน่ืองจากบริเวณดังกลาวเปนปาสงวน และไมไดมีประชามติจากประชาคมของราษฎร  
ทั้งยังไมไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงนํ้า
สาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา ที่ อด ๗๒๑๐๓/๗๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖  
ซ่ึงแปลความไดวา ผูฟองคดีมีความประสงคใหยกเลิกหรือเพิกถอนโครงการขุดลอกหนองน้ํา
สาธารณประโยชนโคกบานฮาง (หนองตะไก)  นอกจากน้ี เม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินที่ไดจากการขายหิน ดิน และตนไมใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา  
และใหปรับพ้ืนที่ที่ทําการขุดลอกใหอยูในสภาพเดิมรวมทั้งปลูกตนไมทดแทน และใหผูถูกฟองคดี
พนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๙)  

 กรณีฟองวา การดําเนินการประมูลคลื่นในระบบ ๔G ไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกรัฐมนตรีมีคําส่ังตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ใหเลื่อนการประมูลคลื่น 
ในระบบ ๔G ออกไปกอน หรือใหยกเลิกประกาศการประมูลคลื่นในระบบ ๔G และยกเลิก 
ผลการประมูลจนกวาจะมีการประกาศมาตรฐานความปลอดภัยตอชีวิตและสุขภาพของมนุษย 
รวมทั้งขอใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ยุติการปฏิบัติหนาที่น้ัน กรณีถือเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 

 



 
 
๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑.๔ การละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

 

 ๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

  

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของอาคารตั้งอยูซอยรวมฤดี เขตปทุมวัน  
ไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการเขตปทุมวัน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหดําเนินการกับผูรุกล้ําเขตทางสาธารณประโยชนตลอดซอยรวมฤดี  
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดดําเนินการหรือมีหนังสือ
แจงเหตุขัดของใหผูฟองคดีทราบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ในการรักษาเขตทางสาธารณประโยชน และเรียกคืน 
เขตทางสาธารณประโยชนเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
(ผูถูกฟองคดี) รองทุกขกรณีมหาวิทยาลัย ห. ไดดัดแปลงอาคารเปนหอพักนักศึกษาโดยไมไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และดําเนินกิจการหอพักโดยไมไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ แตไมไดรับคําชี้แจง 
จากผูถูกฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบ 
และดําเนินคดีกับมหาวิทยาลัย ห. น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีในฐานะ 
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพักฯ ซ่ึงมีหนาที่ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ในการตรวจตราควบคุม และมีอํานาจสั่งใหเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักจัดการ
หรือแกไขหอพัก หรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ภายใน
กําหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควรตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ละเลยตอหนาที่ดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๙/๒๕๕๘) 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด
สมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดี) ใหเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท อ.  
แตผูถูกฟองคดีไมพิจารณาและมีคําส่ัง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหผูถูกฟองคดีพิจารณาและมีคําสั่งกรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือดังกลาว น้ัน การจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชีเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๑๒๗๐ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูฟองคดีทั้งสองมีคําขอใหผูถูกฟองคดีเพิกถอน 
การจดทะเบียนดังกลาว ยอมเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะพิจารณาดําเนินการและมีคําสั่ง 
อยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงถึงแมการชําระบัญชีและมติของที่ประชุมใหญที่อนุมัติรายงานการชําระบัญชี
จะตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตขอพิพาทท่ีวาผูถูกฟองคดี 
ละเลยตอหนาที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
หรือดําเนินการดังกลาวลาชา ยอมไมใชขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน แตเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๘) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดกลับเขารับราชการตามคําพิพากษาของศาลปกครอง 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ แตองคการบริหาร
สวนตําบลสวด (ผูถูกฟองคดี) ไมดําเนินการตามท่ีผูฟองคดีรองขอ กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง หาใชเปนการรองขอใหศาลปกครองบังคับใหมีการปฏิบัติตามผลแหงคําพิพากษา
ของศาลปกครองในคดีกอนแตอยางใด การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความจึงไมถูกตอง จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคําฟอง 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๑/๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 



 
 
๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอปลัดกระทรวงยุติธรรม  
(ผูถูกฟองคดี) วา อธิบดีกรมบังคับคดีไดปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายในการพิจารณา 
ไมเปลี่ยนตัวเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่ผูฟองคดีรองขอ แตผูถูกฟองคดีกลับมิไดพิจารณา
เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีแตประการใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหไดผลสรุปภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง น้ัน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๑๑/๒๕๕๙) 
 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไมยอมลงนามในบันทึกขอความที่ผูฟองคดีเสนอเพ่ือขอปรับตําแหนงปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลสูงขึ้น ๑ ระดับ เปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรณีพิเศษ  
ทําใหผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลศิลาไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
เน่ืองจากไมอาจปรับระดับตําแหนงได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ลงนามในหนังสือดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 

 กรณีฟองวา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่
ตามที่มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนด 
ใหตองปฏิบัติ โดยไมเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีกับโครงขายโทรคมนาคม
ของผูฟองคดีเพ่ือใหเลขหมายโทรคมนาคมใหมจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผูฟองคดี 
ไดรับอนุมัติและจัดสรรจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และเลขหมายโทรคมนาคม
ของผูถูกฟองคดีสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดอยางสมบูรณ ซ่ึงผลจากการละเลยตอหนาที่
ดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติและชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน หนาที่ในการใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอยูภายใตเง่ือนไขการเจรจาตกลงกันในทางพาณิชยหรือทางธุรกิจในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม อันเปนสิทธิหนาที่ในความสัมพันธตามกฎหมายเอกชน มิใชอํานาจหนาที่ 
ตามกฎหมายอันเกิดจากการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง ขอพิพาท
ระหวางผู รับใบอนุญาตเก่ียวกับการปฏิเสธการใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมจึงมิใช 
ขอพิพาทที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๑/๒๕๕๘ 
และที่ อ.๑๓๗๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

๑.๕ การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 
 

 ๑.๕.๑ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
  

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองวา เม่ือตนเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไปที่วาการอําเภอแมสาย
ขอเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบานและทําบัตรประจําตัวประชาชนใหม เน่ืองจากบัตรประจําตัว
ประชาชนเดิมหมดอายุ แตสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอแมสาย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ปฏิเสธ 
การทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดี โดยอางวามีผูแจงวาผูฟองคดีเสียชีวิตแลว 
ตามที่สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเชียงของ (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ไดรับแจงการตายไว ผูฟองคดี
พยายามขอเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบานและขอทําบัตรประจําตัวประชาชนกับผูถูกฟองคดีที่ ๔  
มาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงดําเนินการตรวจพยานเอกสาร
และพยานบุคคลจนเปนที่ชัดแจงวา ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิตามคําขอดังกลาว และไดอนุญาต 
ใหเพ่ิมชื่อผูฟองคดีลงในทะเบียนบานเม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และทําบัตรประจําตัว
ประชาชนใหมใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน การกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีทั้งหาเปนการโตแยงสิทธิของผูฟองคดี ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ของเจาหนาที่ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีติดตอกัน
เปนเวลา ๑๒ ป จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๘) 

 



 
 
๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินที่ถูกกรมทางหลวง 
(ผูถูกฟองคดี) เวนคืน แตไมไดรับเงินคาทดแทนที่ดิน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนใหผูฟองคดี หากไมสามารถดําเนินการไดใหชดใช
เปนเงิน น้ัน ลักษณะของคดีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลวิชิต (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และหัวหนา
สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๒๓ (ภูเก็ต) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดนําเจาหนาที่เขามาร้ือถอน
ทรัพยสินของผูฟองคดีนอกเขตพื้นที่พิพาทตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ต ทําใหทรัพยสิน
ของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหชดใชคาเสียหาย น้ัน  
การกระทําของเจาหนาที่ที่เขาร้ือถอนทรัพยสินของผูฟองคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชเครื่องจักรหนักเขาไปดําเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเหตุใหทรัพยสินและพืชผลอาสินของผูฟองคดี 
ไดรับความเสียหาย เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๕๘) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดี)
ออกหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน (ส .ป .ก . ๔-๐๑ ข)  
เน้ือที่ประมาณ ๔ ไร ๓ งาน ๒ ตารางวา โดยไมถูกตอง เน่ืองจากผูฟองคดีครอบครอง 
ทําประโยชนเปนเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร ๑ งาน ๘ ตารางวา ทําใหที่ดินของผูฟองคดีลดนอยลง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทําการรังวัดปกหลักเขตและออกหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินใหผูฟองคดีตามจํานวนเนื้อที่ที่ถูกตอง น้ัน  
กรณีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจ



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙) 

 

๑.๕.๒ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๕.๓ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่ง 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๕.๔ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร  
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับพยานหลักฐานในคดีที่ถึงที่สุดแลว 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีถูกเจาหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยึดไมสักทอนจํานวน ๖๐ ทอน ดวงตรา “บฌ สท” 
จํานวน ๑ ดวง และดวงตราเลขเรียงจํานวน ๑ ดวง และถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย 
ความผิดตอพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และความผิดตอพระราชบัญญัติสวนปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยศาลจังหวัดสวรรคโลกมีคําพิพากษายกฟองและใหคืนของกลางแกผูฟองคดี 
ซ่ึงคดีถึงที่สุดแลว กรณีจึงถือวาคดีเก่ียวกับไมสักและดวงตราที่ยึดไวเปนของกลางเพ่ือใชเปน
หลักฐานในคดีถึงทีสุ่ดแลว ไมสักและดวงตราดังกลาวมิใชของกลางในคดีที่จะเขาสูการพิจารณาคดี
ของศาล อันเปนการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีจะอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรมอีกตอไป  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นหนังสือตอเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เพ่ือขอคืนของกลาง แตเม่ือผูฟองคดีทําการตรวจสอบของกลาง กลับไมตรงตามบัญชี 
ที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการตรวจยึดไว และไมพบดวงตรา “บฌ สท” จํานวน ๑ ดวง 
และดวงตราเลขเรียงจํานวน ๑ ดวง ผูฟองคดีจึงยังไมสามารถรับของกลางคืนจากผูถูกฟองคดี
ทั้งสองได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีน้ัน เปนกรณีที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําละเมิด 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ในการคืนของกลางใหแกผูฟองคดีซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๕๘) 
 



 
 
๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา เทศบาลตําบลฉลอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยนายเทศมนตรี
ตําบลฉลอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดเบิกจายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
ใหแกผูฟองคดีจํานวน ๕๑,๖๗๘ บาท แตผูฟองคดีเห็นวาไดรับเงินไมครบถวนตามสิทธิ 
ซ่ึงผูฟองคดีควรจะไดรับเงินเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๘๕,๕๗๒ บาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเบิกจายเงินเพ่ิมฯ ในสวนที่ยังไมไดเบิกจายใหแก
ผูฟองคดี น้ัน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองได
โดยไมตองรองทุกขหรืออุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๓) โดยไมไดระบุวาเปนการกระทําละเมิดจากกรณีใด 

   

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
    

   กรณีฟองวา นาย ส . (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนเจาหนาที่ ในสังกัด 
ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดขับรถยนตบรรทุกขนยายเครื่องจักรกล
สําหรับขุดเจาะนํ้าบาดาลตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่ขุดเจาะนํ้าบาดาล 
ปรากฏวามีนํ้ามันไฮดรอลิกร่ัวไหลจากเครื่องจักรกลลงพ้ืนถนน เปนเหตุใหรถยนตของผูฟองคดี
ที่ขับตามหลังมาลื่นไหลตกถนนไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ชดใชคาเสียหายนั้น แมการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเปนการกระทํา 
ในระหวางการปฏิบัติงาน แตการกระทําที่ผูฟองคดีอางวาเปนการกระทําละเมิดดังกลาวมิได 
เกิดจากการขุดเจาะน้ําบาดาลตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสาม แตเกิดจากการขับรถ



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แลวทําสิ่งของตกหลน ทําใหบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหาย จึงมิใชการกระทําละเมิดที่เกิดจาก 
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๘๘/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และสถานีตํารวจภูธร
พนมทวน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กอสรางอาคารที่ทําการสายตรวจรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําพรอมทั้งชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ โตแยงตามหนังสือชี้แจงวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดกอสราง
อาคารที่ทําการสายตรวจในที่ดินสาธารณประโยชน  ดังน้ัน การจะพิจารณาวาการกอสรางอาคาร
ที่ทําการสายตรวจรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีหรือไมน้ัน ศาลจําตองพิจารณาวินิจฉัย 
ใหไดความเสียกอนวาที่ทําการสายตรวจปลูกสรางอยูในเขตที่ดินของผูฟองคดีหรือในเขต 
ที่ดินสาธารณะ ซ่ึงเนื้อหาแหงคดีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในที่ดินระหวางคูกรณีอันอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่ง 
ทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๖/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ 
เจาพนักงานบังคับคดีงดเวนการกระทําในการบังคับคดี กรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ตองรับผิดในมูลละเมิดโดยชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน  
มูลละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ไมมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองที่จะรับไว
พิจารณาไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอผูฟองคดี โดยมีการสราง
สถานการณกลาวหาวาผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด สรางเอกสารหลักฐานเท็จวา 
ผูฟองคดีพกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณะ ลักพาตัวผูฟองคดีไปหนวงเหนี่ยวกักขัง และบังคับ
ขมขู กลาวหาวาเปนบุคคลวิกลจริต รวมทั้งสนับสนุนเพ่ือนบานของผูฟองคดีในการกลั่นแกลง 
ผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมอาจอาศัยอยูในพ้ืนที่บานของผูฟองคดีไดโดยปกติสุข ขอใหศาล 



 
 
๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น  
เม่ือมูลเหตุแหงการละเมิดอันเกิดจากการกระทําดังกลาวซ่ึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา จึงไมใชการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่ง 
ทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา  ผูฟองคดีไดรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินวาได รับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ฟองผูฟองคดี
เปนจําเลยที่ ๒ ตอศาลแพงธนบุรี ใหรับผิดตามสัญญากูยืมและจํานอง โดยเปนการฟองผิดตัว 
เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดเก่ียวของกับคดีที่พิพาทแตอยางใด  ตอมา ผูตรวจการแผนดินแจงวา 
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการไมปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีขอเสนอแนะใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดําเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งดานชื่อเสียงและดานอ่ืน ๆ ใหกับผูฟองคดี  
แตจนถึงวันฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินหรือปฏิบัติ
หนาที่ลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จายเงินเยียวยาตามคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินใหแกผูฟองคดี น้ัน เห็นวา แมตามคําฟอง
ผูฟองคดีจะบรรยายฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน 
แตเม่ือพิจารณาคําขอที่ขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินเยียวยาใหแกผูฟองคดี
กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนโจทกยื่นฟองตอศาลแพงโดยระบุชื่อผูฟองคดีเปนจําเลยที่ ๒ โดยผิดตัว 
อันเปนการกลาวหาวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดตอผูฟองคดี และแมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนหนวยงานทางปกครองก็ตาม แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนโจทกยื่นฟองในคดีแพงโดยระบุชื่อ
ผูฟองคดีเปนจําเลยที่ ๒ ทั้งที่ผูฟองคดีไมมีสวนเก่ียวของในมูลคดีดังกลาว ทําใหผูฟองคดี 
ไดรับความเสียหาย เปนการกระทําละเมิดทางแพง ไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง 
หรือคําสั่งอ่ืนตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๗/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา ธนาคารแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ละเลยตอหนาที่ 
โดยไมกํากับและตรวจสอบการคิดดอกเบี้ยของธนาคาร ก. ทําใหผูฟองคดีเสียหาย ขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหาย มูลเหตุแหงการฟองคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผูฟองคดี 
ตองชําระหนี้ปดบัญชีเงินกูสินเชื่อที่อย ู อาศัย ซ่ึงสัญญาดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครอง แตเปนสัญญาทางแพง ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาธนาคาร ก. คํานวณรายการ 
ปดบัญชีเงินกูสินเชื่อไมถูกตอง ผูฟองคดีก็ชอบท่ีจะยื่นฟองคดีในสวนนี้ตอศาลยุติธรรม 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาเสียหายที่เกิดขึ้นมิใชคาเสียหายอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิใช
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๕๙) 
   กรณีกองทัพบกฟองขอใหผูถูกฟองคดีคืนเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ  
เงินบําเหน็จดํารงชีพ และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ผูถูกฟองคดีไดรับ
เกินสิทธิ เหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองมาจากการที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธไมชําระหนี้ตามที่ผูฟองคดี
เรียกใหชําระ ซ่ึงคําสั่งเรียกใหชําระเงินดังกลาวมิใชคําสั่งทางปกครองหรือการใชอํานาจทางปกครอง 
กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ 
ที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๗๑/๒๕๕๙ ที่ ๔๐๔/๒๕๕๙ ที่ ๕๑๔/๒๕๕๙ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๙ 
ที่ ๕๔๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๘/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๔/๒๕๕๙ 
และที่ ๕๕๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 ๑.๖ สัญญาทางปกครอง 

 

 ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง 

  

 ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

  (๑) สัญญาสัมปทาน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
    

   (๒) สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 

 

สัญญาจาง เหมาสร างปน จ่ันยกตู สินค าระหว างการทา เ รือ 
แหงประเทศไทย (ผูรอง) กับบริษัทเอกชน (ผูคัดคาน) อันเปนการดําเนินกิจการของผูรอง  
จึงเปนสัญญาที่ใหผูคัดคานจัดทําบริการสาธารณะดานการขนสงสินคา อันเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา  ๓ แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙) 



 
 
๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๓) สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค 
 

  (๓.๑) สัญญาจางสรางสิ่งกอสรางเพื่อการสาธารณูปโภคโดยตรง 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  (๓.๒) สัญญาจางกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคที่เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 

 สัญญาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (ผูถูกฟองคดี )  
จางใหผูฟองคดีกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนยเคร่ืองมือกลางที่วิทยาเขต 
สุราษฎรธานีเพ่ือใชในการเรียนการสอน อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีเห็นวา 
ผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๘) 

 สัญญาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) ตกลงวาจาง 
ผูถูกฟองคดีใหทําการปรับปรุงอาคารเคมี ๑ ซ่ึงอาคารดังกลาวถือเปนเครื่องมือประกอบการจัดทํา
บริการสาธารณะของผูฟองคดี สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือมีขอโตแยง 
ในการเรียกใหชําระหน้ีตามสัญญาดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘/๒๕๕๙) 

 

(๓.๓) สัญญาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสาธารณูปโภค 
 

 สัญญาซ้ือขายและคาทดแทนทรัพยสินที่จะถูกเวนคนืเพ่ือสราง 
ทางหลวงพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดในเรื่องจํานวนเงินคาทดแทน 
ระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) ซ่ึงเปนเจาหนาที่เวนคืน กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่อยู ในเขตพื้นที่ที่จะตองเวนคืน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง-บางปะอิน- 
บางพลี ตอนบางพลี-บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงที่ดินเพ่ือใช 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการกอสรางทางหลวงพิเศษ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจร 
และการขนสงแกประชาชนโดยทั่วไป อันเปนการจัดใหมีสาธารณูปโภคอยางหน่ึง ประกอบกับ
สัญญาซ้ือขายฉบับดังกลาวมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธิ์ของผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญา 
ที่เปนหนวยงานทางปกครองมีอยูเหนือผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพย 
ที่ถูกเวนคืน เพ่ือใหการจัดทําสาธารณูปโภคบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสัญญา อันเปน 
การกระทําเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนดังกลาวจึงเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๙) 

 

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครอง เน่ืองจาก 
มีลักษณะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ 

 

 (๑) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่ใหเอกชน
เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 

 

 สัญญาจางพนักงานใหเขามาชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงาน
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
พรอมทั้งไดยกเลิกสัญญาจางผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒
ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีตองออกจากงานนั้น เม่ือสัญญาจางดังกลาวมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงเปนคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง และวัตถุแหงสัญญาคือการใหผูฟองคดีเขารวม
ดําเนินการบริการสาธารณะหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
สัญญาจางดังกลาวจึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือผูฟองคดีฟองวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยกเลิกสัญญาจางผูฟองคดี 
กรณีจึงเปนขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๓๙/๒๕๕๘) 

 
 



 
 
๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
วาจางผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูฟองคดี 
ทําการสอนหนังสือ อันมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหผูฟองคดีเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรงกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินกิจการทางปกครอง ซ่ึงก็คือบริการสาธารณะ
ดานการศึกษาบรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๖/๒๕๕๘) 

 สัญญาจางผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงผูชวยดําเนินการ
ดานการเมือง การฑูต และเศรษฐกิจ ณ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 
เปนสัญญาใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและแผนงานที่สถานกงสุลใหญกําหนด  
อันเปนการมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับงานราชการของสถานกงสุลใหญ
ดังกลาว ซ่ึงเปนการบริการสาธารณะ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือผูฟองคดี
โตแยงวาไมไดรับคาจางตามสัญญา จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๙/๒๕๕๘) 

 

 (๒) กรณีเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาซึ่งมีลักษณะ
พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
    

  ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองมากกวา
หน่ึงลักษณะสัญญา 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  

  ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาสัญญาที่พิพาทเปนสัญญาทางปกครอง 
แตไมไดระบุวาเปนสัญญาทางปกครองประเภทใด 

 

 สัญญาจางพนักงาน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงาน
ขับรถยนต สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) สัญญาจางมีกําหนด
ระยะเวลา ๔ ป แตกอนสัญญาจางจะครบกําหนด นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมไดประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาประกอบการตอสัญญาจาง 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหแกผูฟองคดี แตไดมีประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ในตําแหนงที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยู ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาประกอบการตอสัญญาจางใหแกผูฟองคดี เปนการผิดสัญญาจาง  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูฟองคดี และบรรจุผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจในตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
มิใชเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๘) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานสูบนํ้า 
สังกัดกรมชลประทาน  ตอมา กรมชลประทานไดถายโอนภารกิจสถานีสูบนํ้าใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแค พรอมกับโอนผูฟองคดีทั้งสองมาเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแค โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแค (ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาจาง
ผูฟองคดีทั้งสองเปนรายเดือน เม่ือครบสัญญาจางในแตละเดือน จะตองทําสัญญาจางใหม 
เดือนตอไป และกําหนดคาจางเดือนละ ๙,๔๕๐ บาท  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจง 
ใหผูฟองคดีทั้งสองมาทําบันทึกตกลงจางแตไดเสนอเง่ือนไขลดคาจางลงเหลือเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
และใหทํางานเฉพาะชวงทํานาปรังเทาน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองไมตกลง ผูถูกฟองคดีจึงไมตอสัญญาจาง
ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหผูถูกฟองคดีชดเชยคาตอบแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง กรณีจึงเปนการกลาวอางวาผูถูกฟองคดี
เลิกจางผูฟองคดีทั้งสองโดยไมชอบ ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย คดีน้ีจึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๓/๒๕๕๘) 
 

 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน  
 

 คดีน้ีแมจะเก่ียวกับการเวนคืนที่ ดินเพ่ือกอสรางถนนพุทธมณฑล  
โดยมีการทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ ดินกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับเจาของที่ ดินที่อยู 
ในแนวเขตทางที่จะตองถูกเวนคืน และมีการชําระเงินคาที่ดินบางสวนแลวก็ตาม แตเม่ือ 
ปรากฏวาหลังจากนั้น คูสัญญาทั้งสองฝายมิไดมีการดําเนินการใด ๆ ตามสัญญาอีก จนกระทั่ง
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) จะทําการกอสรางถนนพุทธมณฑลตามโครงการเดิมตอไปอีก 



 
 
๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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แตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ตามโครงการดังกลาวไดสิ้นสุด
การบังคับใชไปนานแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงใชวิธีการเจรจาปรองดองกับผูฟองคดีผูเปน 
เจาของที่ดินรายปจจุบัน โดยดําเนินการตอเน่ืองไปตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับเดิม  
แตมีขอโตแยงเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญา จํานวนที่ดินที่ถูกเขตทาง และจํานวนเงิน 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะตองชําระใหแกผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ อางวาคงมีหน้ีตามสัญญา
คางชําระงวดที่ ๒ อีกรอยละ ๒๕ ของราคาที่ดินเทาน้ัน แตผูฟองคดีอางวาจะตองชําระคาที่ดิน
เต็มจํานวนเพราะเปนการเวนคืนใหม  ดังนั้น ขอพิพาทในคดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช 
คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๗/๒๕๕๘) 
 

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง แตอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

๑) สัญญาค้ําประกันของสัญญาทางปกครอง 
 

สัญญาท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) ตกลงวาจางผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ใหทําการปรับปรุงอาคารเคมี ๑ ซ่ึงอาคารดังกลาวถือเปนเครื่องมือประกอบการจัดทํา 
บริการสาธารณะของผูฟองคดี สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค  
อันมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
สัญญาคํ้าประกันที่ออกโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกลาว 
อันมีลักษณะเปนสัญญาอุปกรณของสัญญาประธาน สัญญาค้ําประกันจึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน  ดังนั้น สัญญาค้ําประกันที่พิพาทระหวางผูฟองคดี 
กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนกรณีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙) 

 

๒) การรับสภาพความรับผิดในหน้ีที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพยจํานําตามสัญญาจํานําเพื่อประกันหน้ี
เงินกูยืม 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔)  สัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน 
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

 กรณีกรมการจัดหางานฟองธนาคาร ธ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูค้ําประกัน
บริษัท จัดหางาน ก. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ใหรับผิดตามสัญญาค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ออกใหกับผูถูกฟองคดีที ่๑ เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชเปนหลักประกันวางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคุณสมบัติครบตามกฎหมาย และเปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ หลักประกันดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือค้ําประกันในกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองชดใชความเสียหายที่เกิดกับคนหางานในคาบริการและคาใชจายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เรียกเก็บจากคนหางาน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชดใชความเสียหายใหกับคนหางาน ผูฟองคดี
ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางานฯ หักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกัน 
ตามมาตรา ๓๑ (๗) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คืนใหแกคนหางานได ซ่ึงขอพิพาทเก่ียวกับ
คาบริการและคาใชจายตาง ๆ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกเก็บจากคนหางานนั้น สืบเน่ืองจาก 
นิติสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เกิดขึ้นโดยผูฟองคดีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ ออกใบอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางาน
ในตางประเทศใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงใบอนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีเง่ือนไขวา
ตองมีหลักประกันตามมาตรา ๓๑ (๗) และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางานฯ คดีเรียกคาบริการและคาใชจายตาง ๆ จากคนหางานระหวางผูฟองคดี
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองพิจารณาตามขอผูกพันตามใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน 
ในตางประเทศและตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ จึงเปนคดีพิพาท 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สวนธนาคารที่เขาผูกพันตอผูฟองคดีในฐานะ
ผูค้ําประกันบริษัทฯ ตามสัญญาค้ําประกัน เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางานฯ เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา แตการจะวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตองชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันเพียงใด ศาลจําตองวินิจฉัยใหไดความกอนวาผูถูกฟองคดี
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ที่ ๑ ตองรับผิดชดใชคาบริการและคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานหรือไม เพียงใด 
ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในกรณีน้ีได (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๒/๒๕๕๘) 
 

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 

 

ศาลปกครองวินิจฉัยวาสัญญาดังตอไปน้ี ไมใชสัญญาทางปกครอง ไดแก 
 

๑) สัญญาจางแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
    

  ๒) สัญญากูยืม 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓) สัญญาซื้อขาย 

 

สัญญาซ้ือขายตูดูดควันพิษพรอมติดตั้งระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ผูฟองคดี) กับผูถูกฟองคดีมิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิไดเปนสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  แต เปนสัญญา 
ซ้ือขายสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๔๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดตามประกาศ
เจาพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดี จังหวัดหนองคาย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยไดทําหนังสือ
สัญญาซ้ือขายและวางเงินมัดจําไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตอมา ผูฟองคดี
ไมประสงคที่จะซ้ือทรัพยดังกลาวอีกตอไป จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินจํานวนดังกลาว
ใหแกผูฟองคดี แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินดังกลาว น้ัน เห็นไดวา ผูฟองคดีประสงคจะยกเลิกสัญญาซ้ือขายที่ดิน
ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินมัดจําใหแกผูฟองคดี  
คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา และเม่ือสัญญาซ้ือขายที่ดินดังกลาวมิไดมีลักษณะ 
เปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ ให จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิไดเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนสัญญาทางแพง ประกอบกับหากผูฟองคดีเห็นวา
ตนไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการขายทอดตลาด อันเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินการบังคับคดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีก็มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลยุติธรรม 
ที่มีอํานาจ เพ่ือขอใหมีคําสั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการ 
บังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดตามท่ีศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คดีน้ีจึงไมใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๒๕/๒๕๕๙) 
 

  ๔) สัญญาเชาหรือใหเชา 

    

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาเชาที่ดินกับเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเชาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป  หลังจากน้ัน 
ผูฟองคดีไดนําที่ดินที่เชาดังกลาวไปปรับปรุงเพ่ือทําเปนสถานที่บริการจอดรถยนต  ตอมา  
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือขอตอสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธตอสัญญาเชาที่ดินและเรียกคืน
ที่ดิน ผูฟองคดีเห็นวาเปนการใชดุลพินิจที่ไมมีเหตุผลอันสมควร ไมคํานึงถึงสัดสวนความเสียหาย
ที่ผูฟองคดีไดรับ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการเรียกคืนที่ดิน
และการปฏิเสธตอสัญญาเชาที่ดิน น้ัน มูลคดีน้ีเปนมูลคดีเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญา  
ซ่ึงแมวาสัญญาเชาที่ดินที่พิพาทเปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง 
ที่เปนราชการสวนทองถิ่น แตสัญญาดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญา 
อีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญา 
ที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  อีกทั้ง สัญญาเชาที่พิพาท
ดังกลาวผูฟองคดีเชาไปเพ่ือใชประกอบธุรกิจบริการจอดรถซึ่งเปนประโยชนแกผูฟองคดีเทาน้ัน 
จึงมิใชสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๘) 

   บันทึกความเขาใจและขอตกลงตอทายบันทึกความเขาใจระหวางผูรอง
กับนาย ร. เปนบันทึกขอตกลงที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาระหวางการดําเนินงาน 
กอนทําสัญญาเชา เพ่ือจะพิจารณาทําสัญญาเชาที่ดินกันตอไป บันทึกความเขาใจดังกลาว 
จึงมีลักษณะเปนนิติสัมพันธที่ทําขึ้นระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน อันมีลักษณะเปนสัญญา
ทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง  



 
 
๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงไมใชขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่จะอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครอง
จึงไมใชศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทดังกลาวแตอยางใด การที่ผูรองนําคดี 
มารองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานศาลยุติธรรม ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจรับคํารองน้ีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูเชาพ้ืนที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
(ผูถูกฟองคดี)  ตอมา ผูถูกฟองคดีแกไขแผนผังการเชาพ้ืนที่โดยนําพ้ืนที่สวนหนึ่งที่ผูฟองคดีเชา
ไปใหบุคคลอ่ืนเชาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการคืนพ้ืนที่การเชาที่ดินใหแกผูฟองคดีตามเดิม น้ัน คดีน้ีแมสัญญาเชาพ้ืนที่ระหวาง 
ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง แตสัญญาเชาพ้ืนที่
ดังกลาวไมมีวัตถุประสงคหรือมีลักษณะหรือขอกําหนดในสัญญาอันมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครอง หากแตเปนสัญญาที่กอนิติสัมพันธเชิงพาณิชยและมีนิติสัมพันธในฐานะเอกชนดวยกัน
อยางเทาเทียม ขอพิพาทในคดีน้ีจึงไมเก่ียวกับการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ
ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติ  
ที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๐/๒๕๕๙) 

   สัญญาเชาอาคารพาณิชยจากเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค
เ พ่ือใหผูฟองคดีใชอาคารพาณิชยประกอบการคาและเปนที่อยูอาศัยบนหลักพ้ืนฐาน 
ของความเสมอภาค มิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิใชสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๔/๒๕๕๙) 

   สัญญาเชาที่ดินเพ่ือจําหนายสินคาในบริเวณตลาดนัดจตุจักรระหวาง 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบเกากับการรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดสิบเกาเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินเพ่ือจําหนายสินคาบริเวณตลาดนัดจตุจักร 
อันเปนการดําเนินการในลักษณะธุรกิจการคา มุงแสวงหากําไร สัญญาเชาที่ดินดังกลาวจึงมิได 
มีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
แตเปนสัญญาทางแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๙) 

 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๕) สัญญาจางทําของ  
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๖) สัญญาอ่ืน ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมใชสัญญาทางปกครอง 

    

   การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียนไดวินิจฉัยสั่งการ 
ใหดําเนินการตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่และกระทรวงการคลัง โดยไดออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมาทําสัญญารับสภาพหน้ีและขอผอนชําระหนี้
ตอองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียน (ผูฟองคดี) กรณีจึงเปนการแปลงหน้ีใหมอันเปน
สัญญาประนีประนอม จึงตองผูกพันกันตามสัญญาที่เกิดขึ้นใหม และสัญญาดังกลาวไมมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครอง สัญญาดังกลาวจึงมิใชขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา ในระหวางที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูฟองคดี) 
ดําเนินการทางวินัยกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอลาออกจากราชการ และผูฟองคดี
ไดมีคําสั่งอนุญาต โดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอรับเงินบําเหน็จปกติ พรอมทั้งทําสัญญาการใชเงินคืน 
(แบบ ชงค.) ใหไวกับผูฟองคดี โดยมีสาระสําคัญวา ถาปรากฏภายหลังวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับเงินบําเหน็จปกติไปโดยไมมีสิทธิ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมคืนเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ
ใหแกทางราชการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําสัญญาค้ําประกัน (แบบ คปก.) ใหไวกับผูฟองคดีดวย  
ตอมา ผูฟองคดีมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการ และมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดี
ทั้งสองเรียกใหคืนเงินบําเหน็จทั้งหมดแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินดังกลาว ขอพิพาทในคดีน้ี 
จึงมาจากสัญญาการใชเงินคืนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําไวกับผูฟองคดี โดยที่สัญญาดังกลาวมิได 
มีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคล
ซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการ 
บริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึง
เอกสิทธิ์ของรัฐเพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง ซ่ึงก็คือ 
การบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาการใชเงินคืนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําไวกับผูฟองคดีจึงไมเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันมิใชคดีพิพาท



 
 
๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๔/๒๕๕๘) 
   กรณีฟองวา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) 
เก็บคาบริการทางดวนดานอนุสรณสถานแหงชาติ (ดอนเมือง) เปนเงิน ๘๕ บาท ผูฟองคดีเห็นวา
ไมเปนธรรมเปนการสรางภาระใหกับประชาชนเกินสมควร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีเก็บคาบริการทางดวนในอัตราที่เปนธรรม เม่ือผูถูกฟองคดีอยูในฐานะเสมอภาค
เชนเดียวกับเอกชน ไมไดใชอํานาจรัฐดําเนินกิจการในทางปกครอง และไมไดมีลักษณะพิเศษ 
ที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่เหนือไปกวาเอกชน นิติสัมพันธระหวางผูถูกฟองคดีกับผูใชบริการ 
อยูภายใตหลักกฎหมายแพง จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๕๘) 
   สัญญาจางบริหารสนามกอลฟสนามบินเกาของกองทัพอากาศ 
แมจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐก็ตาม  
แตสัญญาดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญา 
ที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
เขาดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษ
ที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ดังนั้น สัญญาจางบริหารสนามกอลฟสนามบินเกาจึงมิไดมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๘) 

 

๑.๗ การกระทําอยางอ่ืนที่เปนความรับผิดของรัฐ 

 

 ๑) กรณีเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
   

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒) กรณีเก่ียวกับการรอนสิทธิ 
   

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๓) กรณีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีประกอบอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกขาวในที่ดินจํานวน 
๕๓ ไร อยูที่ตําบลบานกราง อําเภอเมืองพิษณุโลก ในระหวางการเพาะปลูกขาวประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏวาไดเกิดเหตนํุ้าเออลนจากคลองชลประทานเขาทวมทีน่า ทําใหตนขาว
ของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เหตุเกิดจากการที่สํานักชลประทานที่ ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ดําเนินการกอสรางคันดินขวางทางเดินน้ํา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชดใชคาเสียหาย น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองมีอํานาจหนาที่ 
ในการดําเนินการจัดใหไดมาซ่ึงนํ้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือจัดสรรนํ้า 
เพ่ือการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม... และดําเนินการ
เก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ 
และการคมนาคมทางน้ําที่อยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตาง ๆ 
ที่ไมไดเปนแผนงานประจําปของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามขอ ๒ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตการใชอํานาจหนาที่ดังกลาว 
หากพิสูจนไดวากอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ผูถูกฟองคดีทั้งสองก็ยอมมีหนาที่ในการชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี กรณีดังกลาวจึงถือเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๙/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมสรรพสามิต (ผูถูกฟองคดี) ปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความประมาทเลินเลอโดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผูฟองคดีในการขอใชสิทธิ 
รับคืนภาษีสําหรับรถยนตคันแรกตามนโยบายรัฐบาลผิดพลาด ทําใหผูฟองคดีได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการเสียสิทธิไดรับคืนภาษีรถยนตใหมคันแรกตามนโยบาย
รัฐบาลจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
คืนภาษีจํานวนดังกลาวใหผูฟองคดี น้ัน เม่ือปรากฏวาโครงการดังกลาวอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เปนผูมีอํานาจอนุมัติใหคืนเงิน โดยมีผูถูกฟองคดีหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เปนผูรับคําขอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน อันจะเห็นไดวามาตรการรถยนตคันแรกมิไดออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แตเปนมาตรการที่ออกตามมติคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงหลักเกณฑการขอคืนเงินตามมาตรการดังกลาวแยกตางหากจากการคืนภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิตฯ  อีกทั้ง มาตรการรถยนตคันแรกยังกําหนดดวยวา ใหจายเงินตามสิทธิ 
โดยถือตามจํานวนภาษีสรรพสามิตที่จายจริง ซ่ึงเปนขอบงชี้วาเงินที่จายเปนเงินอ่ืนที่ไมใชภาษี 
เพียงแตใชจํานวนภาษีสรรพสามิตที่รัฐจัดเก็บมากําหนดกรอบการจายเงินเทาน้ัน  นอกจากนี้



 
 
๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ก็กําหนดใหเงินไดที่ไดรับจากรัฐ อันเนื่องมาจาก 
การไดมาซ่ึงรถยนตคันแรกของผูมีเงินไดตามมาตรการรถยนตคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรี  
เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เน่ืองจากเปนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการชวยเหลือประชาชน เงินดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนเงินภาษีสรรพสามิต 
ขอพิพาทในคดีน้ีจึงไมใชขอพิพาทเก่ียวกับการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระหวาง
ผูประกอบอุตสาหกรรมกับรัฐ อันเปนคดีภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร 
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร 
เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ปฏิเสธ
การคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรกใหผูฟองคดีเน่ืองจากผูฟองคดีมีคุณสมบัติไมครบถวน  
จึงขอใหผูถูกฟองคดีคืนภาษีใหแกผูฟองคดี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน
ของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๖/๒๕๕๘) 

 

๑.๘ การกระทําในกรณีอ่ืน ๆ 

 

 ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหย่ืนฟองการใชอํานาจรัฐในบางกรณี 
ตอศาลปกครอง 

 

   กรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทย (ผูรอง) รองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่สืบเน่ืองจากขอพิพาทตามสัญญาจางเหมา
สรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทาชนิดเดินบนราง ระหวางผูรองกับบริษัท ท. (ผูคัดคานที่ ๑)  
และบริษัท P. (ผูคัดคานที่ ๒) และกรณีที่ผูคัดคานทั้งสองรองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหบังคับตามคําชี้ขาดดังกลาว เปนคดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูใน 
เขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙) 

 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมาไดมีมติ
ใหดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอหอใหม และมีคําส่ังขยายระยะเวลา
จัดใหมีการเลือกตั้ง จํานวน ๘ คร้ัง ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวา กรณีดังกลาวเปนการไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอหอ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง น้ัน 
เม่ือคดีน้ีมีขอพิพาทเก่ียวกับเจาหนาที่ของรัฐไมจัดใหมีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  
ซ่ึงเปนขอพิพาทที่ เกิดขึ้นกอนจัดใหมีการเลือกตั้ง และเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
หรือการดําเนินกิจการทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การฟองโตแยงการใชอํานาจ
หรือไมใชอํานาจดังกลาว มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งฯ บัญญัติใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเปนคดีที่มีกฎหมายกําหนด 
ใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๐/๒๕๕๘) 

 

๒. ขอพิจารณาเก่ียวกับการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

๒.๑ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนการกระทํา
ทางปกครอง แตกฎหมายกําหนดใหไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 ๒.๑.๑ การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๑.๒ การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
    

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๒.๑ .๓ การกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลชํานัญพิเศษ 

 

   ๑)  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒)  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลแรงงาน 

 

    กรณีฟองวา พนักงานตรวจแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ของสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังใหผูฟองคดีจายเงิน
คาจางจํานวน ๓,๕๙๒.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกนาย ส. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
หรือถือวาไดทราบคําสั่ง ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะนาย ส. ลูกจาง
ของผูฟองคดีกระทําผิดอยางรายแรง ผูฟองคดีจึงมีสิทธิหักเงินคาจาง น้ัน เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ใชอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงหากนายจางตองการโตแยงคําส่ังดังกลาวจะตองนําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๑๒๕ 
วรรคหนึ่ง แหงระราชบัญญัติดังกลาว อันเปนคดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๕๘) 

    กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากคําสั่งของธนาคาร 
เพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เนื่องจากผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง แตผูฟองคดีเห็นวา 
มิไดปลอยปละละเลยตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ความเสียหายเกิดจากการกระทําทุจริต 
ของนาย พ. โดยลําพัง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน  
เปนคดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางกับลูกจางเก่ียวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน  
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๕๘) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสี่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ท. ไดยื่น
คําขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานตอผูวาราชการจังหวัดอางทอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมรับจดทะเบียน เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีทั้งสี่เปนลูกจางซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจกลาวโทษและลงโทษพนักงานในบังคับบัญชา ผูฟองคดีทั้งสี่ไดอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังยืนตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวา ผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดมีอํานาจกลาวโทษและลงโทษ
พนักงานตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท ท. คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน เปนการโตแยงเก่ียวกับการจดทะเบียนสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงเปนคดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไมอยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๕๘) 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราวรานสงเคราะหผูตองขัง  
สวนสวัสดิการผูตองขัง เรือนจําพิเศษธนบุรี โดยทําสัญญาจางปตอป มีกรมราชทัณฑ 
เปนนายจางไดรับคาจางจากเงินผลประโยชนของรานสงเคราะหผูตองขังเปนรายเดือน  ตอมา  
ผูบัญชาการเรือนจําพิเศษธนบุรีไดเลิกจางผูฟองคดีโดยอางวาผูฟองคดีมีความบกพรอง 
และขาดสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย แตผูฟองคดี
เห็นวาการเลิกจางดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและเปนการใชดุลพินิจโดยไมสุจริตมีเจตนา 
กลั่นแกลงผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งเลิกจางดังกลาว  
และขอใหชดใชเงินเปนรายเดือน เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท พรอมทั้งใหผูฟองคดีกลับเขาทํางาน
ตามเดิม น้ัน เปนขอพิพาทเก่ียวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลง
เก่ียวกับสภาพการจาง ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๓/๒๕๕๘) 
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   ๓)  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลภาษีอากร 

 

กรณีฟองวา สรรพากรพื้นที่นครสวรรค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงให 
ผูฟองคดีที่ ๒ เขาพบเจาพนักงานประเมินเพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบ ผูฟองคดีทั้งสอง 
มีหนังสือขอเลื่อนการทราบผลการตรวจสอบดังกลาวออกไปอีก แตไดรับแจงวาไมสามารถเลื่อน
การรับทราบผลการประเมินตามที่ผูฟองคดีทั้งสองรองขอได และแจงใหผูฟองคดีทั้งสองไปพบ
เจาพนักงานประเมินอีกคร้ังหน่ึง ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา คําส่ังไมอนุญาตใหเลื่อนการรับทราบ
ผลการตรวจสอบดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกถอนคําสั่งที่ไมอนุญาต
ใหเลื่อนการรับทราบผลการตรวจสอบ น้ัน เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทั้งสองไปพบเจาพนักงานประเมิน เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบ และการไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ทั้งสองเลื่อนการรับทราบผลการประเมินตามคําขอ เปนขั้นตอนและการดําเนินการที่เก่ียวเนื่อง
ในการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพ่ือนําไปสูการแจงจํานวนเงินที่ผูฟองคดีที่ ๒ 
ตองชําระเปนคาภาษีอากรตอไป ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา จํานวนเงินที่เจาหนาที่ประเมินแจง
เปนจํานวนที่ไมถูกตอง ผูฟองคดีทั้งสองยอมมีสิทธิอุทธรณการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลรัษฎากร  ดังน้ัน กรณีจึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับ
การประเมินภาษีอากรตามกฎหมาย ซ่ึงอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร
ตามนัยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
พ.ศ. ๒๕๒๘ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา สรรพากรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได
นิติบุคคลสูงเกินไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีเงินไดนิติบุคคล 
แมขอพิพาทดังกลาวจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองก็ตาม แตมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเวนอํานาจของศาลปกครองไว โดยบัญญัติ
ใหอยูในอํานาจของศาลภาษีอากร ซ่ึงศาลภาษีอากรมีอํานาจพิจารณาขอพิพาทดังกลาว 
ตามมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีจึงไมอยูในอํานาจศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีประกอบกิจการรานอาหาร ไดนําเขาถังปน
ไอศกรีมหมุนมือ โดยไดชําระคาอากรขาเขาและคาภาษีมูลคาเพ่ิมรวมทั้งสิ้น ๓๑,๘๙๘ บาท  
ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ยื่นขอคืนเงินคาภาษีอากร
ที่เรียกเก็บเกิน แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมศุลกากร 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) คืนเงินภาษีอากรสวนเกินใหแกผูฟองคดีน้ัน มูลคดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ประสงคจะไดรับการคืนเงินภาษีอากรที่ชําระไวเกิน ซ่ึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการขอคืนคาภาษีอากร 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๓/๒๕๕๙) 

  

   ๔)  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

    

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
     

   ๕)  การกระทําทางปกครองที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลลมละลาย 

 

กรณีผูฟองคดีโตแยงวา เจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวมเงินหรือทรัพยสินของลูกหน้ีและการขอรับชําระหนี้ของเจาหน้ีในคดีลมละลาย 
ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายนั้น 
ผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิยื่นคําขอตอศาลลมละลายภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันที่ไดทราบ
การกระทําหรือคําวินิจฉัยของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๖  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ขอพิพาทในคดีน้ีอยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลลมละลาย
ตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลาย 
และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๐๙/๒๕๕๘) 

กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําขอเพ่ือใชเปนเหตุในการขอใหอธิบดี
กรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังเปลี่ยนตัวนาย อ. จากการเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
ลวนเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในกระบวนพิจารณาคดีลมละลายทั้งสิ้น 
การที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธคําขอของผูฟองคดี โดยการมีคําส่ังไมเปลี่ยนตัวเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งที่ เ ก่ียวพันกับคดีลมละลาย ขอพิพาทเก่ียวกับคําสั่ง 
ไมเปลี่ยนตัวเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนขอพิพาทตามกฎหมายวาดวยลมละลาย อันเปน
คดีลมละลายตามนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา 



 
 
๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงศาลลมละลายมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๘) 

 

๒.๑.๔ การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองเปนคนไทยที่ติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผนดินของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ กรณีประเทศกัมพูชาลักพาตัวคนไทยเจ็ดคน 
จากเขตแดนประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแกวไปดําเนินคดีที่ประเทศกัมพูชา โดยอางวา 
รุกล้ําดินแดน นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี) ในฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) และมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รับทราบเร่ืองดังกลาวตลอดมา แตละเลยไมปองกันประเทศ จึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะดานการปองกันประเทศ
และรักษาความสงบสุขเรียบรอยในเขตประเทศไทยบริเวณที่มีการลักพาคนไทยทั้งเจ็ดคน 
ตามกฎหมาย น้ัน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ กําหนดให กอ.รมน. 
มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  แตอยางไรก็ตาม มาตรา ๒๓ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดวา การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ 
คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวด ๒ ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม กรณีจึงไมใชขอพิพาท 
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๕๘) 

  

๒.๑.๕ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๒.๑.๖ การใชอํานาจตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒.๒ การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไมเปน 
การกระทําทางปกครอง และไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 ๒.๒.๑ การกระทําทางรัฐบาล 
 

 ๑) ความสัมพันธระหวางประเทศ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒) ความสัมพันธกับรัฐสภา 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓) งานทางนโยบาย 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เม่ือวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ใหคณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จัดตั้ง
บริษัท ทอสงกาซธรรมชาติ จํากัด ขึ้นใหม เปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจการทอสงกาซธรรมชาติ
และทําหนาที่บริหารสินทรัพยที่ไดรับโอนมาจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) น้ัน เห็นวา  
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ 
ในการกําหนดทิศทางโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติของประเทศในอนาคต อันเปนการปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เทาน้ัน และการที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
ปฏิบัติตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็เปนการดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจตามแผนกลยุทธ 
ในการขยายการจําหนายกาซธรรมชาติ  ดังน้ัน การปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตามกฎหมายดังกลาว จึงไมถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีลักษณะเปนคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจ
รับขอหาน้ีไวพิจารณาพิพากษาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ)) 

 

 ๔) การดําเนินกิจการภายในของฝายบริหาร 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดฟองวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
รายงานการบังคับคดีเท็จตอศาลปกครองสูงสุด เน่ืองจากยังไมมีการปฏิบัติตามคําพิพากษา 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ใหถูกตองครบถวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการ



 
 
๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใหโอนคืนทรัพยสินตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ใหกระทรวงการคลังใหครบถวน ไมวาทอกาซ โรงแยกกาซ 
และอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมด และคืนเงินรายไดที่ไดจากการเก็บคาผานทอ คาการแยกกาซ 
พรอมดอกเบี้ย และใหตรวจสอบและรับรองความถูกตองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับประเด็นที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดกลาวอางวา บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ยังมิไดดําเนินการใหครบถวนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐ น้ัน เห็นวา การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดหลักการหรือวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
คําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ไวเชนใดน้ัน เปนเรื่องขั้นตอนการดําเนินการ
ภายในของหนวยงานของรัฐ ในการปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาในคดีดังกลาว ซ่ึงหาก
หนวยงานที่ไดรับประโยชนจากคําพิพากษาเห็นวา หนวยงานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามคําพิพากษา ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ก็เปนเรื่องที่ตอง
ไปวากลาวกันภายในหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี เพราะเปน
กระบวนการท่ีกําหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี หรือหากเห็นวาหนวยงานใดละเลยมิไดปฏิบัติ  
ก็อาจรองตอหัวหนาหนวยงานนั้นใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนขอพิพาทที่แยกตางหาก
จากคดีน้ี ขอหานี้ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจรับไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ)) 

 

 ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษา  
  

   กรณีฟองวาเจาพนักงานบังคับคดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดําเนินการ
บังคับคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหระงับการบังคับคดี 
และระงับการออกหมายจับ เปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางเจาพนักงานบังคับคดีกับผูฟองคดี 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการบังคับคดีร้ือถอนทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพ่ือใหเปนไปตาม 
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มิใชการกระทํา 
ทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กอนที่ผูฟองคดีจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ผูฟองคดีไดยื่นคํารอง 
ตอศาลจังหวัดเพชรบุรี ขอใหมีคําส่ังใหผูฟองคดีไดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยครอบครองปรปกษ 
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๗๔ แตองคการบริหารสวนตําบลชองสะแก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ยื่นคํารองคัดคานและฟองแยง ศาลจังหวัดเพชรบุรีพิพากษาใหขับไลผูฟองคดีและบริวาร พรอมทั้ง
ใหร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสรางออกไปจากที่ดินพิพาท และใหยกคํารองของผูฟองคดี ผูฟองคดี
อุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๗ พิจารณาแลวพิพากษายืนตามคําพิพากษา และคดีถึงที่สุดแลว  
แตผูฟองคดีเห็นวาที่ดินพิพาทเปนของผูฟองคดี มิใชที่สาธารณประโยชน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดนําเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตองตอศาลจังหวัดเพชรบุรี หากผูฟองคดีสามารถพิสูจนความจริง
ใหศาลปกครองพิจารณาแลว คําพิพากษาของศาลยุติธรรมยอมไมผูกพันผูฟองคดีและจะนํามา 
ใชบังคับไมได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังหามผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาไป
เก่ียวของและไมมีสิทธินําคําพิพากษาของศาลยุติธรรมมากลาวอางในการครอบครองท่ีดิน 
ของผูฟองคดีน้ัน เห็นวา ผูฟองคดีเปนคูความตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดเพชรบุรี 
และคดีถึงที่สุดแลว  ดังนั้น ผลของคําพิพากษายอมผูกพันผูฟองคดีซ่ึงเปนคูความตามมาตรา ๑๔๕ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูฟองคดีไมอาจนํามูลเหตุแหงการฟองคดี
ซ่ึงเปนประเด็นเดียวกันกับคดีที่ศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาชี้ขาดถึงที่สุดแลวมาฟองคดี 
ตอศาลปกครอง เพ่ือกลาวอางวาที่ดินพิพาทเปนที่ดินของผูฟองคดี มิใชเปนที่สาธารณประโยชน
ไดอีกแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๕/๒๕๕๘) 

   กรณีผูฟองคดีประสงคใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมบังคับคดี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใชคาเสียหายซึ่งเปนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแก
ผูฟองคดี อันเนื่องมาจากการดําเนินการขายทอดตลาดที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ น้ัน เปนขั้นตอนและกระบวนการบังคับคดีทางแพงของเจาพนักงานบังคับคดีในการนําทรัพยสิน
ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาออกขายทอดตลาดตามมาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง การดําเนินการขายทอดตลาดมิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายปกครอง
หรือเปนการดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ไมใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา กรมปศุสัตว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมปศุสัตว  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เรียกใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับมรดกของนาย ช. ชําระหนี้ตามคําพิพากษา 
ลาชา ทั้งไมติดตามลูกหน้ีรวมคนอ่ืนใหชําระหนี้ตามคําพิพากษา เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียหาย 
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหาย น้ัน เปนกระบวนการในการบังคับคดีและขั้นตอน 
ในการบังคับคดีภายหลังจากศาลไดวินิจฉัยชี้ขาดคดีของคูความในทางแพง การดําเนินการ 



 
 
๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็เปนการดําเนินการที่สืบเน่ืองจากการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
ศาลยุติธรรม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาหน้ีตามคําพิพากษาชอบที่จะดําเนินการบังคับคดี 
แกลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพ่ือนําเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษา ขั้นตอนดังกลาวจึงเปน 
การดําเนินการภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมมีคําพิพากษาแลว มิใชการกระทําในฐานะหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอันจะถือเปนการกระทํา 
ทางปกครอง หรือดําเนินกิจการทางปกครองได จึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๐๓/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ 
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดี) มีคําพิพากษาใหผูฟองคดีร้ือถอนบานและขนยาย
ทรัพยสินและบริวารออกไปจากที่ดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําพิพากษา
ของผูถูกฟองคดี น้ัน เหตุพิพาทเปนการโตแยงการใชอํานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ซ่ึงมิใชการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง หากผูฟองคดีไมเห็นดวย
กับคําพิพากษาดังกลาว ผูฟองคดีชอบท่ีจะอุทธรณหรือฎีกาขึ้นไปในระบบศาลนั้น ๆ เทาน้ัน 
กรณีจึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๒/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งหาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่นาย ว. 
ไดเปนโจทกฟองผูฟองคดีทั้งหาตอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิพากษาใหผูฟองคดีที่ ๔ ขนยายทรัพยสินและบริวารออกไปจากที่ดินที่พิพาท  ตอมา  
เจาพนักงานบังคับคดีไดทําการจับกุมและกักขังผูฟองคดีที่ ๔ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําบังคับและคําสั่งจับกุม และใหชําระคาสินไหมทดแทน น้ัน ขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวาง
เจาพนักงานบังคับคดีกับผูฟองคดีที่ ๔ เก่ียวเนื่องกับการบังคับคดีเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนกระบวนการในชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูฟองคดีที่ ๔ ในฐานะผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมใหมีคําส่ังเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง 
หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร 
ตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายดังกลาว กรณีจึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําทางปกครองที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดในคดีแพง 
ของศาลแพงกรุงเทพใต  ตอมา ผูฟองคดีประสงคจะใหมีการเพิกถอนการบังคับคดีและคืนเงินมัดจํา 
เน่ืองจากเจาพนักงานบังคับคดีไดนําทรัพยที่ยึดมาจากนิติกรรมที่ตกเปนโมฆะออกขายทอดตลาด
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือใหเจาพนักงานบังคับคดียื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต
เพ่ือเพิกถอนการบังคับคดีและคืนเงินมัดจําใหแกผูฟองคดีแตไดรับการปฏิเสธ จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมบังคับคดีและอธิบดีกรมบังคับคดีตรวจสอบ 
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี และใหดําเนินการยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต
เพ่ือใหมีคําสั่งเพิกถอนการบังคับคดีในคดีดังกลาว น้ัน มูลเหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองมาจาก
การดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลแพงกรุงเทพใต หากผูฟองคดีเห็นวา 
เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอกฎหมาย ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นคํารอง 
ตอศาลยุติธรรมที่มีอํานาจบังคับคดีเพ่ือขอใหมีคําสั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดี
ทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาล
เห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อันเปนการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพง จึงไมใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๕/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามประกาศ
เจาพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ โดยไดชําระราคาครบถวนและดําเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เปนชื่อผูฟองคดีทั้งสองแลว และผูฟองคดีทั้งสองไดขายที่ดินทั้งสองแปลง
ใหแกบุคคลภายนอก  ตอมา นาย พ. ไดยื่นคํารองขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ซ่ึงศาลฎีกา 
มีคําพิพากษาใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดี เปนผลให
บุคคลภายนอกที่ซ้ือที่ดินจากผูฟองคดีทั้งสองตองคืนที่ดินตามคําพิพากษาศาลฎีกา ผูฟองคดีที่ ๑ 
ตองคืนเงินคาซ้ือที่ดินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมทั้งคาธรรมเนียมการโอนจํานวน 
๗๑,๑๑๔ บาท และผูฟองคดีที่ ๒ ตองคืนเงินจํานวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ใหแกบุคคลภายนอก
เชนเดียวกัน ความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่
ของกรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดี) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง เห็นวา มูลละเมิดในคดีน้ีสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีในการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล หากผูฟองคดี
เห็นวา เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอกฎหมาย ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลยุติธรรมที่มีอํานาจบังคับคดี เพ่ือขอใหสั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง
หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร 
ตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือยื่นฟองคดี 



 
 
๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลยุติธรรมเนื่องจากการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาว คดีน้ีจึงไมใช 
คดีพิพาทที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผูถูกฟองคดี) ไดดําเนินการ
ตามคําสั่งศาลจังหวัดอุดรธานี โดยใหนาง พ. รับโฉนดที่ดินพรอมหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน 
ไปจดทะเบียนไถถอนจํานองและใหถอนการยึดทรัพยในที่ดิน ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดีซ่ึงเปนโจทกในคดีแพง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีเพิกถอนการจดทะเบียนไถถอนจํานอง  
และใหจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน เปนการโตแยงเก่ียวกับ 
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม ผูฟองคดีชอบท่ีจะเสนอขอโตแยงดังกลาวตอศาลจังหวัดอุดรธานีซ่ึงเปนศาล 
ที่ดําเนินกระบวนพิจารณาในการบังคับคดี กรณีจึงไมใชคดีพิพาทท่ีอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๖/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา ประธานศาลอุทธรณ (ผูถูกฟองคดี) ไมดําเนินการมีหนังสือ
ชี้แจงผูฟองคดีกรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนวา คําพิพากษาของศาลอุทธรณที่ยกฟอง 
ของผูฟองคดีไมไดอธิบายขอกฎหมายใหผูฟองคดีไดเขาใจ ซ่ึงผูฟองคดีไดเคยมีหนังสือทวงถามแลว
หลายครั้ง จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีตอบหนังสือรองเรียนผูฟองคดี
อยางเปนทางการ น้ัน เม่ือหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีดังกลาวเปนการรองเรียนโดยมีเหตุ 
มาจากความไมพอใจคําพิพากษาของศาลอุทธรณ ซ่ึงคําพิพากษานั้นเปนอํานาจโดยอิสระของศาล 
เหตุผลของการวินิจฉัยอยูในคําพิพากษาอยูแลว และผูถูกฟองคดีไมไดมีหนาที่ตามกฎหมาย 
ที่ตองตอบขอรองเรียนของผูฟองคดี จึงเห็นวาหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีเปนการรองเรียน
การกระทําทางตุลาการ ไมใชการกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๖/๒๕๕๘) 

   กรณีฟองวา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตขายทอดตลาดทรัพย 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๓/๒๕๔๑ ของศาลแพงธนบุรีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพิกถอนการขายทรัพยดังกลาว 
ไวกอนน้ัน เห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนนั้น เปนการ
ดําเนินการในกระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง หากผูฟองคดีเห็นวาตนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดําเนินการ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมขอใหมีคําส่ังเพิกถอนหรือแกไข
กระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใด
ตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
จึงเปนกรณีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๖/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่อธิบดี
กรมสรรพากรไดดําเนินการยึดอายัดที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน เพ่ือนําขายทอดตลาด
ชาํระหนี้ภาษีอากรโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากที่ดินดังกลาวไมใชของผูคางชําระภาษีอากร 
แตเปนที่ดินของผูฟองคดีตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี และผูฟองคดีไมใชผูคางชําระ
ภาษีอากร ผูฟองคดีไมสามารถโอนทางทะเบียนใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรีได
เน่ืองจากเจาพนักงานที่ดินแจงวากรมสรรพากรไดสั่งยึดอายัดไว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการยึด และขอใหงดการขายทอดตลาดที่ดินดังกลาว น้ัน  
มูลคดีน้ีสืบเนื่องมาจากการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี  
หากผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการบังคับคดีดังกลาวฝาฝนตอกฎหมาย ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลยุติธรรมที่มีอํานาจบังคบัคดีเพ่ือขอใหสั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธกีารบังคบัคดีทั้งปวง
หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร 
ตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือยื่นฟองคดี 
ตอศาลยุติธรรมเน่ืองจากการดําเนินการบังคับคดีดังกลาว กรณีตามฟองจึงมิใชคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา การดําเนินการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีที่นําสงเงิน
อันเกิดจากสิทธิเรียกรองของหางหุนสวนจํากัด พ. เขากองทรัพยสินของหางหุนสวนจํากัด พ. 
ในคดีลมละลาย ตามหนังสือแจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหกรมบังคับคดีชดใชคาเสียหาย น้ัน การที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย 
ใชอํานาจในการเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหน้ี หรือซ่ึงลูกหน้ีมีสิทธิ
จะไดรับจากผูอ่ืน เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ สวนการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาว 
เปนขั้นตอนตามกระบวนการบังคับคดีทางแพง มิไดเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือดําเนินกิจการทางปกครอง และหากผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลลมละลายตามมาตรา ๑๔๖ แหงพระราชบัญญัติลมละลายฯ กรณีน้ีจึงไมอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา กรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดี) นําที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. 
ของบิดาของผูฟองคดีออกขายทอดตลาดตามคําพิพากษาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกลาว น้ัน มูลเหตุแหงการฟองคดี 
สืบเนื่องมาจากการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษา หากผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี
ดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอกฎหมาย ผูฟองคดีอาจยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมที่มีอํานาจบังคับคดี
เพ่ือขอใหสั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ 
หรือมีคําสั่ งกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อันเปนการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพง 
จึงไมใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาดอนเมือง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพิกถอนรายการจดทะเบียนจํานองและคืนโฉนดที่ดิน 
ตามคําขอของผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลับแจงผูฟองคดีวาไมสามารถดําเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับโฉนดที่ดินที่ผูฟองคดีขอใหจดแกไขรายการจดทะเบียนไดจนกวาเจาพนักงาน 
บังคับคดีจะมีหนังสือแจงถอนการยึดโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาวตามหมายบังคับคดี 
ของศาลแพงกรุงเทพใตเสียกอน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ แกไขหรือเพิกถอนรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามคําขอของผูฟองคดี น้ัน 
ความเดือดรอนและเสียหายของผูฟองคดีเกิดจากการบังคับคดีของศาลแพงกรุงเทพใต  ดังนั้น 
หากผูฟองคดีเห็นวาการยึดโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามหมายบังคับคดีดังกลาวไมชอบ  
ทําใหผูฟองคดีเสียหาย ผูฟองคดีก็ชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลดังกลาว เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง 
เพิกถอนหรือแกไขหมายบังคับคดีหรือมีคําสั่งอยางใดตามมาตรา ๒๙๖ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง คดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา เจาพนักงานบังคับคดีเพิกเฉยไมเรงรัดบังคับคดี เปนเหตุให 
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหกรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดี) ชดใช
คาเสียหาย แตถูกปฏิเสธ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย น้ัน 
เห็นวา ความเสียหายของผูฟองคดีสืบเน่ืองจากการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มิใชการใชอํานาจทางปกครอง หากผูฟองคดีเห็นวาการที่เจาพนักงานบังคับคดี
กระทําการอันเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือเพิกเฉยตอหนาที่ในการดําเนินการบังคับคดี 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาล
ที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังเก่ียวกับการบังคับคดีน้ันไดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงหรือฟองเรียกคาเสียหาย กรณีจึงมิใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๙/๒๕๕๙) 

   กรณีฟองวา เจาพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี ไมตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยที่นํายึดเพ่ือขายทอดตลาด อันเปนการปฏิบัติหนาที่โดยฝาฝนระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี ทําใหผูฟองคดีประมูลซ้ือที่ดิน
แปลงดังกลาวโดยสําคัญผิดในเรื่องสภาพที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน ขนาดและจํานวนเน้ือที่ของที่ดิน น้ัน 
การขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเปนการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง หากผูฟองคดีเห็นวาการขายทอดตลาดเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือเห็นวาตนไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีตามกระบวนการ
บังคับคดีทางแพงดังกลาว ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิทางศาลตอศาลยุติธรรมตามเง่ือนไข 
และวิธีการที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๙) 

   กรณีผูฟองคดีทั้ งยี่ สิบเ อ็ดฟองวา  บริษัท  ปตท .  จํา กัด (มหาชน )  
รายงานการบังคับคดีเท็จตอศาลปกครองสูงสุด เน่ืองจากยังไมมีการปฏิบัติตามคําพิพากษา 
ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ใหถูกตองครบถวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใหโอนคืนทรัพยสินตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดง
ที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ใหกระทรวงการคลังใหครบถวน ไมวาทอกาซ โรงแยกกาซ และอุปกรณ 
ที่เก่ียวของทั้งหมด และคืนเงินรายไดที่ไดจากการเก็บคาผานทอ คาการแยกกาซ พรอมดอกเบี้ย 
และใหตรวจสอบและรับรองความถูกตองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมติคณะรัฐมนตรี
ตอไป น้ัน เห็นไดวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเอ็ดมีความประสงคขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐  
อันมีลักษณะเปนการรองขอใหมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกลาว กรณีจึงเปนการฟองคดี
ที่เก่ียวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดง 
ที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีการส่ังคํารองในสวนของการบังคับคดีไปแลววา 
หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการตามคําพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว  ดังนั้น ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบเอ็ดในคดีน้ีจึงไมอาจนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาในสวนที่เก่ียวของกับคดี 
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ที่ศาลไดมีคําส่ังยุติการบังคับคดีไปแลวไดอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ 
(ประชุมใหญ)) 
 

 ๒.๒.๔ การดําเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ 
    

   ๑) การดําเนินกิจการทางศาสนา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) การปกครองสงฆ 
 

    การที่เจาคณะจังหวัดบุรีรัมยอาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๕ (๓)  
ของกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  
มีคําสั่งถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดศิริมังคลาราม และตําแหนงเจาคณะ
ตําบลโคกสะอาด เน่ืองจากตองหาวาละเมิดจริยาอยางรายแรง เปนการใชอํานาจทางปกครอง
ของคณะสงฆ มิใชการใชอํานาจทางปกครองในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานทางปกครอง ขอพิพาทแหงคดีน้ีจึงมิใชขอพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระทํา 
ทางปกครองของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ศาลปกครองจะมีอํานาจรับไว
พิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๘) 
 

 ๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

   ๑) การออกหมายเรียก 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับเรื่องรองทุกข 
ของผูฟองคดีไวเปนระยะเวลาเกือบ ๒ เดือนแลว แตไมดําเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับ
เพ่ือนําตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ผูฟองคดีเห็นวา การกระทําดังกลาวเปนการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหลงโทษผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใช
คาเสียหายเปนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน กรณีเปนการกลาวอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ละเลยตอการใชอํานาจหนาที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา อันเก่ียวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจ



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙ 
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พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมิใชคดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และกรณีที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี น้ัน เปนการกลาวอางวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการกระทําหรือการงดเวน
การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐในการใชอํานาจหนาที่เก่ียวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา จึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๗/๒๕๕๘) 

    

    ๒) การจับกุม 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมไดพิมพขอความเท็จลงในบันทึกจับกุม และมีการบังคับขูเข็ญทําราย
รางกายผูฟองคดีเพ่ือใหลงชื่อรับทราบขอกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาหนาที่ของศาลฟองผูกระทําผิดดังกลาวแทนผูฟองคดี น้ัน  
เหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ตามที่กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว ไมใชการใชอํานาจทางปกครอง 
หรือการดําเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๗๔/๒๕๕๘) 
 กรณีฟองวา พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทองหลอ 
ไดดําเนินการจับกุมผูฟองคดีและจัดแถลงขาวการจับกุมโดยเปดเผยใบหนาของผูฟองคดี 
ตอสื่อมวลชน ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการประจานผูตองหาอันมิไดคํานึงถึงสิทธิ
และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว อันเปน 
การกระทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี ๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน กรณีพิพาท 
สืบเน่ืองมาจากการกระทําในขณะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากมีการปฏิบัติหนาที่
โดยไมถูกตองยอมเปนเรื่องที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษา จึงมิใชคดีพิพาท
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๙/๒๕๕๘) 



 
 
๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา เจาหนาที่ตํารวจไดเขาจับกุมผูฟองคดีในความผิด 
ฐานกระทําชําเราหญิงซ่ึงมิใชภรรยาของตน จนกระทั่งพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูฟองคดี 
ตอศาลจังหวัดนาทวี  ตอมา นาย อ. ไดเขามอบตัวและยอมรับวาเปนผูกระทําความผิดดังกลาว 
พนักงานสอบสวนจึงไดดําเนินคดีกับนาย อ.  ทั้งน้ี ศาลไดมีหนังสือสําคัญเพ่ือแสดงวาศาล 
มีคําสั่งถอนคําฟองที่ฟองผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซ่ึงตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
แจงวาไมสามารถจายเงินเยียวยาคาเสียหายได ผูฟองคดีเห็นวาเจาหนาที่ตํารวจกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เหตุแหงความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ตํารวจ 
ซ่ึงเปนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
เม่ือการกระทําตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี  
ยอมเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษา มิใชคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๕๘) 

 

  ๓) การปรับ 
 

กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งหรือมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในสวนภูมิภาค คณะที่ ๑ (ผูถูกฟองคดี) 
ที่วินิจฉัยวาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจําพวกกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ
ที่ออกจากโรงงานของผูฟองคดีที่ ๑ เปนของเสียประเภทอันตราย (กากเสนใยตะกอนกระดาษ) 
และขอใหเพิกถอนหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดวนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๙/๔๕๗๕ 
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดวนที่สุด  
ที่ อก ๐๒๐๙/๔๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่แจงผูฟองคดีทั้งสามวาผูถูกฟองคดี 
ไดเปรียบเทียบปรับแลว และใหผูถูกฟองคดีกําหนดคาปรับใหมใหเหมาะสมโดยไมสูงกวา
คาปรับเดิม น้ัน เม่ือพิจารณาวตัถุแหงการฟองคดีในคดีน้ีผูฟองคดีประสงคจะฟองเพิกถอนคําสั่ง
เปรียบเทียบปรับของผูถูกฟองคดีโดยเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเห็นวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเปรียบเทียบปรับผูฟองคดีทั้งสาม เน่ืองจากนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
คือ กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพออกจากโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต  
อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๓ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยท่ีกฎกระทรวงดังกลาวออกตาม
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมีความผิดตามมาตรา ๔๕ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท อันเปนมาตรการลงโทษ
ทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน เม่ือมีการเปรียบเทียบปรับตามมติของผูถูกฟองคดีแลว 
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบมาตรา ๓๗ (๔) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา จึงถือเปนขั้นตอนการดําเนินการที่จะนําไปสูการลงโทษผูกระทําความผิดในทางอาญา 
จึงเปนการใชอํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยูในอํานาจควบคุม
ตรวจสอบของศาลยุติธรรม คดีน้ีจึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๘) 

  

๔) การปลอยชั่วคราว 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ใหดําเนินคดีกับนาย ข. ในขอหา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา ไมปรากฏพฤติการณ 
และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟงไดวามีการกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามที่กลาวหา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีมติไมรับเรื่องกลาวหา
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีไมพอใจจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
รายงานการแสวงหาขอเท็จจริงและการรวบรวมหลักฐาน น้ัน เม่ือพิจารณาหนังสือของผูฟองคดีแลว
เห็นวา เปนการยื่นเรื่องรองเรียนเพ่ือใหมีการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษทางอาญา  ดังน้ัน 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติ
ดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชการกระทําทางปกครอง
ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๕๘) 



 
 
๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีมติไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวไตสวนขอเท็จจริง เน่ืองจาก 
ผูถูกรองเรียนไมใชเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหาร
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แตไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะดําเนินการ 
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาตอไป ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน เห็นวา มาตรา ๑๗ (๕) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน
พรอมทั้งความเห็นสงพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐ และมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหถือวาการดําเนินการและสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการสอบสวนและสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังน้ัน ขอพิพาทเก่ียวกับการใชอํานาจ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําฟองจึงเปนการกระทําในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีน้ี 
จึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปน
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวนคดี
ที่ผูฟองคดีไดขับรถยนตเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนตของนาย ภ. โดยละเวนไมดําเนินคดีอาญา
กับนาย ภ. รวมทั้งไมเปรียบเทียบปรับตามที่กฎหมายกําหนด และไมใหความเปนธรรมกับผูฟองคดี 
ปรักปรําผูฟองคดีวาเปนฝายผิดโดยมิไดเห็นเหตุการณเชิงประจักษ จัดทําพยานหลักฐานโดยมิชอบ 
และเบิกความตอศาลยุติธรรมอันเปนเท็จ เปนเหตุใหศาลจังหวัดตากมีคําพิพากษาวาผูฟองคดี 
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังวาการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบเปนการกระทําอันไมถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือนําคําสั่งของศาลปกครองไปยืนยัน
ตอผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดเพ่ือดําเนินการทางวินัยตอไป น้ัน มูลเหตุที่พิพาทสืบเน่ือง
จากผูฟองคดีขับรถยนตเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต และถูกดําเนินคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวน
ในคดีดังกลาว  ดังน้ัน การกระทําของพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเหตุพิพาทที่ผูฟองคดีเห็นวาไมชอบ
ดวยกฎหมาย ก็เปนการกระทําในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชการใชอํานาจ
ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง คดีนี้จึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๕๘) 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา พนักงานสอบสวนละเลยไมดําเนินการนําตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษตามที่ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกข ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติหนาที่และใหชดใชคาเสียหาย น้ัน การที่พนักงานสอบสวนดําเนินการสงเรื่อง
ตามที่ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขใหแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และการเรียกผูฟองคดีไปสอบปากคําในฐานะผูกลาวหา หรือการแจงผลการสอบสวน 
ลวนแตเปนขั้นตอนการใชอํานาจในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามหลักเกณฑ 
ที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการนํา
ผูกระทําผิดทางอาญามาลงโทษไดกําหนดไว อันเปนเรื่องเก่ียวกับการกระทําหรืองดเวน 
การกระทําในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๔/๒๕๕๘) 
 

๖) การขออายัดตัวผูตองหา 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗) การยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
     

กรณีฟองวา เจาหนาที่ตํารวจไดรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขต ๓ 
(ลําปาง) (ผูถูกฟองคดี) เขาตรวจคนและยึดเคร่ืองสงวิทยุและอุปกรณกระจายเสียงภายใน 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ว.ป.ถ. ลอง (วิทยุทองถิ่นอําเภอลอง) โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิทดลองออกอากาศจาก กสทช. จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีถอนการแจงความและใหคืนเครื่องสงวิทยุ
และอุปกรณตาง ๆ แกผูฟองคดี น้ัน การท่ีเจาหนาที่ตํารวจไดรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ตรวจคนและยึดซ่ึงสิ่งของที่เชื่อวาไดใชเพ่ือกระทําความผิด
ที่มีโทษทางอาญา อันเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากมีการปฏิบัติหนาที่
โดยไมถูกตองยอมเปนเรื่องที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรมท่ีจะพิจารณา มิใชคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๐/๒๕๕๘) 

 



 
 
๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ไดยื่นฟองผูฟองคดีตอศาลจังหวัดเชียงใหมในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอใหลงโทษจําคุกและริบทรัพยสินของผูฟองคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  
ซ่ึงคดีอาญาถึงที่สุดแลว โดยศาลอุทธรณ ภาค ๕ มีคําพิพากษาลงโทษจําคุกผูฟองคดีและใหคืน
ทรัพยสินแกผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารองขอใหริบทรัพยสินของผูฟองคดี 
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหริบ ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งริบทรัพย แตศาลอุทธรณมีคําสั่ง
ไมรับอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดียื่นฎีกา และศาลฎีกามีคําส่ังไมรับฎีกาของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชอํานาจตามพระราชบญัญัติดังกลาว โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังริบทรัพยสินนั้น การที่ศาล 
จะมีคําสั่งใหริบทรัพยสินของผูฟองคดีไดน้ัน ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาจะตองไตสวน 
ใหไดความวาทรัพยสินของผูฟองคดีดังกลาวเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดฯ อันเปนการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใชขอพิพาทเก่ียวกับการกระทําทางปกครองอันอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ในสังกัดของกรมสรรพสามิต (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ยึดอายัดบุหร่ีของผูฟองคดีโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
การยึดอายัดบุหร่ีของผูฟองคดี น้ัน การที่เจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาคนสถานที่
เก็บยาสูบและยึดอายัดยาสูบของผูฟองคดี เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 
ทางอาญา มิไดเปนการใชอํานาจทางปกครองที่เปนการดําเนินกิจการทางปกครองใหบรรลุผล  
ดังน้ัน ขอพิพาทตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ 
ใชอํานาจทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๔/๒๕๕๙) 

 
 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๘) การแจงความรองทุกขและการดําเนินคดีอาญา 
  

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขตอรอยตํารวจโท ส.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เจาพนักงานบังคับคดีไดมีประกาศใหยึดที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งผูฟองคดี
เปนผูถือกรรมสิทธิ์ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดลงรายการ
ประจําวันวาไดรับแจงพรอมสอบสวนคําใหการ และระบุวาจะรวบรวมพยานหลักฐานนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือสั่งการตอไป ผูฟองคดีเห็นวาในบันทึกรายงานประจําวันดังกลาวไมระบุ
หมายเลขคดี และตองสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม  
ไมใชสงสํานวนคดีไปยังผูบังคับบัญชา อันเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่และกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหลงโทษผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และใหสถานีตํารวจนครบาลสายไหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น เห็นวา  
ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองดําเนินการสอบสวน 
รวมรวบพยานหลักฐานตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวตามมาตรา ๑๓๑ แหงประมวลกฎหมาย
ดังกลาว สวนที่ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดระบุหมายเลขคดีและการรวบรวม
พยานหลักฐานเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสั่งการแทนที่จะเสนอสํานวนใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดี
ตอศาลยุติธรรมนั้น เปนการกระทําในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชการใชอํานาจ 
ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง จึงมิใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา พนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต เลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมในเรื่องที่ไดรองทุกข ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหลงโทษพนักงานสอบสวน
และใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน การรับแจงความรองทุกขและการสงเรื่องไปให
พนักงานอัยการเพ่ือสั่งฟองตอศาลยุติธรรมของพนักงานสอบสวน เปนเรื่องเก่ียวกับการใช
อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา อันเปนการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มิใชคดีพิพาทท่ีเกิดจากการใชอํานาจในทางปกครองหรือดําเนินกิจการ 
ทางปกครอง จึงไมใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี (สาขารัตนาธิเบศร) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ระบุขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนคดีอาญาไมตรงกับความเปนจริง การกระทําดังกลาว 
จึงเปนการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๒๐๐ แหงประมวลกฎหมาย



 
 
๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาญา และกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษผูถูกฟองคดีทั้งสอง และใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน น้ัน การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนในการบันทึกขอเท็จจริง 
ลงในสํานวนการสอบสวนคดีอาญาเปนขั้นตอนหนึ่งของการดําเนินการสอบสวนในคดีอาญา 
เ พ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนการใช อํานาจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเปนเรื่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ที่มีกฎหมายพิเศษกําหนดขั้นตอนที่ตองปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ มิใชการกระทําทางปกครอง  
สวนการฟองเรียกคาเสียหายน้ัน เม่ือการกระทําละเมิดดังกลาวสืบเน่ืองมาจากการดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๒/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา พนักงานอัยการทําสํานวนคดีโดยไดพิมพวันที่ธนาคาร
ปฏิเสธการจายเงินตามเช็คในคําฟองผิดพลาด เปนเหตุใหศาลอุทธรณภาค ๑ พิพากษายกฟอง
ตามคําฟองทําใหจําเลยไมตองรับโทษ และผูฟองคดีไมไดรับชําระเงินตามเช็ค กรณีจึงมีลักษณะ
เปนการฟองโตแยงวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ในการฟองคดี
ของพนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุด (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดอํานาจไวเปนการเฉพาะ 
การที่ผูฟองคดีอางวาไดรับความเสียหายจากการดําเนินการดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่สืบเน่ืองจากการใชอํานาจในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา การฟองเรียกคาเสียหายของผูฟองคดีจึงเปนการเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการท่ี
พนักงานอัยการในสังกัดผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กรณีจึงไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง 
หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีอาญา 
กับพันตํารวจโท ร. ในขอหาละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
แตพนักงานสอบสวน (ผูถูกฟองคดี) ไมไดดําเนินการสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพ่ือยื่นฟองคดี
ตอศาลยุติธรรม ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีละเวนการปฏิบัติหนาที่ และเปนการกระทําละเมิด 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งใหลงโทษผูถูกฟองคดีกับใหชดใช 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาสินไหมทดแทน น้ัน การกระทําของผูถูกฟองคดีตามที่ผูฟองคดีกลาวอางเปนการกระทํา 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง 
และการฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดก็มาจากการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง  
หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ ๗๘/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหมไดกระทําการ
ติดภาพถายของผูฟองคดีในสํานักงาน เน่ืองจากมีการตรวจพบวาผูฟองคดีเปนบุคคลที่มีลักษณะ
ตองหามไมอยูในเง่ือนไขการอนุญาตใหอยูตอในราชอาณาจักร ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา
ดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความอับอายและเสียหายตอหนาที่การงาน น้ัน กรณีที่มีการปดประกาศ
เพ่ือใหผูพบเห็นบุคคลตามรูปถายและใหแจงเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบ เปนการดําเนินการ 
ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงบัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่ 
มีอํานาจออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายคน หรือจับ คน หรือควบคุม และใหมีอํานาจสอบสวน
คดีความผิดตอพระราชบัญญัติน้ีเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา  ดังนั้น การปดประกาศดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการนําตัวผูกระทําผิดทางอาญามาลงโทษ กรณีดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๒/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา นางสาว ช. พนักงานอัยการเจาของสํานวน ละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ อันเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
เน่ืองจากศาลฎีกามีคําพิพากษายกคํารองขอเขาเปนโจทกรวม ผูฟองคดีจึงไมไดรับการชดใช 
คาสินไหมทดแทนที่ตองสูญเสียบุตรชาย ซ่ึงตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรม
ตอสํานักงานอัยการสูงสุด (ผูถูกฟองคดี) แตไดรับแจงจากผูถูกฟองคดีวา นางสาว ช. ไดปฏิบัติ
หนาที่ไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว และไดสั่งยุติเรื่อง เห็นวา นางสาว ช. พนักงานอัยการ ใชอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระทําการตามหนาที่ในการดําเนินคดีอาญา  
อันเปนขั้นตอนดําเนินการเพ่ือนําไปสูการลงโทษผูกระทําความผิดอาญาตามที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไวเปนการเฉพาะ จึงเปนเรื่องของการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มิใชเปนเรื่องเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย



 
 
๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือดําเนินกิจการทางปกครอง จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๔/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลไมงาม (ผูถูกฟองคดี) รองทุกข
กลาวโทษผูฟองคดีวา เขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิไดรับอนุญาต และขัดคําสั่ง 
เจาพนักงานที่ให ร้ือถอนสิ่งปลูกสราง อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเยียวยารักษาสุขภาพรางกายและจิตใจของผูฟองคดี 
สิทธิที่ประชาชนควรมีควรได และใหชดใชทางปกครองแกผูฟองคดี น้ัน เห็นวา การรองทุกข
กลาวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน เปนการดําเนินการตามขั้นตอน
ในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังน้ัน 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงเปนความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการถูกดําเนินคดีอาญา มิไดเปนผลมาจากการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ
ทางปกครอง กรณีจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๕๙) 

 

๙) การสงผูรายขามแดน 
   

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
    

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพง 
 

กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลคณฑี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดคัดคานการรังวัดเปลี่ยน น.ส. ๓ เปน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวา
ที่ดินพิพาทใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคณฑี มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จนกระทั่งปจจุบัน แตผูฟองคดีเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลคณฑี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ปลูกสรางอาคารในที่ดินของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถอนคําคัดคานการรังวัดดังกลาว น้ัน มูลเหตุแหงการฟองคดีสืบเน่ืองมาจาก 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดคัดคานวาไดครอบครองและใชประโยชนในที่ดินของผูฟองคดี 
มาโดยตลอดจึงเปนผูมีสิทธิครอบครองดีกวาผูฟองคดี อันเปนการโตแยงเก่ียวกับสิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาทในฐานะที่เปนเอกชน มิใชเปนการใชอํานาจในฐานะที่เปนหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐในการคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ตามมาตรา ๖๘ (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จึงเปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะที่เปนเอกชนเก่ียวกับสิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาท ไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยไมชอบดวยกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบูรณ (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) โดยนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รับจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท ส. ตามคําขอทั้งสามคร้ัง เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําขอจดทะเบียนดังกลาว น้ัน  
เม่ือมูลเหตุแหงการฟองคดีน้ีเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการตาง ๆ ของบริษัทตามที่มีผูรองขอ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจาก 
มีการอางการประชุมและมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอันเปนเท็จ ขอพิพาทที่แทจริงจึงเปน 
ขอพิพาทระหวางผูถือหุนดวยกัน สวนขั้นตอนและกระบวนการจดทะเบียนตามที่กฎหมาย
ดังกลาวกําหนดไว เปนการกําหนดขึ้นเพ่ือใหมีการรับรองสิทธิของนิติบุคคลเอกชนในทางแพง 
เพ่ือใหบุคคลทั่วไปไดรับรูถึงสถานะของบริษัทดังกลาวเทาน้ัน ขอพิพาทน้ีจึงมิไดเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังทางปกครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๔๒๐ /๒๕๕๘  
ที่ ๔๗๓/๒๕๕๘ และที่ ๖๒๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รังวัด
ทําแผนที่พิพาทตามคําขอของศาลจังหวัดขอนแกนเพ่ือประกอบการพิจารณาคดีของศาลจังหวัด
ขอนแกนไมถูกตอง ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รังวัดทําแผนที่พิพาทใหมใหถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดิน น้ัน  
เม่ือการรังวัดจัดทําแผนที่พิพาทกรณีน้ีสืบเน่ืองจากศาลจังหวัดขอนแกนขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาการรังวัดจัดทําแผนที่พิพาทดังกลาวไมถูกตองหรือไมสุจริต
อยางไร ก็ชอบที่จะโตแยงคัดคานตอศาลจังหวัดขอนแกน  ดังนั้น การรังวัดจัดทําแผนที่พิพาท
กรณีน้ีจึงมิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการ
ทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ มิใชคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา อัยการสูงสุด (ผูถูกฟองคดี) ยื่นคํารองตอศาลแพงใหมีคําสั่ง
ใหทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งสามตกเปนของแผนดินตามมติคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามเห็นวาเปนการยื่นคํารองเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลา 
๙๐ วัน นับแตวันไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 
 
๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน น้ัน เห็นวา การดําเนินการของอัยการสูงสุดเปนการนําเร่ือง
เขาสูการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพงโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
แมจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของอัยการสูงสุดซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ แตก็เปนการ
ดําเนินการเพ่ือนําเรื่องเขาสูการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพง ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามมีสิทธิ
ที่จะโตแยงคัดคานคํารองดังกลาวในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลเพื่อไมใหทรัพยสิน
ของตนตกเปนของแผนดินตามที่ถูกกลาวหา ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพง ไมใชการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๕๙) 

 

๒.๒.๗ การปฏิบัติหนาที่ทั่วไป 
 

๑) การรักษาพยาบาล  
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาล เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล
ผูฟองคดี ซ่ึงการรักษาพยาบาลเปนการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป มิใชการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมายที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๕๘) 

 

๒) การขับรถ 
  

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓) การปดก้ันลํานํ้าเพื่อการผลิตไฟฟา 
  

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ 
   

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๕) การดูแลรักษาตนไม 
   

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๖) การแจงความรองทุกข 
  

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗) การขุดลอกทางนํ้านอกเขตชลประทาน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๘) การหักเงินบําเหน็จบํานาญเพ่ือชําระหน้ีตามคําขอ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๙) การปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองเก่ียวกับเอกสาร 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑๑) การเสนอความเห็น 
  

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 

   กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งละเวนกระทําการในการดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดวา นาย ธ. และนาย ช. ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกเทศมนตรีมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายหรือไม อันเปนการฝาฝนมาตรา ๙๗  
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
ยอมถือเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๘) 

 
 



 
 
๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้งละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ เน่ืองจากไมจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป 
อีก ๒๘ เขตเลือกตั้ง ทําใหไมสามารถจัดการเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งพรอมกันทั้งประเทศในวันที่ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ได ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในคร้ังน้ันเปนโมฆะ อันเปนเหตุใหผูฟองคดีตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางไปเลือกตั้ง
คิดคํานวณเปนเงิน จํานวน ๒,๙๐๐ บาท จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี พรอมทั้งใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งคืนเงินงบประมาณแผนดินทั้งหมดที่ใชในการจัดการเลือกตั้งคร้ังดังกลาว 
แกกระทรวงการคลัง น้ัน เห็นวา เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๘/๒๕๕๘) 

 

๒.๒.๙ การใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 
   

กรณีฟองวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
(ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูฟองคดี
ซ่ึงเปนอดีตขาราชการกรมสรรพากรรํ่ารวยผิดปกติและมีคําส่ังใหผูฟองคดี คูสมรส และบุตร 
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินยื่นตอผูถูกฟองคดี รวมทั้งมีคําส่ัง 
ใหอายัดทรัพยสิน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกคําสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลทางกฎหมายตอบุคคลอันเปนการใชอํานาจ 
ทางปกครอง ยอมถือไดวาผูถูกฟองคดีเปนเจาหนาที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตการใชอํานาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง การใหเจาหนาที่ของรัฐแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
การยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐที่มีเหตุสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ เปนกระบวนการ
ในการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ซ่ึงผูฟองคดีชอบที่จะยกขอกลาวอางในคดีน้ี 
ขึ้นโตแยงตอศาลที่มีเขตอํานาจ คือ ศาลยุติธรรม ขอพิพาทคดีน้ีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๗/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหตรวจสอบการกระทําของนาย ธ. โดยกลาวหาวา 
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) ไดเบิกความเท็จตอศาลแรงงานกลาง ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนโจทกไดรับ 
ความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวาจากการแสวงหาขอเท็จจริงไมปรากฏพยานหลักฐาน
และพฤติการณแหงการกระทําความผิดชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได  
และมีมติไม รับเรื่องไวดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูฟองคดีเห็นวา เปนคําชี้แจงท่ีไมมีเหตุผลไมเปนไปตามกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทบทวนและแจงผลการพิจารณาท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย น้ัน กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาไมปรากฏพฤติการณแหงการกระทําชัดเจน
เพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได และมีมติไมรับเรื่องดังกลาวไวดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงถือเปนการใชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญโดยตรง มิใชการใชอํานาจทางปกครองแตอยางใด จึงไมใชคดีพิพาทที่อยู 
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมีมติคัดเลือก
บุคคลผูสมควรเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดใหม น้ัน 
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาตเิปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบตอไปโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติ การกระทําดังกลาวจึงมิใช 
การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๙) 
 

 ๒.๒.๑๐ กรณีอ่ืน ๆ 
 

กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล เพ่ือใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสิน 
ของผูฟองคดีทั้ งสี่ที่ ถูกยึดหรืออายัดตกเปนของแผนดินตามมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  



 
 
๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเรื่องที่ยุติไปแลวตามกฎหมายกลับมาพิจารณาใหม โดยไมมีอํานาจ
และไมมีกฎหมายรองรับ ฝาฝนตอหลักกฎหมายปกครอง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน เห็นวา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 
เปนกฎหมายพิเศษมีวัตถุประสงคเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับแกทรัพยสิน 
ที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด สําหรับกรณีการมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน น้ัน 
มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหเปนอํานาจ
ของศาลยุติธรรม คือ ศาลแพง และใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม เม่ือกฎหมายกําหนดใหอํานาจศาลยุติธรรมมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
ศาลยุติธรรมยอมมีอํานาจวินิจฉัยกระบวนการทั้งหมด โดยไมคํานึงวาการยื่นคํารองตอศาล 
ใหทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งสี่ตกเปนของแผนดินจะเปนคําส่ังทางปกครองหรือไมก็ตาม  
กรณีตามฟองจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๓๔/๒๕๕๘) 

กรณีเทศบาลตําบลโนนสูง (ผูฟองคดี) มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผูถูกฟองคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คร้ังที่ ๒ คร่ึงปหลัง ๑ ขั้น  ตอมา ผูฟองคดี 
ไดมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังดังกลาว โดยใหเลื่อนขั้นเงินเดือนผูถูกฟองคดีประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ คร้ังที่ ๒ คร่ึงปหลัง ๐.๕ ขั้น การยกเลิกคําสั่งดังกลาวจึงเปนเหตุใหผูถูกฟองคดี
ไดรับเงินเดือนเกินสิทธิที่จะไดรับจํานวน ๕,๕๖๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งเรียกใหผูถูกฟองคดี
คืนเงินจํานวนดังกลาวแกผูฟองคดี โดยไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินมาคืนผูฟองคดี  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวไวแลว แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนเงินจํานวน ๕,๕๖๐ บาท พรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี 
เห็นวา เหตุแหงการฟองคดีน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่ผูถูกฟองคดีไมชําระหนี้ตามที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือเรียกใหชําระ ซ่ึงคําส่ังเทศบาลตําบลโนนสูงที่เรียกใหผูถูกฟองคดีคืนเงินที่ไดรับเกินสิทธิ
จํานวน ๕,๕๖๐ บาท ใหแกผูฟองคดีน้ัน ไมไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับใด จึงมิใช
คําสั่งทางปกครองหรือการใชอํานาจทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงมิใชคดีพิพาทท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ และที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 
 

                                                                                                           แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีทุจริตตอหนาที่ราชการและละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม และวรรคหา และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปนเหตุให
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผูฟองคดี) มีคําสั่งปลดผูถูกฟองคดีออกจากราชการตั้งแตวันที่ 
ครบกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงให 
ผูถูกฟองคดีนําเงินเดือนสวนที่จายใหแกผูถูกฟองคดีขณะไมมาปฏิบัติราชการมาคืนใหแก 
ผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไมคืนเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน เห็นวา การที่ 
ผูถูกฟองคดีปฏิเสธการชําระเงินดังกลาวคืนใหกับผูฟองคดี มิใชเปนความรับผิดอยางอ่ืน 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายเนื่องจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติของผูถูกฟองคดีแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีไดรับเงินเดือนซ่ึงผูถูกฟองคดี 
ไมมีสิทธิไดรับในขณะที่ขาดราชการ ถือไดวาเงินเดือนดังกลาวเปนลาภมิควรไดตามมาตรา ๔๐๖ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาและพิพากษา 
ของศาลยุติธรรม มิใชคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๘/๒๕๕๙) 

 

๓. ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ ย่ืนฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาหรือมีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน 

 

๓.๑ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหาเกี่ยวพันกัน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓.๒ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายประเด็นเก่ียวพันกัน 
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจของศาลอื่น 
ซึ่งมิใชศาลปกครอง 

 

  กรณีฟองวา การประชุมใหญประจําปของกรรมการสมาคมฝกการพูด  
เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอบังคับและที่ตั้งของสมาคมฯ เปนการประชุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา



 
 
๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือคําสั่งใหการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบงัคับของสมาคมฝกการพูดโดยผูถูกฟองคดีเปนโมฆะ 
ซ่ึงหมายความวาผูฟองคดีขอใหศาลปกครองชั้นตนเพิกถอนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับและเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคมฝกการพูด ตามทะเบียนเลขที่ จ.๗๒๙/๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นวา การรับจดทะเบียนของอธิบดีกรมการปกครอง  
(นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร) (ผูถูกฟองคดี) ตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๒ 
และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนการกําหนดความสัมพันธตามกฎหมาย
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนผูยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสมาคม และยังเปน 
การใชอํานาจตามกฎหมายของนายทะเบียนตรวจสอบวัตถุประสงคการดําเนินการของสมาคมวา 
ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน
หรือความม่ันคงของรัฐหรือไม มิใชกรณีที่เปนการกําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน
หรือเปนเพียงการรับรองสิทธิของบุคคลในทางแพงเทาน้ัน และเม่ือการรับจดทะเบียนดังกลาว
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ  
หรือหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหศาล 
เพิกถอนการจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของผูถูกฟองคดี คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย แมศาลปกครองชั้นตน
จะตองพิจารณาประเด็นความชอบดวยกฎหมายของการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมดวยก็ตาม แตก็ถือเปนประเด็นเก่ียวพันกันที่ตองวินิจฉัยกอน ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน 
มีอํานาจวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไดตามขอ ๔๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงเปนคดีปกครองที่ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๙๐/๒๕๕๘ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๘ และที่ ๔๙๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จําเปนตองวินิจฉัยกอนอยูในอํานาจของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 



                                                                                                                     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๔  
 

เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง 
 
 

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

 

๑. ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 

 

๑.๑ ผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 

 

 ๑.๑.๑ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

  ๑) เหตุแหงการเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 

   (๑) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ 

    

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

     กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ดูดทรายในทองที่หมูที่ ๑๔ ตําบลทาคอ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฟองวา 
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศยกเลิกโซนนิ่งเพ่ือการดูดทราย ทองที่หมูที่ ๑๔  
ตําบลทาคอ อําเภอเมืองนครพนม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาวน้ัน โดยที่การออกประกาศยกเลิก
โซนนิ่งเพ่ือการดูดทรายพิพาท เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของผูวาราชการจังหวัดนครพนม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุญาต 



 
 
๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหดูดทรายในทองที่จังหวัดนครพนม และประกาศดังกลาวมีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ อันมีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนผูยื่นคําขอตอใบอนุญาตดูดทราย 
ในทองที่พิพาท จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองจากการออกประกาศขางตน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๙)   

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

  กรณีฟองวา ในขณะที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี) 
เปนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ผูฟองคดีไดรับจัดสรรคล่ืนความถี่ยานความถี่ ๔๗๐ 
เมกะเฮิรตซ (MHz) ระหวาง ๔๗๙-๔๘๓.๕ เมกะเฮิรตซ และ ๔๘๙-๔๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ  
จากกรมไปรษณียโทรเลข โดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด และผูฟองคดีไดนําคลื่นความถี่ 
ยานดังกลาวไปใชใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ NMT ๔๗๐ เซลลูลาโมบาย จนถึงปจจุบัน  
แตตอมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศ เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ยกเลิกภาคผนวกของแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และตารางกําหนด 
คลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหใชภาคผนวก
และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซ่ึงกําหนดปรับปรุงการใชคลื่นความถี่
ยาน ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ ใหใชในกิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน รวมทั้งกําหนดในเชิงอรรถประเทศไทย T-P๔ ขอ ๑ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ยาน ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรองรับ
การใชงานกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล รวมทั้งปรับปรุงประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เร่ือง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหรองรับการใชงาน 
ในยานความถี่ ๔๗๐-๖๙๔ เมกะเฮิรตซ ภายในป พ .ศ .  ๒๕๖๖ ซ่ึงประกาศดังกลาว 
ทําใหบริการโทรคมนาคมของผูฟองคดียานความถี่ ๔๗๐-๖๙๔ เมกะเฮิรตซ ไมมีอีกตอไป  
อันสงผลกระทบตอการใชงานบริการคลื่นความถี่ยานความถี่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ ซ่ึงผูฟองคดี 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดเปดใหบริการทั่วประเทศในทุกพ้ืนที่ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนตารางกําหนดคล่ืนความถี่แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนด
ใหกับกิจการคลื่นความถี่ ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ (หนา ๔๗) และเชิงอรรถประเทศไทย T-P๔ 
ขอ ๑ (หนา ๒๐๙) ทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) น้ัน 
เห็นวา กรณีดังกลาวเปนเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ โดยการออกประกาศพิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการประกาศใชบังคับ 
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจจัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๗  
และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความในตอนตน 
ของประกาศพิพาทไดใหเหตุผลในการออกประกาศดังกลาวไววา เพ่ือใหการบริหารคลื่นความถี่
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให
สอดคลองกับขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๒  อีกทั้ง มาตรา ๔๘ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหใชแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่เปนหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่ เ ก่ียวของกับการใช 
คลื่นความถี่ และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีหนาที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาวเพ่ือประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทําและใชบังคับแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือกําหนดแบบแผน 
ของการนําคลื่นความถี่ทั้งหมดของประเทศไทยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
โดยกําหนดประเภทของกิจการที่จะไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในยานความถี่ตาง ๆ ได  
เม่ือกําหนดแลว จึงจะพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมใชคลื่นความถี่ดังกลาว
ตอไป จึงเห็นไดวา ประกาศพิพาทมิใชแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
หรือแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฯ  
ดังน้ัน โดยสภาพแลว ประกาศดังกลาวจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
ที่ไดรับอนุญาตหรือจะขออนุญาตใชคลื่นความถี่จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมฯ แตอยางใด 
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  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดมีมติ
อนุญาตใหผูฟองคดีใชเคร่ืองวิทยุโทรคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกโดยใชความถี่วิทยุ 
๔๘๙-๔๙๓.๕/๔๗๙-๔๘๓.๕ เมกะเฮิรตซ เพ่ือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เซลลูลา ระบบดิจิตอล
มาตรฐาน CDMA ๒๐๐๐-๑X โดยมีเง่ือนไขใหใชความถี่วิทยุจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
และตอมา กทช. ไดมีมติอนุมัติใหผูฟองคดีใชความถี่วิทยุดังกลาวไดจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๑  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอขยายเวลาการใชคลื่นความถี่วิทยุดังกลาว 
ออกไปอีกคร้ัง แต กทช. ยังไมดําเนินการพิจารณาเรื่องดังกลาว  ตอมา ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคส่ี  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลใหผูที่ไดรับ
การจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่อยูในวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนใหผูไดรับการจัดสรรหรือใชคลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพ่ือนําไปจัดสรรใหม
หรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จึงมีมติไมอนุมัติใหผูฟองคดีขยายเวลาใชคลื่นความถี่ยาน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ และใหเรียกคืน
คลื่นความถี่ยานดังกลาวทั้งหมดจากผูฟองคดี จึงเห็นไดวา มูลเหตุที่แทจริงที่ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถใชคลื่นความถี่ยาน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซไดอีกตอไปนั้น มิไดเกิดจากการออกประกาศ
กําหนดแผนแมบทที่พิพาทในคดีน้ี แตเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติไมอนุญาตให 
ผูฟองคดีขยายระยะเวลาการใชคลื่นความถี่ยานความถี่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ และเรียกคืน 
คลื่นความถี่ดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นฟองขอเพิกถอนมติดังกลาวตอศาลเปนอีกคดีหน่ึงแลว  
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๖/๒๕๕๙) 
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  (๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกคําสั่ง 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

  

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

 กรณีที่ผูฟองคดีอางวาเปนผูมีสิทธิครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) แตเจาพนักงานที่ดินกลับออกโฉนดที่ดิน
ใหแกนาง ว. ทับที่ดินดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินที่เจาพนักงานที่ดินออกใหแกนาง ว. ดังกลาว และใหผูฟองคดี
ไดสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. พิพาท น้ัน กรณีถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการออกโฉนดที่ดินดังกลาวแลว ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

 กรณีกรมประชาสัมพันธ (ผูฟองคดี) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.)  
ที่มีคําสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน เพ่ือใหบริการโครงขายโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ระดับชาติ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ไมเชนนั้นจะใชมาตรการปรับทางปกครอง และให 
ผูฟองคดีจัดทํามาตรการเยียวยาแกผูประกอบกิจการโทรทัศนที่ใชบริการโครงขายของตนเอง 
รวมทั้งขอใหศาลเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่ใหผูฟองคดีดําเนินการตามมติของ กสท. ดังกลาว น้ัน เห็นไดวา 
เหตุแหงการฟองคดีน้ีเกิดขึ้นจากการที่ผูฟองคดีในฐานะผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนเพ่ือใหบริการโครงขายโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล ระดับชาติ มิไดดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อใหบริการโครงขาย
โทรทัศนภาคพ้ืนดินใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีมติเห็นชอบไว อันเปนการ
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต ผูถูกฟองคดีในฐานะผูออกใบอนุญาต 
จึงสั่งการใหผูฟองคดีดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตดังกลาว และโดยที่
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เง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตใหเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนเพ่ือใหบริการ
โครงขายโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติของผูฟองคดีน้ัน  
เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๖) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต 
ใหประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน โดยขอกําหนดของเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต
ดังกลาว กําหนดวา ผูถูกฟองคดีมีอํานาจสั่งใหผู รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝาฝน  
ใหปรับปรุงแกไข หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงสามารถ
กําหนดคาปรับทางปกครอง หรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตได โดยมิไดกําหนดวา  
หากผูฟองคดีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตแลว จะมีหลักเกณฑในการกําหนด
คาปรับทางปกครองแกผูฟองคดีอยางไร  ดังน้ัน หากผูถูกฟองคดีประสงคจะกําหนดคาปรับ 
ทางปกครองแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรการบังคับ 
ทางปกครองซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซ่ึงเม่ือพิจารณามติของผูถูกฟองคดีและหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่แจงมติที่พิพาทใหผูฟองคดีทราบแลว 
เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีมีมติดังกลาวเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดี
ไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาต ผูถูกฟองคดีจึงนําบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการ
บังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับเพ่ือให 
ผูฟองคดีปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตดังกลาว โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฯ และขอ ๑๗ ของเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาต ประกอบกับ
มาตรา ๒๗ (๖) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน สั่งใหผูฟองคดีดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไข
แนบทายใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง ซ่ึงหากผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม  
ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยกําหนดคาปรับทางปกครองในอัตรา 
วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ตอไป กรณีจึงเห็นไดวา มติของผูถูกฟองคดีและการทีส่ํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบและให 
ปฏิบัติตามมติดังกลาว มิใชเปนเพียงการแจงเตือนใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ใหครบถวน 
ตามเง่ือนไขทายใบอนุญาต หากไมปฏิบัติตาม จะใชมาตรการบังคับทางปกครองแกผูฟองคดี 
แตเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งทางปกครองใหผูฟองคดีปฏิบัติอันเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
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เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
ซ่ึงหากผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม ผูถูกฟองคดีก็สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
แกผูฟองคดีได โดยปรากฏตามคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดี 
ไดยื่นฟองคดีตอศาล ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จนกวาจะดําเนินการตามคําส่ังพิพาทแลวเสร็จ 
ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากมติดังกลาว และเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดี
ที่มีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๙) 
   

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

     กรณีผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามรายฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๑๐ เปนเกษตรกรรายยอยในทองที่ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ผูฟองคดี
ที่ ๑๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๗ เปนเกษตรกรรายยอยในทองที่ตําบลปากชอง อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ผูฟองคดีที่ ๑๘ เปนเกษตรกรรายยอยในทองที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ผูฟองคดีที่ ๑๙ เปนองคกรชุมชนบานพรสวรรค ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ผูฟองคดีที่ ๒๐ เปนเครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดตรัง
และจังหวัดพัทลุง ผูฟองคดีที่ ๒๑ เปนเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษลุมนํ้าเซิน ในพ้ืนที่
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผูฟองคดีที่ ๒๒ เปนเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษและฟนฟู 
ปาภูผาแดง ในพ้ืนที่ตําบลปากชอง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และผูฟองคดีที่ ๒๓  
เปนมูลนิธิอันดามัน ซ่ึงเปนองคกรคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และกรมปาไม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงกรณีกลาวหาวาบุกรุก ยึดถือ ครอบครองและ
ทําลายปาไม อันเปนความผิดตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยสวนวิจัยตนน้ํา ไดสรางแบบจําลอง
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ทางคณิตศาสตรสําหรับประเมินคาเสียหายทางสิ่งแวดลอมบางประการหลังการทําลายปาไม 
เพ่ือนําไปใชเปนหลักเกณฑในการเรียกคาเสียหายใหแกรัฐ  และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมี
หนังสือสั่งการใหหนวยงานในสังกัดใชแบบจําลองฯ ดังกลาวเปนหลักเกณฑในการคํานวณ
คาเสียหายทางสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาตนน้ําลําธารและปาที่มิใชตนน้ําลําธารทุกชนิด ยกเวน 
ปาชายเลน ซ่ึงหลังจากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดมีหนังสือแจงไปยังผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑตามแบบจําลองฯ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามรายเห็นวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ใหสวนราชการใชแบบจําลองฯ 
ที่พิพาทเพ่ือดําเนินคดีกับผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามรายและประชาชนอื่น ๆ กอใหเกิดผลกระทบตอ
วิถีชีวิตการทํามาหากินโดยปกติสุข รวมทั้งกระทบตอสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติของผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามรายและประชาชนอื่น ๆ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหใชแบบจําลองฯ ที่พิพาท และใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบจําลองฯ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนกอนนํามาบังคับใชดวย เห็นวา เม่ือพิจารณาถึงหนังสือของผูถูกฟองคดี
ทั้งสอง รวมทั้งแบบจําลองฯ ขางตนแลว จะเห็นไดวา เปนเพียงการวางหลักเกณฑภายใน 
ฝายปกครองเพ่ือประเมินและคํานวณมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย
หรือทําใหเสียหายจากกรณีที่มีผูบุกรุก แผวถาง ยึดถือ ครอบครองพ้ืนที่ปาไม โดยผูถูกฟองคดี
ทั้งสองสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติในการประเมินและคํานวณคาเสียหาย 
ของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายเพ่ือทราบจํานวนที่ชัดเจนสําหรับการฟองเรียกคาเสียหาย 
ทางแพงตอศาลตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติฯ ตอไปเทาน้ัน สวนการที่ศาลจะพิจารณากําหนดใหผูกระทําผิดชดใชคาเสียหาย 
เปนจํานวนเทาใด ยอมขึ้นอยูกับการนําสืบพิสูจนขอเท็จจริงของคูกรณีตอศาล หนังสือส่ังการ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองขางตนจึงยังไมมีผลกระทบโดยตรงตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามคน อันจะถือไดวาเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามรายจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๕๘)   
     กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) ออกอาชญาบัตรพิเศษที่ ๓๘/๒๕๔๙ ถึงที่ ๖๗/๒๕๔๙ เพ่ือทําการสํารวจแรในทองที่
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหแกบริษัท ร. ทับที่ ดินทํากินในเขตปฏิรูปที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมของประชาชนรวมทั้งผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
อาชญาบัตรพิเศษดังกลาว และหามมิใหผูถูกฟองคดีหรือกลุมบุคคลใดเขาไปดําเนินการใด ๆ 
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เพ่ือสํารวจแรในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินขางตน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อาชญาบัตรพิเศษ 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอนุญาต มีอายุแปลงละ ๕ ป ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงในขณะที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
อาชญาบัตรพิเศษดังกลาวไดสิ้นอายุไปแลว เหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี 
จึงหมดสิ้นไป และแมวาตอมา บริษัท ร. จะไดยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษที่ ๑/๒๕๕๐  
ถึงที่ ๒/๒๕๕๐ และที่ ๑๐/๒๕๕๔ ถึงที่ ๒๗/๒๕๕๔ ตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑๓) เพ่ือขออนุญาตสํารวจแรทองคําในเขตทองที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก อีกคร้ัง แตคําขอดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร ซ่ึงยังไมไดมีการเสนอเรื่องตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณามีคําส่ังอนุญาต
หรือไมอนุญาตแตอยางใด กรณีจึงยังไมมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบตอสิทธิ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากกรณีดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๕๘) 
     กรณีผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนเจาของกิจการบานพักตากอากาศ 
“บานทะเลหมอก” ตั้งอยูในพ้ืนที่ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ฟองวา หัวหนา
อุทยานแหงชาติทับลานออกคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใด
ที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติทับลาน หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม 
หากผูฟองคดีที่ ๑ ฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กําหนด 
โดยปราศจากเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจะเขาดําเนินการ
ดังกลาวเสียเอง โดยผูฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่
กระทําการน้ัน ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองไดอุทธรณคําส่ังของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานดังกลาว
เน่ืองจากเห็นวาตนมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท  อีกทั้ง ทางราชการไดใหคําม่ันวาจะอนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทได แตผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติพิจารณาแลว 
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานขางตน และใหทางราชการดําเนินการรื้อถอน
ปายประกาศอุทยานแหงชาติทับลานที่ติดตั้งอยูในที่ดินพิพาทของผูฟองคดีทั้งสอง และหามมิให
มีการดําเนินการใด ๆ อันเปนการรบกวนการอยูอาศัยและประกอบกิจการตามปกติสุขของ 
ผูฟองคดีทั้งสองและบริวาร กับหามมิใหใชมาตรการบังคับทางปกครองดําเนินการกับผูฟองคดี
ทั้งสองและบริวาร น้ัน เห็นวา เก่ียวกับที่ ดินพิพาทอันเปนที่ตั้งของบานพักตากอากาศ  
“บานทะเลหมอก” หัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒  
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ออกคําสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ 



 
 
๑๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหผูฟองคดีที่ ๑ ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือส่ิงอ่ืนใดที่ผิดไปจาก
สภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติทับลาน หรือทําใหสิ่งน้ันกลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี 
หากผูฟองคดีที่  ๑  ฝาฝนไมปฏิบัติตามคํา ส่ังใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด 
โดยปราศจากเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีความจําเปน 
ตองดําเนินการดังกลาวเสียเอง โดยผูฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายในการท่ี
พนักงานเจาหนาที่กระทําการน้ันเสียเอง พรอมทั้งไดแจงสิทธิอุทธรณใหผูฟองคดีที่ ๑ ทราบ  
อันเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 
ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดีทั้งสอง อันเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตผูฟองคดีทั้งสองไมไดดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่ง
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดี)  
จึงสั่งใหเจาหนาที่เขาไปดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางในที่ดินพิพาทแลวบางสวน 
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เม่ือตอมาหัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานไดมีหนังสือ ดวนที่สุด  
ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงผูฟองคดีทั้งสองวาจะเขาดําเนินการ
ทําลายรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินพิพาท ตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป รวมทั้ง 
มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๘๒๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซ่ึงมีขอความ
ทํานองเดียวกันไปยังผูฟองคดีทั้งสอง กรณีจึงเปนเพียงการแจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาจะเขา
ดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่ไดดําเนินการแลว แตยังไมแลวเสร็จ หนังสือ 
ทั้งสองฉบับดังกลาวไมไดมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังที่จะกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งสองขึ้นมาใหม และมิใชการกระทําของผูถูกฟองคดีแตอยางใด   
สําหรับหนังสือของผูถูกฟองคดี ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๓๘๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
และหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๓๐๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ทับลาน เปนเพียงการชี้แจงตอบขอโตแยงของผูฟองคดีทั้งสองและยืนยันวา คําสั่งของหัวหนา 
อุทยานแหงชาติทับลานที่ใหผูฟองคดีทั้งสองทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปใหพนจาก
เขตอุทยานแหงชาติทับลาน เปนการออกคําส่ังทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายแลว หนังสือ 
ทั้งสองฉบับไมไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสองขึ้นใหม
เชนเดียวกัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๘/๒๕๕๘) 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสองรายซ่ึงอางวาเปนราษฎรผูครอบครอง 
ทําประโยชนที่ดินในพื้นที่ปารอยชั้นพันวัง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๕ (ผูถูกฟองคดี) ในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติปาใส-ปาแก ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองออกจาก
ปาสงวนแหงชาติ หรืองดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือร้ือถอน แกไข พืชผล
อาสิน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพออกจากปาสงวนแหงชาติปาใส-ปาแก บริเวณ 
ปารอยชั้นพันวัง ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงเปนที่ยุติ
โดยปราศจากขอสงสัยวา ศาลจังหวัดและศาลอุทธรณไดเคยมีคําพิพากษาวาผูฟองคดีมีความผิด
ฐานบุกรุกกอสรางแผวถางปาอันเปนปาตนน้ําลําธารภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาใส-ปาแก 
ใหจําคุกผูฟองคดีที่ ๒ กับใหผูฟองคดีที่ ๒ คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของผูฟองคดีที่ ๒ 
ออกจากปาสงวนแหงชาติดังกลาว ซ่ึงที่ดินพิพาทในคดีน้ีเปนที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดิน 
ตามคําพิพากษาของศาลขางตน หากแตมีพ้ืนที่สวนที่ถูกบุกรุกเพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยผูฟองคดีทั้งสอง
ไมไดโตแยงวาที่ดินพิพาทไมใชที่ดินที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  ดังน้ัน ผูฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงเปนคูกรณีในคดีตามคําพิพากษาของศาลดังกลาว และผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนภรรยาในฐานะ
บริวาร ยอมถูกผูกพันตามผลแหงคําพิพากษาขางตน ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจอางสิทธิใด ๆ 
เหนือแปลงที่ดินพิพาทน้ันไดอีก กรณีถือไมไดวาผูฟองคดีทั้งสองเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดโดยนิตินัย อันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๔/๒๕๕๙) 
 กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ดูดทรายในทองที่หมูที่ ๑๔ ตําบลทาคอ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย 
ประจําจังหวัดนครพนมในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณี 
มีมติใหยกเลิกโซนนิ่งเพ่ือการดูดทรายในทองที่ที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับอนุญาต และมติที่ไมให 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับการตอใบอนุญาตดูดทรายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน เม่ือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๖ ขอ ๙ ขอ ๑๑ ขอ ๑๖ 
และขอ ๑๗ ไดกําหนดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเขตพื้นที่ระหวางประเทศ โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย
ประจําจังหวัดมีหนาที่พิจารณาเบื้องตนแลวเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
ใหดูดทราย (กพด.) พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต กรณี กพด. มีมติอนุญาต ใหแจงผล 
การพิจารณาใหผูวาราชการจังหวัดออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ  



 
 
๑๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตหากไมอนุญาตตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหผูประกอบการดูดทรายหยุดประกอบการ
โดยทันที จึงเห็นไดวา มติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดนครพนม
ในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ ที่เห็นชอบใหยกเลิกโซนนิ่งเพ่ือการดูดทรายในทองที่ที่ 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับใบอนุญาต และมติที่ไมใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับการตอใบอนุญาตดูดทราย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนเพียงกระบวนการภายในของฝายปกครองเพ่ือพิจารณาหรือเตรียมการ
เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอใบอนุญาตดูดทรายใหแก 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ด ยังมิไดมีผลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือกระทบตอ
สถานภาพของสทิธหิรือหนาทีข่องผูฟองคดีทั้งเจ็ด อันจะถือวาเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงยังไมไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากมติดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๙)   
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสองซึ่งถูกรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ฟองวา มีผูเสียหายรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา พนักงานขาย
ของผูฟองคดีทั้งสองหลอกลวงใหผูเสียหายทําสัญญาขายและโอนทะเบียนรถยนต รวมทั้ง 
ออกใบจองรถยนตโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจํา
จังหวัดสุโขทัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูกระทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใชอํานาจพิจารณา 
รับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณา และมีมติใหดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอผูฟองคดีทั้งสองตามคํารองเรียน ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไมมีอํานาจรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว เน่ืองจากผูยื่นคํารองเรียนไมใชบุคคล
ที่กฎหมายใหอํานาจ  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมใชผูกระทําการใหเกิดความเสียหายดังกลาว จึงยื่นฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการรับเรื่องรองเรียนและการสอบสวนเรื่องรองเรียน
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง น้ัน โดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ในการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงการดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการดําเนินการสอบสวนและสรุปขอเท็จจริงเพ่ือเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการพิจารณาเรื่องรองเรียนจึงเปนเพียงขั้นตอนการพิจารณา
ภายในของเจาหนาที่หรือการพิจารณาทางปกครอง การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองรับเรื่องรองเรียน
และดําเนินการสอบสวนเพ่ือสรุปขอเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานเพ่ือใชในการพิจารณากอนที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเม่ือ
ไดรับคํารองขอจากผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีน้ัน 
จะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการ 
โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค 
เพ่ือใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล  
และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได การกระทําดังกลาว 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงยังไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสถานภาพแหงสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงยังไมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง จึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๑/๒๕๕๙) 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

  กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงอยูอาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่
ชุมชนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ฟองวา องคการบริหารสวนตําบล 
วังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ออกใบอนุญาตใหบริษัท ส. กอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ไมชอบดวยกฎหมาย 
ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตตอผูอยูอาศัย
หรือประกอบกิจการในชุมชนทองถิ่นน้ัน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใช 
หรือเขาไปในอาคาร รวมทั้งใหร้ือถอนอาคารดังกลาว น้ัน กรณีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ดี ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ตองเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย



 
 
๑๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความสะดวกแกการจราจร อันเนื่องมาจากการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารน้ัน ซ่ึงกรณีน้ี
เฉพาะเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารท่ีอยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคาร หรือบุคคล 
ซ่ึงความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารที่ถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการกอสราง
อาคารตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ของเจาพนักงานทองถิ่นเทาน้ัน อันเปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  
เม่ือหลักฐานตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดีทั้งเจ็ดมีที่อยูอาศัยในตําบล 
วังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซ่ึงเปนทองที่เดียวกันกับที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ออกใบอนุญาตใหบริษัท ส. กอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง แตผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดไมแสดงหลักฐานตอศาลวาเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือ
ติดตอกับอาคารตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอนุญาตใหกอสรางหรือไม อยางไร ซ่ึงศาลปกครอง
ชั้นตนก็ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดชี้แจงในประเด็นดังกลาวแลว แตไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดทําคําชี้แจงตอศาล  นอกจากน้ี ในคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดกลาวอางแตเพียงวามีที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการในตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด เทาน้ัน โดยไมแสดงหลักฐานวามีที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการใกลชิดหรือติดตอ
กับอาคารตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอนุญาตใหกอสรางแตอยางใด รวมทั้งไมชี้แจงหรือ 
แสดงหลักฐานตอศาลวาการอนุญาตใหกอสรางอาคารตามใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ทําใหความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารของผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับผลกระทบในเรื่องใด 
เพียงแตกลาวอางวาเปนผูที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการในชุมชนตําบลวังกระแจะเทาน้ัน  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
จากความไมม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคาร การเกิดอัคคีภัย หรือความสะดวก 
แกการจราจร จากการอนุญาตใหกอสรางอาคารตามใบอนุญาตพิพาทของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
แตอยางใด  นอกจากน้ี การที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองออกคําสั่งหามมิใหบริษัท ส. ใชหรือเขาไปในอาคาร และใหร้ือถอนอาคารดังกลาว น้ัน 
เปนการกลาวอางวาผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่ไมออกคําสั่งหามมิใหบริษัท ส.  
หรือบุคคลใด ๆ ใชหรือเขาไปในอาคาร และไมออกคําส่ังใหบริษัท ส. ร้ือถอนอาคาร เน่ืองจาก
เปนการออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมายและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได 
โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดมีหนังสือรองขอตอผูถูกฟองคดีทั้งสองเพื่อใหดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเสียกอน กรณีจึงยังไมอาจถือไดวามีขอพิพาทหรือ 
ขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางผูฟองคดีทั้งเจ็ดกับผูถูกฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันมีผลทําใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนผู เดือดรอน 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

 ผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยยี่สิบสี่รายซ่ึงเปนประชาชนที่ นับถือ 
ศาสนาพุทธ และเปนผูรับฟงหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาจากสถานีวิทยุในเครือขาย 
ของมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ซ่ึงทําการกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕๐ เมกะเฮิรตช 
ผานทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ สวนแสงธรรม และเปนผูรวมบริจาคทุนทรัพย 
เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถานีวิทยุดังกลาว ฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เขต ๑ (นนทบุรี) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีหนังสือแจงใหผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพ่ือประชาชนฯ สวนแสงธรรม ดําเนินการแกไขความสูงของสายอากาศหรืออุปกรณที่เก่ียวของ 
เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงการออกอากาศของผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
และเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีขอความระบุใหสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ 
สวนแสงธรรม จะตองดําเนินการขออนุญาตมี ใชเคร่ือง หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๖ วัน  มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
และตองยุติการออกอากาศ ซ่ึงผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยยี่สิบสี่รายเห็นวาการกระทําดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยยี่สิบสี่รายไมสามารถรับฟงหลักธรรมคําสอน
ทางพุทธศาสนาจากสถานีดังกลาวได จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ประกาศ
ผานทางเว็บไซตของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังที่กลาวขางตนนั้น เห็นวา ขอพิพาทจากการกระทํา
ของผูถูกฟองคดีทั้ งสามเปนนิติสัมพันธระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนเจาหนาที่ 
และหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงกับมูลนิธิเสียงธรรม 
เพ่ือประชาชนฯ ซ่ึงเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และมีสิทธิ 
ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่ วคราวตามขอ ๑๘ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
ชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่จะตองไปวากลาวตอกัน 
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ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม แลวแตกรณี ผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยยี่สิบสี่ราย
เปนเพียงประชาชนผูรวมกอตั้ง บริจาค ดูแลรักษา และรับฟงการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ
เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวนแสงธรรม คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕๐ เมกะเฮิรตช ซ่ึงเปนสถานีวิทยุ 
ในเครือขายของมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ ไมไดเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือเปนผูมีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวตามขอ ๑๘ วรรคสอง  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติฯ จึงไมใชผูที่จะไดรับผลกระทบโดยตรง 
และไมอยูในฐานะผูเสียหายอันเนื่องจากการกระทําอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีที่จะมีสิทธิ 
ฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๕๘) 
 กรณีฟองวาได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(ผูถูกฟองคดี) ออกประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเปดรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเขา รับคัดเลือกให ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช .  ใน ๓  ภารกิจ คือ  
ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ และภารกิจโทรคมนาคม  
แตไมไดเปดรับสมัครคัดเลือกในภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีมติ  
และการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ 
ทําใหผูฟองคดีไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้งตําแหนงในอีก ๓ ภารกิจที่เปดรับสมัครได  
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ 
ที่พิพาท และใหดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกใหมใหชอบดวยมติที่ประชุมขางตน น้ัน เห็นวา 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ และเคยปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
โดยมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา ๑๐๐ ลานบาท มาแลวไมต่ํากวา ๑๐ ป รวมทั้งเคยปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมต่ํากวา ๓ ป ผูฟองคดีจึงเปนผู มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงที่มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช. ได  
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ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีตัดสินใจไมสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงรองเลขาธิการ กสทช.  
ทั้งสามภารกิจตามประกาศของผูถูกฟองคดี โดยประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนง
รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงมิไดมีการเปดรับสมัคร 
ในคร้ังน้ันดวย จึงเปนการตัดสินใจไมสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครของ 
ผูถูกฟองคดีโดยตัวผูฟองคดีเอง สวนที่ผูฟองคดีอางวาประกาศรับสมัครของผูถูกฟองคดี 
มีรูปแบบไมตรงตามมติที่ประชุม กสทช. และกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครไว 
ไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติฯ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถยื่นใบสมัครไดน้ัน เห็นวา เม่ือผูฟองคดีอางวาตนเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงถูกตองครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว แตกลับไมยื่น 
ใบสมัครเขารับการคัดเลือก ยอมเปนการตัดสินใจไมสมัครเขารับการคัดเลือกครั้งดังกลาว 
โดยตัวของผูฟองคดีเองอีกเชนกัน จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศรับสมัครของ 
ผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๕๙)    
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 

 กรณีฟองวา การที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
(ผูถูกฟองคดี) อนุญาตใหบริษัท พ. กอสรางอาคารรานคาในพื้นที่ที่กําหนดเปนพ้ืนที่สีเขียว 
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมพื้นที่ประมาณ ๙ ไร ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
เปนการนําพ้ืนที่สีเขียวดานติดถนนสุขุมวิทไปแสวงประโยชนในทางธุรกิจ ซ่ึงไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในเง่ือนไขการขออนุญาตของรัฐที่ใหมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
และเปนการนําชุมชนเขาใกลเขตอุตสาหกรรม ทําใหผูฟองคดีทั้งสิบสี่รายซ่ึงมีที่พักอาศัยใกลเคียง
บริเวณดังกลาว และเปนสมาชิกกลุมอนุรักษอาวบางละมุงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่อนุญาตใหใชพ้ืนที่ 
สีเขียวดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางไปแลวทั้งหมด 
ออกจากพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการปลูกตนไมในบริเวณพื้นที่สีเขียวดานติดกับ
ถนนสุขุมวิททดแทนพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด น้ัน โดยที่การปรับปรุงที่ดินที่ผูถูกฟองคดีไดมา 
เพ่ือจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพ่ือดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่อง
กับผูถูกฟองคดีเพ่ือใหบริการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบการอุตสาหกรรม
และผูประกอบการพาณิชยกรรม และผูประกอบกิจการอ่ืน เปนวัตถุประสงคอยางหนึ่งในการจัดตั้ง 
ผูถูกฟองคดีขึ้น  นอกจากน้ี การออกแบบ การกอสราง และบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก



 
 
๑๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิชยกรรม และผูประกอบกิจการอ่ืน 
ที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม 
ก็เปนกิจการที่อยูภายในขอบวัตถุประสงคของผูถูกฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีตองจัดสรรพ้ืนที่ 
ในนิคมอุตสาหกรรมตามความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของนิคมอุตสาหกรรมแตละ
ประเภทตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบสี่รายเปนประชาชนที่อาศัยอยูหางจากบริเวณที่พิพาทประมาณ 
๕-๗ กิโลเมตร มิใชประชาชนที่อาศัยอยูในหรือใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หรือเปน 
ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิชยกรรม หรือผูประกอบกิจการอ่ืนที่เปนประโยชน 
หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรมที่ไดรับอนุญาต 
ใหประกอบในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ดังน้ัน แมผูฟองคดีทั้งสิบสี่รายจะเห็นวา การจัดสรร
พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังโดยการอนุญาตใหบริษัท พ. กอสรางอาคารรานคาในพื้นที่
ที่กําหนดเปนพ้ืนที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ก็ตาม แตการกระทําของผูถูกฟองคดีไมไดกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีทั้งสิบสี่รายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว อันจะทําให 
ผูฟองคดีทั้งสิบสี่รายเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๕๙)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) จํานวน ๒ ฉบับ โดยอางวา
หนังสือทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวออกทับที่ดิน ส.ค. ๑ ของนาย ช. บิดาผูฟองคดี และใหสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ช. เปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ อันเปนการครอบครอง
ที่ดินมือเปลา (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์)  ตอมา เม่ือนาย ช. ถึงแกความตาย นาย ป. นาย ภ.  
นาย น. และผูฟองคดีไดเขาครอบครองท่ีดินดังกลาวโดยไมปรากฏวามีทายาทหรือผูจัดการมรดก
ของนาย ช. ฟองคดีตอศาลเพื่อเอาคืนซ่ึงการครอบครองที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือที่ดินดังกลาวนั้นไว
ภายในหนึ่งปนับแตเวลาที่บุคคลดังกลาวไดเขาครอบครองท่ีดิน  ดังนั้น บุคคลขางตนรวมทั้ง 
ผูฟองคดีจึงไดไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่น้ันแลวตามมาตรา ๑๓๖๗ ประกอบกับมาตรา ๑๓๗๕ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 
ใหแกนาย ป. และนาย ภ. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามที่มีการยื่นคําขอไว  
ไมวาจะเปนการออกใหโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายดังที่ผูฟองคดีกลาวอาง ก็เปนเรื่อง



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับบุคคลทั้งสองดังกลาว กรณีไมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแตอยางใด แมตอมา 
ผูฟองคดีจะไปยื่นคํารองขอใหศาลจังหวัดทุงสงแตงตั้งผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดกของนาย ช. 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ 
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๘) 
 กรณีฟองวา สํานักงานที่ ดินจังหวัดกระบี่ (ผูถูกฟองคดี)  
รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกบริษัท ฮ. 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากท่ีดินดังกลาวเปนที่ตั้งประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท พ. 
ซ่ึงมีผูฟองคดีเปนผูถือหุน แตกรรมการบริษัทไดตกลงขายที่ดินขางตนโดยไมไดแจงให 
ผูฟองคดีทราบ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว น้ัน 
เม่ือการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองของพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามสัญญาซ้ือขาย
ระหวางบริษัท พ. กับบริษัท ฮ. ซ่ึงการฟองคดีขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนระหวางคูสัญญา
ดังกลาว ผูที่จะมีสิทธิฟองคดียอมไดแกคูสัญญาฝายที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการจดทะเบียนเชนวาน้ัน เม่ือผูฟองคดีกลาวอางวา บริษัท พ. 
เปนผูเสียหาย ผูที่มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอมไดแกกรรมการของบริษัทเทาน้ัน  ดังนั้น 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดลาออกจากการเปนกรรมการในบริษัท พ. กอนที่จะมี 
การจดทะเบียนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนพิพาท ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
ดังกลาว  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 กรณีฟองว า  การที่นายอําเภอแม จัน  จั งหวัดเชียงราย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกคําสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียน และจําหนายรายการบุคคล 
และบัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดีทั้งสองออกจากฐานขอมูลการทะเบียน รวมทั้ง 
การท่ีผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) คืนสัญชาติไทย และทําบัตร
ประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง รวมทั้งยกเลิกการระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน



 
 
๑๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน  เห็นวา การออกคําส่ังเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร รวมทั้งการสั่งระงับ
การเคล่ือนไหวทางทะเบียน เปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนนายทะเบียนอําเภอ 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘/๒ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และการพิจารณาอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนอํานาจของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนนายทะเบียนจังหวัดตามมาตรา ๑๐ วรรคสี่ และมาตรา ๘/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบขอ ๖ และขอ ๗ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเก่ียวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกฎหมายไมไดบัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีอํานาจหนาที่ 
ในการดําเนินการดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีทั้งสองอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากคําสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียน และการจําหนายรายการบุคคลและบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูฟองคดีทั้งสองออกจากฐานขอมูลการทะเบียน รวมทั้งการวินิจฉัยคําอุทธรณ  
จึงไมไดเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตอยางใด  ทั้งนี้ แมผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะเปน 
ผูกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ตาม เน่ืองจากเม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการโตแยง
หรือชี้แจงขอเท็จจริง การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนฯ อันเปน
กฎหมายเฉพาะในกรณีน้ีแลวปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนาที่เปนรัฐมนตรีผูรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวน 
การปฏิบัติเก่ียวกับการแจงการเกิด การแจงการตาย การแจงการยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบ
หรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตรประจําตัวหรือการอ่ืนใด
อันเก่ียวกับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่ เ ก่ียวดวยสัญชาติไดตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เทาน้ัน โดยไมปรากฏวาพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาว
ไดใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยตรงในการดําเนินการเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร  ดังน้ัน 
ความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีทั้งสองจึงไมไดเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๓/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาความเห็น 
ของกรมบัญชีกลางดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แกไขความเห็นขางตน น้ัน ที่ประชุมใหญตุลาการ 
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ในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือหนวยงานของรัฐสงสํานวนการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดไปใหกระทรวงการคลังพิจารณาตามขอ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือกระทรวงการคลังมีความเห็นเชนใดแลว หนวยงานของรัฐตองมีคําสั่ง 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกลาว โดยหนวยงาน
ของรัฐไมมีอํานาจมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเปนสาเหตุสําคัญ 
ที่กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีน้ี คณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหนวยงานของรัฐเห็นวาไมมีผู ใดตองรับผิด 
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น แตกรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 
มีความเห็นวาผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐจึงตองมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
จึงเปนสาเหตุโดยตรงที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย เน่ืองจากกอใหเกิดคําสั่ง 
ที่ใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอันเปนวัตถุแหงคดีที่ผูฟองคดีขอใหศาล 
เพิกถอน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงการคลัง ประกอบกับกรณีน้ีหากศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองในสวนที่ฟองกระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางไวพิจารณา ก็จะทําใหกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซ่ึงเปนหนวยงาน
ทางปกครองที่มีความเห็นใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไมไดเขามาตอสูคดี คงมีแต
หนวยงานของรัฐเขามาตอสูคดี อันเปนการไมสอดคลองกับขอเท็จจริง เน่ืองจากหนวยงาน 
ของรัฐยอมเห็นดวยกับคําฟองที่วาผูฟองคดีไมตองรับผิด และหากศาลมีคําพิพากษายกฟอง 
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะไมมีสิทธิอุทธรณเพ่ือยืนยันความเห็นของตน  
ซ่ึงอาจทําใหการตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดให
กระทรวงการคลังมีสวนสําคัญในการดูแลทรัพยสินของรัฐไมอาจใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ี หากศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองในสวนที่ฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง 
หลังจากคดีถึงที่สุดแลว หากกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางขอพิจารณาคดีใหม 
ตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็อาจมีปญหาในการพิจารณาวา
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางเปนคูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจ 
ถูกกระทบจากผลแหงคดีที่จะมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหมไดหรือไม ซ่ึงหากเห็นวากระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางมีสิทธขิอพิจารณาคดีใหมก็จะเปนภาระทําใหตองพิจารณาคดีน้ีใหมอีกคร้ังหนึ่ง 
และทําใหคดีลาชาโดยไมสมควร  ดังน้ัน ศาลปกครองจึงสามารถรับคําฟองในสวนที่ฟอง
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ)) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 

 

 กรณีหางหุนสวนจํากัด ท. (ผูฟองคดีที่ ๑) และบริษัท ม.  
(ผูฟองคดีที่ ๒) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศกรมราชทัณฑ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เน่ืองจากเห็นวา
กระบวนการสอบราคาจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควันจนไดผูชนะการสอบราคาตามประกาศดังกลาว 
ไดปลอยใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพน
หมอกควัน อันมีลักษณะเปนการเอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย ซ่ึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูแทนจําหนายเคร่ืองพนหมอกควัน
ในประเทศไทยโดยมีผูฟองคดีที่ ๑ เปนตัวแทนจําหนาย มิไดยื่นซองเสนอราคาในการสอบราคา
พิพาทตออธิบดีกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูฟองคดีที่ ๒ จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๑/๒๕๕๙)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรม
ปาไมที่ไดรับคําสั่งใหระงับการรับผิดชอบงานในหนาที่ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ที่แตงตั้งใหรองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
องคการอุตสาหกรรมปาไมแทนผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนผูอยูในบังคับของคําส่ัง
ดังกลาว และไมตองรับผิดชอบตอการบริหารงานของผูรักษาการแทน ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๑-๙๖๒/๒๕๕๘)  
 กรณีผูฟองคดีทั้งสามสิบสองรายซ่ึงเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองรายเปนผูสอบผานการสรรหาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน แตไมได รับการขึ้นบัญชี เปนผูผานการสรรหาฯ  
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหา
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา 
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (บัญชีรวมสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เน่ืองจากคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๗  
เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ใหยุติ 
การดําเนินการเพ่ือใหมีการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาเพ่ิมเติม ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองรายจึงฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในคราวประชุมดังกลาวน้ัน  
เห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขางตน เปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองราย
และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่สอบผานเกณฑการตัดสินรอยละ ๖๐  
แตไมไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูผานการสรรหาเพิ่มเติม ไดมีหนังสือรองทุกขตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอใหพิจารณาใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศขึ้นบัญชีผูฟองคดีทั้งสามสิบสองราย
และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนอื่น ๆ ที่ผานเกณฑการตัดสินรอยละ ๖๐  
เปนผูผานการสรรหาเพ่ิมเติม แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ไมอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบผานเกณฑการตัดสิน
รอยละ ๖๐ เพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลทําใหผูฟองคดีทั้งสามสิบสองไมไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูผานการสรรหา
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงหากผูฟองคดีทั้งสามสิบสองรายเห็นวา 
มติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ก็ชอบที่จะนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนมติขางตนไดตามเง่ือนไขการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดไว แตขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองรายไมไดประสงคที่จะขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ ดังกลาว โดยไดรวมกับกลุมผูสอบผานเกณฑการตัดสิน 
รอยละ ๖๐ รายอ่ืน และประธานเครือขายครูและผูบริหารแหงประเทศไทย ยื่นหนังสือขอความ
เปนธรรมตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอใหทบทวนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดังกลาว และมีหนังสือขอความเปนธรรมตอคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร  
ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบและยืนยันจํานวนตําแหนงวางอีกคร้ังหนึ่ง  หลังจากนั้น  
ในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดยืนยันขอมูลวาอัตราวางตามประกาศรับสมัครถูกตองแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีมติ
รับทราบและใหยุติเรื่อง จึงเห็นไดวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 
และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เปนเพียงการพิจารณาทบทวนมติเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุม
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คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เก่ียวกับจํานวนอัตราที่วางตามประกาศรับสมัครของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามที่ได
มีการรองขอความเปนธรรมวาเปนไปโดยถูกตองหรือไม เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว 
เห็นวาอัตราวางตามประกาศรับสมัครดังกลาวถูกตองแลว จึงมีมติใหยุติเร่ือง โดยมิไดมีการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงความเห็น ขอกฎหมาย หรือขอเท็จจริงใด ๆ เพ่ิมเติมจากมติเดิม มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ จึงมิไดกอหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของผูฟองคดี
ทั้งสามสิบสองรายท่ีมีอยูกอนที่จะมีมติดังกลาวแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองรายจึงมิใช 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓/๒๕๕๘) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๐๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เร่ือง คุณสมบัติผูสมัคร
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน ก.ค.ศ. น้ัน เม่ือหนังสือ
ดังกลาวเปนหนังสือที่เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนเพียงการตอบขอหารือภายใน 
ฝายปกครอง ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หนังสือดังกลาว
จึงไมมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผูฟองคดีจะนํามาฟองเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนไดตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๔/๒๕๕๘) 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําไฮนอย อําเภอเหลาเสือโกก ซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก น้ัน  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญพิเคราะหแลวเห็นวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมผูฟองคดี
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานผาแกว อําเภอเมืองอุบลราชธานี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดกลาง แตตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีคําส่ังยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานคําไฮนอย อําเภอเหลาเสือโกก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  
โดยใหเหตุผลวาเพ่ือประโยชนของทางราชการ ซ่ึงคําสั่งยายผูฟองคดีดังกลาวแมจะไดกระทํา
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. และเปน 
การยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนโดยไดรับอัตราเงินเดือนเทาเดิมก็ตาม 
แตโดยที่คําสั่งยายผูฟองคดีจากผูอํานวยการโรงเรียนขนาดกลางไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว มีผลทําใหผูฟองคดีตองเสียหายในหนาที่การงาน โดยตองสูญเสีย
โอกาสใชผลงานและระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนเดิมเพ่ือใชขอรับการประเมินพิจารณา
ยายไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดใหญขึ้น และใชขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งให
ไดรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญซึ่งเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดโดยตรงจากผลของ 
คําส่ังยายดังกลาว ซ่ึงการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายตองใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่พิพาท 
อันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี
จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ))  
 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนกระบวนการ
สรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ ในสวนที่ไดรายชื่อผูชวยศาสตราจารย 
ดร.จ. เปนอธิการบดีฯ และมติของสภามหาวิทยาลัยแมโจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในการประชุม 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ใหการรับรองผูชวยศาสตราจารย ดร.จ. 
ดังกลาวเปนอธิการบดีฯ น้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๑ เปนเพียงกรรมการสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยแมโจ และผูฟองคดีที่ ๒ เปนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ โดยไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใด ๆ วา ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีคุณสมบัติและมีสิทธิไดรับการสรรหาเพื่อแตงตั้งเปน
อธิการบดีฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอธิการบดี เร่ือง กําหนด
วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนอธิการบดี  
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอธิการบดี 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอธิการบดีตามขอบังคับ 
และประกาศดังกลาว จนไดรายชื่อผูชวยศาสตราจารย ดร.จ. และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติ 
ใหการรับรองบุคคลขางตนซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดีฯ  
จึงไมกระทบตอสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสองแตประการใด กรณีจึงไมอาจถือไดวา 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๙๐/๒๕๕๙)   

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
หนังสือของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดี) ที่เรียกใหผูฟองคดี 
สงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิคืนคลังเปนเงินจํานวน 
๙๑,๐๙๔ บาท น้ัน เม่ือพิจารณาหนังสือของผูถูกฟองคดี ดวนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๓/๓๙๓๐  
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่เรียกใหผูฟองคดีคืนเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
(ช.ค.บ.) ดังกลาว ไมปรากฏถอยคําที่แสดงใหเห็นไดวาผูถูกฟองคดีมุงประสงคใหหนังสือขางตนนั้น
เกิดผลทางกฎหมายอันเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีอยางไร 
เปนแตเพียงการแจงใหผูฟองคดีทราบวากรมบัญชีกลางแจงใหผูถูกฟองคดีเรียกคืนเงินดังกลาว
เทาน้ัน  อีกทั้ง ผูฟองคดีก็มีหนังสือตอบปฏิเสธท่ีจะคืนเงินดังกลาวไปแลว จึงไมอาจถือไดวา
หนังสือฉบับดังกลาวของผูถูกฟองคดีเปนคําส่ังทางปกครอง แตเปนเพียงหนังสือทวงถามหนี้
ธรรมดาเชนเดียวกับหนังสือทวงถามหนี้สินในทางแพงเทาน้ัน หากผูฟองคดีเห็นวาตนเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ก็ชอบที่จะปฏิเสธไมคืนเงินดังกลาว 
ใหแกผูถูกฟองคดี และเปนเรื่องของผูถูกฟองคดีเองที่จะตองไปใชสิทธิทางศาลตอไป กรณี 
จึงยังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหนังสือทวงถามหนี้ของผูถูกฟองคดีดังกลาว จึงไมมีสิทธิ
ฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๙ และที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและเปน 
พระลูกวัดของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
กรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จะร้ือถอนอาคาร
ของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และจะทุบทําลายอาคารกุฏิของพระภิกษุ โดยไมมีอํานาจ  
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ือง กําหนด
บัญชีโบราณวัตถุสถาน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ และเพิกถอนคําส่ังใหร้ือถอนอาคารของวัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหารทุกฉบับ รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองประกาศโฆษณาขอโทษผูฟองคดีและ 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่มาเปนเวลา ๖๖ ป กรณีไมได
ประกาศขึ้นทะเบียนวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเปนโบราณสถาน ทางหนังสือพิมพหรือวารสาร
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือวารสารของวัดตาง ๆ น้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีประกาศลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ เร่ือง กําหนดบัญชีโบราณวัตถุสถาน  
ความวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทําบัญชีโบราณวัตถุสถานที่อยูในประเทศไทยขึ้นไวสวนหนึ่ง 
ประกอบดวย โบราณวัตถุสถานในวัดและสถานที่อ่ืน ๆ ทั้งในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
ทั้งหมด ๓๖ แหง รวมทั้งโบราณวัตถุสถานของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารดวย ซ่ึงผูที่อยู
ภายใตบังคับของประกาศและคําสั่งที่พิพาท คือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  อยางไรก็ตาม 
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ วรรคหน่ึง บัญญัติวา วัดมีสองอยาง (๑) วัดที่ได รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ วรรคสอง บัญญัติวา ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล  
วรรคสาม บัญญัติวา เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป มาตรา ๓๗ บัญญัติวา เจาอาวาส
มีหนาที่ ดังน้ี (๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี (๒) ปกครอง
และสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม (๓) เปนธุระในการศึกษา 
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ (๔) ใหความสะดวกตามสมควร 
ในการบําเพ็ญกุศล และมาตรา ๓๘ บัญญัติวา เจาอาวาสมีอํานาจ ดังน้ี (๑) หามบรรพชิตและ
คฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด (๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถ 
ซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด (๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยู 
หรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือใหทําทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิต
หรือคฤหัสถในวัดน้ันประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซ่ึงไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย  
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคํา ส่ังของมหาเถรสมาคม จากบทบัญญัติ 
ของกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวา เจาอาวาสมีอํานาจที่จะดําเนินกิจการตาง ๆ ภายในวัด  
และเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป สวนผูที่อาศัยอยูในวัดยอมอยูภายใตอํานาจการบริหาร
จัดการดูแลของเจาอาวาส รวมถึงผูฟองคดี ซ่ึงเปนพระภิกษุที่อยูอาศัยในวัด มิไดมีอํานาจใด ๆ 
ตามกฎหมายหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดที่จะแสดงเจตนาแทนวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารได  
แมผูฟองคดีจะอาศัยอยูในอาคารของวัดดังกลาว แตสิทธิอาศัยดังกลาวก็มิไดทําใหผูฟองคดี 
มีอํานาจที่จะแสดงเจตนาใด ๆ แทนวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารไดตามกฎหมาย เม่ือผูฟองคดี
มิใชผูมีอํานาจกระทําการแทนวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารหรือไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทน



 
 
๑๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ผูฟองคดีจึงยอมไมอยู ในบังคับของประกาศกรมศิลปากร  
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ฯ และคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่จะเขาร้ือถอนอาคารของ 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงมิใช
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๙/๒๕๕๙ ที่ ๕๐/๒๕๕๙ ที่ ๕๑/๒๕๕๙ ที่ ๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๓/๒๕๕๙ 
ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๗/๒๕๕๙ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๙ 
ที่ ๒๒๑/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๓/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๕/๒๕๕๙ 
ที่  ๒๓๖ /๒๕๕๙  ที่  ๒๓๗ /๒๕๕๙  ที่  ๒๓๘ /๒๕๕๙  ที่  ๒๓๙ /๒๕๕๙  ที่  ๒๔๐ /๒๕๕๙  
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ และที่ ๒๔๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)                  

 

   (๓) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําอ่ืน 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

     กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดในฐานะประชาชนชาวไทยผูใชกาซแอลพีจี
ฟองวา มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ที่กําหนดแนวทาง 
การปรับโครงสรางราคากาซแอลพีจี ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สงผลใหสินคาตาง ๆ มีราคาสูงขึ้น และทําใหเอกชน
รายใหญไดรับประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีขางตน น้ัน 
โดยที่มาตรา ๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติวา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา 
พลังงานของประเทศ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติอาจแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มอบหมายได  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดใชอํานาจ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตงตั้งผูถูกฟองคดีใหมีอํานาจหนาที่ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย กรณีจึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบ 
ตอสิทธิและหนาที่ของผูใชกาซแอลพีจี เม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวาตนเปนประชาชนชาวไทย 
ผูใชกาซแอลพีจี จึงเทากับวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองคดีน้ีมาในฐานะประชาชนชาวไทยและในฐานะ
ผูใชกาซแอลพีจี โดยอางวาราคากาซแอลพีจีตามราคาในตลาดโลกมิไดมีราคาสูงอยางที่ 
ผูถูกฟองคดีมีมติ ซ่ึงพิจารณาไดจากใบเสนอราคาซื้อขายกาซแอลพีจีที่มีการเสนอขายจริง 
และซื้อขายไดจริงจากบริษัทตางประเทศ ๒ บริษัท ซ่ึงทั้งสองบริษัทมีราคาสงถึงประเทศไทย 
ไมเกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และสามารถสงถึงไทยไดหลายแสนตันตอเดือนในราคาคงที่
ทั้งปไมเกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐฯ แตผูถูกฟองคดีไดมีการกําหนดราคาตนทุนเฉล่ียที่คํานวณได 
๔๙๘ เหรียญสหรัฐฯ ทําใหราคากาซแอลพีจีไมอยูในระดับที่เหมาะสม เห็นควรใหผูถูกฟองคดี
กําหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกกาซธรรมชาติ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นไดวาคดีน้ี
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดมิไดประสงคฟองขอใหผูถูกฟองคดีกําหนดราคากาซแอลพีจีไมใหมีราคาสูงกวา
ที่เคยกําหนด แตประสงคฟองขอใหผูถูกฟองคดีกําหนดราคากาซแอลพีจีใหอยูในระดับ 
ที่เหมาะสมและเปนธรรมตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ กรณีจึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผูฟองคดีทั้งเจ็ดยอมเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากการมีมติของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๘๙/๒๕๕๘) 
    

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

 กรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
(ผูฟองคดี) ฟองวา การท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) นําคลื่นความถี่ยาน ๙๐๐ เมกกะเฮิรตซ ออกประมูล 
ทําใหบริษัท ทีโอทีฯ ไดรับความเสียหาย เน่ืองจากเดิมบริษัท ทีโอทีฯ ไดทําสัญญาอนุญาตให
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) นําคลื่นความถี่ขางตนไปใชใหบริการ



 
 
๑๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โทรศัพทเคลื่อนที่ แตระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานดังกลาวสิ้นสุดลงแลว ผูฟองคดีเห็นวา 
หากปลอยใหมีการประมูลคลื่นความถี่ที่พิพาท จะทําใหบริษัท ทีโอทีฯ ไมไดใชประโยชนจาก
คลื่นความถี่เดิมและมีผลตอการดอยคาของทรัพยสินและอุปกรณในระบบที่ไดรับมอบคืน 
ตามสัญญา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดวาสิทธิการใชคลื่นความถี่ของบริษัท ทีโอทีฯ 
สิ้นสุดลงเม่ือใด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดเชยระยะเวลาที่ไมสามารถใชคลื่นความถี่ดังกลาว
ใหแกบริษัท ทีโอทีฯ น้ัน โดยท่ีสหภาพแรงงานมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาและคุมครอง
ผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางของลูกจาง สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและ
ลูกจาง หรือระหวางลูกจางดวยกันเอง รวมทั้งการดําเนินงานและใหความรวมมือในดานตาง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่ผูฟองคดี 
เปนลูกจางอยูเทาน้ัน  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นไดวา การรักษาผลประโยชนตามบทบัญญัติดังกลาว  
ตองเปนการดําเนินการเก่ียวกับความสัมพันธในฐานะนายจางและลูกจาง มิไดถึงขนาดมีอํานาจ
กระทําการเปนนายจางหรือฝายบริหารเสียเอง แมการดําเนินการดังกลาวจะเปนการดําเนินการ
ภายนอกองคกร และมีผลกระทบตอองคกรและกระทบตอเน่ืองมาถึงสมาชิกของผูฟองคดีก็ตาม 
ดังน้ัน เม่ือคดีน้ีเปนการกลาวอางความเสียหายที่มีผลโดยตรงตอบริษัท ทีโอทีฯ จึงเปนหนาที่
ของบริษัท ทีโอทีฯ ที่ตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลดวยตนเอง การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมไดมีผลโดยตรงตอผูฟองคดี และแมผูฟองคดีอาจจะมีหนาที่ปกปองสิทธิประโยชนของ 
บริษัท ทีโอทีฯ ซ่ึงเปนนายจาง โดยอาจดําเนินการใด ๆ เพ่ือปกปองสิทธิประโยชนดังกลาว  
แตหนาที่ น้ันยอมไมรวมถึงสิทธิในการฟองคดีของบริษัท ทีโอทีฯ ดวย ผูฟองคดีจึงมิใช 
ผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๓/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูชนะการประมูลเงินอากรรังนกอีแอน 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ฟองวา คณะกรรมการพิจารณา
จัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนเพ่ือใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอน 
ในเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพรไมชอบดวยพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
การดําเนินโครงการดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูชนะการประมูล 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินอากรรังนกอีแอนและไดเขาทําสัญญาสัมปทานกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูฟองคดีไดเขาเก็บ
รังนกอีแอนในปแรกตามสัญญาไปแลว แตไมอาจชําระเงินอากรรังนกในปดังกลาวได เน่ืองจาก
เกิดสถานการณโรคระบาด และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมขยายระยะเวลาชําระเงินอากรใหแก 
ผูฟองคดี กรณีจึงเห็นไดวามูลเหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีเกิดจาก 
ขอโตแยงเก่ียวกับการชําระเงินอากรรังนกอีแอนตามขอกําหนดของสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอน
ที่ทําไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดเกิดจากการดําเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผู เดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการดําเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีสิทธิ
ฟองขอใหศาลเพิกถอนการดําเนินโครงการดังกลาวไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๓/๒๕๕๘) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

 กรณีผูฟองคดีในฐานะผู มีสิทธิออกเสียงประชามติเพ่ือให 
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฟองวา คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดี) ไมกําหนดวันออกเสียงประชามติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซ่ึงจะตองดําเนินการภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไดออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดในมาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สงผลใหการกําหนดหนวยออกเสียงและการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ ไมสามารถ 
ทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหการใชสิทธิออกเสียงประชามติของผูฟองคดีเปนไปโดย
ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย จึงกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายจากการไปใชสิทธิ 
ออกเสียงประชามติ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ 
ใหถูกตองหรือมีคําสั่งวาการกําหนดวันออกเสียงประชามติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  
และเปนโมฆะ น้ัน เห็นวา โดยท่ีการกําหนดวันออกเสียงประชามติเพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ของผูถูกฟองคดี เปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียง
ประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ จึงเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง
ของผูถูกฟองคดี มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดของผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนการใชอํานาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



 
 
๑๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แลว  
ผูถูกฟองคดีไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง กําหนดวันออกเสียงประชามติ  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ กําหนดใหวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนวันออกเสียงประชามติ
เพ่ือใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และประเด็น
เพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ แลว คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ 
ในราชกิจจานุเบกษา จึงเปนการขอในเรื่องที่มีการดําเนินการไปแลว ซ่ึงถึงแมจะเปนการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนที่จะมีการใชบังคับพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียง
ประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนไปก็ตาม 
แตการที่มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหผูถูกฟองคดีกําหนดวันออกเสียง
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็โดยเจตนารมณเพ่ือใหประชาชนทั่วไปทราบกําหนดวันออกเสียง
ประชามติ และไปใชสิทธิออกเสียงประชามติตามวันเวลาที่กําหนด ซ่ึงตามคําฟองไมปรากฏวา
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดีอยางไร 
เชน ทําใหผูฟองคดีไมทราบวันออกเสียงประชามติ ไมมีสิทธิออกเสียง หรือเสียหายตอสิทธิอ่ืนใด
ในการออกเสียงประชามติของผูฟองคดี อีกทั้งไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีละเลยไมดําเนินการ 
ใหมีการกําหนดหนวยออกเสียงประชามติและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง อันเปน 
หนาที่ที่ตอเน่ืองจากการกําหนดวันออกเสียงประชามติตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงอาจสงผลตอประชาชน 
ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติรวมทั้งผูฟองคดีแตอยางใด  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ี 
ตอศาล  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๙) 

 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหนังสือ
เรียกประชุมใหญประจําป ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือเลือกตั้งนายกสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันศุกรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอน 
มติในการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ใหนาย ว. ไดเปน
นายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ น้ัน 
โดยที่มาตรา ๑๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ในการประชุมใหญคร้ังใด  
ถาได มีการนัดประชุมหรือการลงมติโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบังคับของสมาคม  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือบทบัญญัติในสวนนี้ สมาชิกหรือพนักงานอัยการอาจรองขอใหศาลส่ังเพิกถอนมติ 
ในการประชุมใหญคร้ังน้ันได แตตองรองขอตอศาลภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ 
ลงมติ  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีเปนเพียงประชาชนธรรมดาและอดีตนักกีฬาฟุตบอล มิไดเปน
สมาชิกของสมาคมตามคํานิยามในขอ ๖ ของขอบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอล 
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิที่จะเขารวม 
ในการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และไมอาจรองขอใหศาลส่ังเพิกถอนมติ 
ในการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๓ ดังกลาวได ตามมาตรา ๑๐๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ 
การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕๑/๒๕๕๘) 
 

   (๔) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการละเลยตอหนาที่  

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

     

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุ
เดือดรอนรําคาญ 
 

     กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกเทศมนตรี
ตําบลตาเกา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เทศบาลตําบลตาเกา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือไมใหผูฟองคดีและชาวบานที่อยูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการประกอบกิจการลานมันฮองเตพืชผล น้ัน  
เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีกลาวอางวา ผูฟองคดีและชาวบานท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงกับลานมัน
ฮองเตพืชผลไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากกลิ่นเหม็นและฝุนละอองที่ เกิดจาก 
การประกอบกิจการลานมันดังกลาวตลอดชวงฤดูกาลเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง โดยผูฟองคดี 
เห็นวาการประกอบกิจการลานมันฮองเตพืชผลเขาขายเปนกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้ งสี่ มีหนาที่ ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว 



 
 
๑๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
อีกทั้ง ผูฟองคดีก็ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีทั้งสี่ โดยหนังสือที่สงถึงผูถูกฟองคดีทั้งสี่ 
แมจะเปนเรื่องการคัดคานการตั้งลานมันฮองเตพืชผลก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีไดมีการกลาวอางวา
การดําเนินกิจการลานมันดังกลาวจะกอใหเกิดเหตุรําคาญในเร่ืองกลิ่นเหม็นและฝุนละออง 
กับผูฟองคดีและชาวบานที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง รวมถึงเจาของกิจการลานมันดังกลาว 
ไดเริ่มดําเนินกิจการโดยมีการรับซ้ือและแปรรูปหัวมันสําปะหลังแลว โดยไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไดมีการดําเนินการกับเจาของกิจการลานมันดังกลาวแตอยางใด ซ่ึงหาก
ขอเท็จจริงเปนไปตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแลว ก็เปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว 
ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพ่ือใหการประกอบ
กิจการโรงงานขางตนเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และเพ่ือใหเหตุเดือดรอนรําคาญที่เกิดขึ้น 
กับผูฟองคดีและชาวบานที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหมดสิ้นไป โดยหากผูถูกฟองคดีทั้งสี่
ไมไดดําเนินการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวเพ่ือใหเหตุเดือดรอนรําคาญ 
ในเรื่องกลิ่นเหม็นและฝุนละอองหมดสิ้นไปตามอํานาจหนาที่ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ มีอยู  
ยอมถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสี่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถือวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิยื่นฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๔/๒๕๕๘) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดขอตรวจสอบความมีอยูของหนังสือ 
มอบอํานาจใหจัดการหรือดําเนินการและเอกสารหลักฐานตามขอ ๗ (ค) ของระเบียบคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จากกรณีที่ 
ผูฟองคดียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพเรือโดยการไฟฟาสวัสดิการสัตหีบ 
แตไดรับการปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารของราชการดังกลาวอยูในความครอบครองของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนกรณีขางตนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตไมไดรับการแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ จัดสงเอกสารราชการตามคําขอของผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแต
วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดขอขอมูลขาวสาร
จากผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตไดรับขอมูลไมครบถวนตามคําขอ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประกอบกับ 
คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ จัดสงเอกสารตามคําขอ
ของผูฟองคดี เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีในขอหาดังกลาวตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘) 

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

     กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงอยูอาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่
ชุมชนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ฟองวา องคการบริหารสวนตําบล 
วังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ออกใบอนุญาตใหบรษิัท ส. กอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ไมชอบดวยกฎหมาย 
ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตตอผูอยูอาศัย
หรือประกอบกิจการในชุมชนทองถิ่นน้ัน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใช 
หรือเขาไปในอาคาร รวมทั้งใหร้ือถอนอาคารดังกลาว น้ัน กรณีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ดี การฟองขอใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารของเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตองเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก 
ความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  
อันเนื่องมาจากการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารนั้น  ซ่ึงกรณีน้ี เฉพาะเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคาร หรือบุคคลซ่ึงความเปนอยูหรือ
การใชสอยที่ดินหรืออาคารท่ีถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกอสรางอาคารตามใบอนุญาต
กอสรางอาคาร จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือ



 
 
๑๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารของเจาพนักงานทองถิ่น
เทาน้ัน อันเปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เม่ือหลักฐานตามสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดีทั้งเจ็ดมีที่อยูอาศัยในตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด ซ่ึงเปนทองที่เดียวกันกับที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองออกใบอนุญาตใหบริษัท ส. กอสราง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง แตผูฟองคดีทั้งเจ็ดไมแสดงหลักฐานตอศาลวา 
เปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารตามที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองอนุญาตใหกอสรางหรือไม อยางไร ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนก็ไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งเจ็ด
ชี้แจงในประเด็นดังกลาวแลว แตไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดทําคําชี้แจงตอศาล  นอกจากนี้  
ในคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนผูฟองคดีทั้งเจ็ดกลาวอางแตเพียงวามีที่อยูอาศัย
หรือประกอบกิจการในตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เทาน้ัน โดยไมแสดง
หลักฐานวามีที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการใกลชิดหรือติดตอกับอาคารตามที่ผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองอนุญาตใหกอสรางแตอยางใด รวมทั้งไมชี้แจงหรือแสดงหลักฐานตอศาลวาการอนุญาต
ใหกอสรางอาคารตามใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีทั้งสองทําใหความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดิน
หรืออาคารของผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับผลกระทบในเรื่องใด เพียงแตกลาวอางวาเปนผูที่อยูอาศัย
หรือประกอบกิจการในชุมชนตําบลวังกระแจะเทาน้ัน ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไมเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากความไมม่ันคงแข็งแรง  
ความปลอดภัยของอาคาร การเกิดอัคคีภัย หรือความสะดวกแกการจราจร จากการอนุญาต 
ใหกอสรางอาคารตามใบอนุญาตพิพาทของผูถูกฟองคดีทั้งสองแตอยางใด  นอกจากน้ี การท่ี 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกคําส่ังหามมิให
บริษัท ส. ใชหรือเขาไปในอาคาร และใหร้ือถอนอาคารดังกลาว นั้น เปนการกลาวอางวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่ไมออกคําส่ังหามมิใหบริษัท ส. หรือบุคคลใด ๆ ใชหรือ 
เขาไปในอาคาร และไมออกคําสั่งใหบริษัท ส. ร้ือถอนอาคาร เน่ืองจากเปนการออกใบอนุญาต 
ใหกอสรางอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมายและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได โดยไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดมีหนังสือรองขอตอผูถูกฟองคดีทั้งสองเพ่ือใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดเสียกอน กรณีจึงยังไมอาจถือไดวามีขอพิพาทหรือขอโตแยงเกิดขึ้น
ระหวางผูฟองคดีทั้งเจ็ดกับผูถูกฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ อันมีผลทําใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คส.๑๒/๒๕๕๙) 
 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

     กรณีที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย (ผูถูกฟองคดี) โดยใชแบบแจงการครอบครองที่ดิน  
(ส.ค. ๑) เปนหลักฐาน ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดนัดรังวัดที่ดินดังกลาวแลว แตเจาหนาที่ของรัฐไมลงชื่อ
รับรองแนวเขตให โดยอางวาแนวเขตการปกครองไมชัดเจน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และผูถูกฟองคดี
ไดออกใบนัดทําการรังวัดที่ดินในวันเดียวกัน โดยไดนัดผูฟองคดีทําการรังวัดที่ดินในวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ และชางรังวัดไดทําการรังวัดที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลเม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเห็นไดวาในวันยื่นฟองคดียังไมมีขอพิพาทที่เปน
มูลเหตุอันเกิดจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดี อันจะทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ในการดําเนินการรังวัด 
เพ่ือออกโฉนดที่ ดินของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผู มีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๕๘) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

     กรณีที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลหนองคางพลู (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รับหนังสือของผูฟองคดี 
ที่ขอใหตรวจสอบทะเบียนราษฎรของบานเลขที่ซ่ึงเปนสถานที่ที่บุตรชายของผูฟองคดีถูกจับกุม
แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนาจะฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วาละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ แตการจะพิจารณาวา
กรณีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม น้ัน จะตองเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติดวย  ดังน้ัน เม่ืออํานาจหนาที่ 
ในการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนราษฎรตามมาตรา ๑๒  
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มิใชเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีในกรณีน้ีจึงไมไดเกิดจากการละเลยตอหนาที่ของ 



 
 
๑๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสอง และไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๘) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

     กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดขอตรวจสอบความมีอยูของหนังสือ
มอบอํานาจใหจัดการหรือดําเนินการและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการย่ืนขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานของกองทัพเรือโดยการไฟฟาสวัสดิการสัตหีบ แตสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารดังกลาว 
ในความครอบครอง ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบภายใน ๗ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีหนังสือ 
แจงผลการดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
ถึงผูฟองคดี สรุปไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบขอเท็จจริง 
ตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีประกอบกับเอกสารที่เก่ียวของแลว เชื่อวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ไมมีเอกสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงผลการพิจารณา 
ขอรองเรียนใหแกผูฟองคดีทราบแลว ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เปนเหตุ 
แหงการฟองคดีในขอหาน้ี  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘) 
 

     กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

     ผูที่จะมีสิทธิฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควรนั้น ไมใชบุคคลใดก็ไดที่พบเห็นวามีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
แลวจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดทุกกรณี แตผูที่จะมีสิทธิฟองคดีพิพาทดังกลาวไดอยางนอย 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะตองแสดงใหศาลเห็นไดวา ตนเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวจากการท่ีหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวน้ันลาชาเกินสมควร และการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย จําตอง
ขอใหศาลมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ดังน้ัน กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎรและนักการเมืองทองถิ่น เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลตําบลบานฝาง (ผูถูกฟองคดี) นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย จากกรณีที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการเอาผิดกับนาย ป. 
อดีตนายกเทศมนตรีของผูถูกฟองคดี ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองของนาย ป. ที่สั่งใหอดีตรองนายกเทศมนตรีของผูถูกฟองคดีพนจากตําแหนง 
และใหผูถูกฟองคดีจายเงินเดือนคาตอบแทนตามกฎหมายใหแกอดีตรองนายกเทศมนตรี
ดังกลาว น้ัน เห็นวา หากนาย ป. กระทําใหผูถูกฟองคดีเสียหายตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจริง  
ผูที่ไดรับความเสียหายก็คือผูถูกฟองคดี มิใชผูฟองคดีแตอยางใด จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
ในกรณีดังกลาว ผูฟองคดีจึงมิใชผู มีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๖/๒๕๕๘) 
     กรณีผูฟองคดีซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความประสงค
จะวางทอประปาเพ่ือนํานํ้าจากแหลงนํ้าใตดินมาใชในแปลงเกษตรของตน ฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายก
องคการบริหารสวนตําบลบอใหญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อนุญาตใหผูฟองคดีวางทอประปา 
ในทางสาธารณะได น้ัน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ทางสาธารณะที่ผูฟองคดีประสงคจะวาง 
ทอประปาพาดผานน้ัน เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน แตเม่ือ
พิจารณาอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ลกัษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับขอ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ แลวเห็นไดวา แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ในการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน แตก็ไมมีอํานาจในการเขาใชประโยชน หรือการอนุญาตใหบุคคลใดเขาใชประโยชน 
ในที่ดินดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเขาใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือยอมใหบุคคลอ่ืนเขาใชที่ดินดังกลาวโดยไมหวงกันได  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ก็ตอเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือบุคคลน้ัน ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดซ่ึงมีฐานะเปน
พนักงานเจาหนาที่ในเขตทองที่จังหวัดสําหรับการอนุญาตตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงในการขออนุญาตผูฟองคดีจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต 
ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ . ๒๕๔๓ โดยตองยื่นคําขอตามแบบที่ 
ทางราชการกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ซ่ึงก็คือนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา เพ่ือเสนอเรื่องไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมได 
มีหนาที่ในการรับคําขออนุญาตหรือสงตอคําขออนุญาต หรือมีหนาที่ในการพิจารณาอนุญาต
ตามคําขอของผูฟองคดีแตอยางใด คงมีหนาที่เพียงชี้แจงความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดตามที่
ไดมีการสอบถามเทาน้ัน และแมจะปรากฏตอมาวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสํารวจพื้นที่และตรวจสอบแนวเขตการวางทอแลว พบวาบางสวน 
อยูนอกเขตทางสาธารณะ ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินกอน สวนที่อยูในเขตทาง
สาธารณะผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางถนน จึงอาจทําใหทอเกิดการชํารุด
เสียหายและเปนอุปสรรคตอการกอสรางถนนดังกลาว เห็นควรสรางถนนใหเสร็จกอน 
จึงดําเนินการวางทอตอไป กรณีจึงยังไมอาจถือไดวามีผลเปนการกระทบตอผูฟองคดีแตอยางใด 
ผูฟองคดีจึงยังมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๙) 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

     กรณีผูฟองคดีทั้งสิบสี่รายซ่ึงเปนลูกจางประจํา สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการกลางพนักงาน 
สวนตําบล (ก.อบต.) (ผูถูกฟองคดี) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับสิทธิประโยชนของ
ลูกจางประจําในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใหเทาเทียมหรือสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับ
ลูกจางประจําในสังกัดของสวนราชการอ่ืนนั้น เห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีไดประกาศกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแลว  
ถือไดวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดแลว  
     สวนการพิจารณากําหนดมาตรฐานทั่วไปสําหรับตําแหนง
ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน ผูถูกฟองคดีจะตองพิจารณากําหนดใหเหมาะสม
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล โดยอยูภายใตมาตรฐานกลาง
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
กําหนด ซ่ึงไมมีบทกฎหมายใดกําหนดใหผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตองกําหนดมาตรฐานทั่วไป
สําหรับตําแหนงลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับมาตรฐานตําแหนง
ลูกจางประจําของสวนราชการอ่ืน  อีกทั้ง ลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลแตกตางกับสวนราชการอ่ืน ซ่ึงไมสามารถนํามาเทียบเคียงกันได จึงเปนอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป อันเปนการบริหารงานภายในของผูถูกฟองคดีโดยเฉพาะ 
ศาลไมอาจกาวลวงเขาไปมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีหรือเขาไปใชอํานาจแทนผูถูกฟองคดีในการ
พิจารณาเรื่องดังกลาวได  
     นอกจากน้ี การท่ีผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ มีหนังสือ 
แจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานสําหรับตําแหนงลูกจางประจําในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับลูกจางประจําของสวนราชการอ่ืน มีลักษณะเปนเพียงขอเสนอ
ที่ยื่นตอผูถูกฟองคดีเพ่ือใหผูถูกฟองคดีกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของ
ลูกจางประจําในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใหเทาเทียมหรือสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับ
ลูกจางประจําในสังกัดของสวนราชการอ่ืนเทาน้ัน ยังมิไดมีมูลพิพาทใดเกิดขึ้น ผูฟองคดีทั้งสิบสี่ราย
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๙) 
 

     กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

     กรณีผูฟ องคดี ซ่ึ ง เปนอาจารยประ จํา  คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) 
ใหทําสัญญาจางศึกษาวิ จัยกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจํานวน ๒ โครงการ  
และทําสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยกับสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๑ โครงการ 
นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีสั่งการใหเจาหนาที่เบิกจายเงิน 
ทั้ง ๓ โครงการ ตามระเบียบของทางราชการใหแกผูฟองคดีน้ัน เม่ือขอเท็จจริงขณะยื่นคําฟอง
ปรากฏแตเพียงวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตกลงรับผลงานของผูฟองคดี  
และไดจายเงินคาจางในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลวจํานวน ๑ โครงการ 
โดยไมปรากฏวาไดมีการตกลงรับผลงานของผูฟองคดีและจายเงินคาจางใหแกมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมตามโครงการเดียวกันในงวดงานอื่น หรือในโครงการที่เหลืออีกแตอยางใด  อีกทั้ง 



 
 
๑๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไมไดตกลงตรวจรับผลงานของผูฟองคดีและจายเงินคาจาง 
ใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมเชนเดียวกัน  ดังน้ัน แมในคําอุทธรณผูฟองคดีจะอางวา ในระหวาง
ฟองคดีผูฟองคดีไดรับแจงจากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญวาไดตรวจรับงานโครงการวิจัยงวดที่ ๒ 
ของผูฟองคดีแลว แตเม่ือไมปรากฏวามีการจายเงินคาจางตามสัญญาแลว กรณีจึงถือไมไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๕๘) 

 

 (๕) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม   
 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

 

     กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย 
(ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีลาชา น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดนําหลักฐาน ส .ค . ๑ ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ ดินตามมาตรา ๘ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ .ศ . ๒๕๕๑  
ตอผูถูกฟองคดีในเวลาภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองนี้ตอศาลปกครองชั้นตน  
กรณีจึงยังไมมีเหตุแหงการฟองคดีอันเกิดจากการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําหรือ 
งดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดีที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๘) 

 
 
 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   (๖) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

     กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูจัดหาตูโทรศัพทสาธารณะรูปแบบใหม
พรอมอุปกรณไฟฟาตามสัญญาธุรกิจโฆษณาบนตูโทรศัพทสาธารณะกับบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่สํานักงานเขตราชเทวีสงเจาหนาที่
เขาทําการรื้อถอนตูโทรศัพทสาธารณะที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหติดตั้งจํานวน ๘ ตู โดยอางวา
ผูฟองคดีไมไดรับอนุญาตใหติดตั้งแผนปายโฆษณา โดยมิไดแจงเตือนการรื้อถอนใหผูฟองคดีทราบ
กอนดําเนินการ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาหากกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) เห็นวาผูฟองคดีไมได
รับอนุญาตใหติดตั้งปายโฆษณา ผูถูกฟองคดีชอบที่จะรื้อถอนเฉพาะปายโฆษณาที่อยูบน 
ตูโทรศัพทสาธารณะ มิใชร้ือถอนตูโทรศพัทสาธารณะทั้งตู จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีร้ือถอนตูโทรศัพทสาธารณะท้ังหมดที่ผูถูกฟองคดีไดอนุญาต 
ใหผูฟองคดีติดตั้งไวแลว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาธุรกิจโฆษณา 
บนตูโทรศัพทสาธารณะกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ ฉบับ และตอมา ผูฟองคดี
ไดทําขอตกลงตอทายสัญญาดังกลาวกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยมีสาระสําคัญวา 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตกลงใหผูฟองคดีเปนผูจัดหาตูโทรศัพทสาธารณะรูปแบบใหม
พรอมอุปกรณไฟฟา และตกลงใหผูฟองคดีดําเนินการทําธุรกิจโฆษณาบนตูโทรศัพทตลอด
ระยะเวลาและตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญา ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา ๕ ป 
นับตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  หลังจากน้ัน บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ไดทําขอตกลงโอนสัญญาทําธุรกิจโฆษณาบนตูโทรศัพทสาธารณะกับผูฟองคดี 
และบริษัท พ. โดยมีสาระสําคัญวา ผูฟองคดีไดตกลงโอนสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา 
ตามสัญญาทําธุรกิจโฆษณา รวมถึงสิทธิและหนาที่ใด ๆ ที่เก่ียวของ และหรือเกิดจากสัญญา 
ทําธุรกิจโฆษณาใหแก บริษัท พ. (ผู รับโอนสิทธิ) โดยผูฟองคดียังไมหลุดพนจากภาระ 
ความรับผิดชอบตามสัญญาทําธุรกิจโฆษณาบนตูโทรศัพทจนกวาสัญญาจะสิ้นสุด และผูรับโอนสิทธิ
หลุดพนความรับผิดตามสัญญาแลว ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแต ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา ผูฟองคดียังมีสิทธิและหนาที่ใด ๆ ที่เก่ียวของ
และหรือเกิดจากการทําสัญญาทําธุรกิจโฆษณาจนกวาสัญญาจะสิ้นสุด และผูรับโอนสิทธิหลุดพน



 
 
๑๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความรับผิดตามสัญญาแลว ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแต ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๔ เม่ือสํานักงานเขตราชเทวีไดสงเจาหนาที่ ร้ือถอนตูโทรศัพทสาธารณะที่ผูฟองคดี 
ไดรับอนุญาตใหติดตั้งจํานวน ๘ ตู ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยอางวาผูฟองคดีไมไดรับอนุญาต
ใหติดตั้งแผนปายโฆษณา โดยมิไดแจงเตือนการร้ือถอนใหผูฟองคดีทราบกอนดําเนินการนั้น 
ยอมกระทบสิทธิในการทําธุรกิจโฆษณาของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทํา
ดังกลาวของผูถูกฟองคดี และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี 
ไดรับจากการกระทําของผูถูกฟองคดีจําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๕๙) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

     กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาจางกอสรางกับหนวยงานราชการ
ฟองวา ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และประธานกรรมการคาจาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  
มีประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือกําหนดคาแรงขั้นต่ําในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัด 
สุราษฎรธานี ทําใหผูฟองคดีซ่ึงทําสัญญากับหนวยงานราชการในเขตพื้นที่ดังกลาวกอนที่จะ 
มีประกาศพิพาทไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากตนทุนคาแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือรองขอใหกระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) 
เยียวยาความเดือดรอนเสียหายดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดีทั้งหาก็มิไดชําระเงินใหแกผูฟองคดี
รวมทั้งมิไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาจายเงินชดเชยใหแกผูฟองคดีเชนเดียวกับ
การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา 
แบบปรับราคาได (คา K) เพ่ือชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามที่หนวยงานราชการ
เคยถือปฏิบัติมา ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งหาชวยกันหรือแทนกันชําระเงินคาจางแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 
ตามสัญญาจาง น้ัน เม่ือประกาศคณะกรรมการคาจางที่พิพาททั้งสองฉบับมีผลบังคับเปนการทั่วไป 
โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ อันมีสภาพเปนกฎ กรณี 
ตามคําฟองจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และคําขอของผูฟองคดีในกรณีน้ีเปนคําขอที่ศาลปกครองออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งหาและมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๘ และ 
ที่ ๖๒๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

     กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ ดิน 
ไมมีเอกสารสิทธิ ตั้งอยูที่บานหนองสามคลอง หมูที่ ๑๑ ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ฟองวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการขุดลอกสระ (แกมลิง) ในที่ดินบริเวณหนองสามคลอง อันรวมถึง
ที่ดินซึ่งผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนอยูดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
หามผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขุดดินในที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน และปรับสภาพที่ดิน 
ใหกลับสูสภาพเดิม รวมทั้งขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดี 
กลาวอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท โดยไมไดอางวามีกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยอมรับในคําใหการวา ทางราชการไดยินยอมใหราษฎร
รวมทั้งผูฟองคดีเขาครอบครองทํากินในที่ดินพิพาท จึงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ ๔ (๒) และขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดยอมใหผูฟองคดีเขาครอบครองทํากินในที่ดินพิพาท  
ดังน้ัน ไมวาที่ดินพิพาทจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม สิทธิของผูฟองคดีในการทํากิน
ในที่ ดินพิพาทยอมไดรับความคุมครอง และถึงแมตอมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตที่ดินในทองที่ดังกลาวใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน อันมีผลทําใหที่ดินขางตน 
ตกเปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใชในการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๔๓ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ แตก็เปนระยะเวลาภายหลังจากที่
ผูฟองคดีเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาว  อีกทั้ง ไมปรากฏวากระทรวงเกษตร 
และสหกรณซ่ึงเปนเจาของที่ดินพิพาทไดโตแยงคัดคานการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี  
ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีอางวาไดรับความเสียหายจากการดําเนินการขุดลอกสระในที่ดินพิพาท  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายและมีสิทธิฟองคดีน้ี โดยศาลไมจําตองวินิจฉัยวา



 
 
๑๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ดินพิพาทเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๙)     
   

 (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ  

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

     กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหหัวหนาอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม (ผูถูกฟองคดี) ร้ือถอนประกาศที่ปกไวบริเวณหนาที่ดินตาม ส.ค. ๑  
เลขที่ ๑๓๓ และประกาศที่ปดไวที่ตนสนในบริเวณที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ ตําบลไมฝาด 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง อันเปนที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายไว น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีเพียงแตดําเนินการนําปายประกาศไปปดไวบริเวณ 
หนาแปลงที่ดินพิพาท โดยมีขอความระบุวา “บริเวณที่ดินแปลงน้ี (ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓  
เลขที่ ๑๓๔ และเลขที่ ๑๓๕) จังหวัดตรังเห็นชอบใหยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงแลว 
เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทําใหบริเวณที่ดินแปลงดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติ 
หาดเจาไหมทั้งหมด ขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพ่ือดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและพืชผลอาสินออกไปจากเขต
อุทยานแหงชาติตอไป” อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนําปาย
ประกาศทําดวยแผนเหล็กไปปดไวที่ตนสนหนาแปลงที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ โดยมี
ขอความระบุวา “อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม หามบุคคลใดเขาทําการบุกรุก แผวถาง กนสราง 
ยึดถือครอบครอง หรือทําประโยชนใด ๆ หากผูใดฝาฝนมีความผิดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔” อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทาน้ัน 
โดยยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีไดใช อํานาจทางปกครองตามมาตรา ๒๒  
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสามทําลายหรือร้ือถอน 
สิ่งปลูกสรางออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมแตอยางใด การปดปายประกาศ 
จึงเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันอุทยานแหงชาติเพ่ือใหบุคคล
ทั่วไปทราบวาที่ดินแปลงพิพาทอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม อยูระหวางการดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อใหที่ดินดังกลาวกลับคืนสูสภาพเดิม ปายประกาศดังกลาวจึงเปน
เพียงการแจงผูฟองคดีทั้งสามหรือผูที่จะกระทําการบุกรุก แผวถาง กนสราง ยึดถือครอบครอง 
หรือทําประโยชนใด ๆ ในที่ดินภายในเขตอุทยานแหงชาติ อันจะเปนการฝาฝนตามมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ยังไมไดมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองหรือคําส่ัง 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสาม กรณีจึงยังไมอาจ
ถือไดวาผูฟองคดีทั้งสามเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการปกปายประกาศดังกลาวของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดี
ทั้งสามจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๕๙) 
     กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎร หมูที่ ๗ ตําบลหนองนาคํา  
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา  
(ผูถูกฟองคดี) จัดทําโครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชนโคกบานฮาง (หนองตะไก)  
เพ่ือเปนแหลงกักเก็บนํ้าไวใชในการอุปโภคบริโภคใหแกราษฎร ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
ที่ดินบริเวณดังกลาวเปนปาสงวนชื่อปาหนองบุ ไมใชแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน  
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังยกเลิกหรือเพิกถอนโครงการขุดลอกหนองน้ําดังกลาว 
และขอใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินที่ไดจากการขายหิน ดิน และตนไมใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองนาคํา ใหผูถูกฟองคดีปรับพ้ืนที่ที่ทาํการขุดลอกใหอยูในสภาพเดิมหรือใกลเคียง
สภาพเดิม รวมทั้งใหปลูกตนไมยืนตนทดแทน น้ัน เห็นวา ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดียอมไดแกผูที่มีหนาที่ดูแลรักษาปาสงวนแหงชาติ 
ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แมผูฟองคดีทั้งสามจะอางวาเปนผูดูแล
รักษาและใชประโยชนในพ้ืนที่พิพาทก็ตาม แตผูฟองคดีทั้งสามก็ไมใชผูที่มีหนาที่ดูแลรักษา 
ปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมใชผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
และไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่จะมีสิทธิฟองขอใหยุติการดําเนินการตามโครงการ 
ชดใชเงินใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา และปรับพ้ืนที่พิพาทใหมีสภาพตามเดิม  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๓/๒๕๕๙) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

     กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี 
ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอรับการชวยเหลือกรณีขาวและตนยางพาราที่ผูฟองคดีปลูกไวถูกนํ้าทวม
ตามที่จังหวัดยโสธรไดมีประกาศ เรื่อง การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินพ้ืนที่จังหวัดยโสธร (เพ่ิมเติม) (ฉบับที่ ๔) เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เกษตรอําเภอมหาชนะชัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และเกษตร
จังหวัดยโสธร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไมรับเร่ืองของผูฟองคดีไวดําเนินการ ทําใหผูฟองคดีไมไดรับ



 
 
๑๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินชดเชยจากรัฐบาลกรณีตนยางพาราที่ผูฟองคดีปลูกไวถูกนํ้าทวม จํานวน ๔๖ ไร จึงยื่นฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ
กรมสงเสริมการเกษตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ชําระเงินกรณีนํ้าทวมยางพาราใหแกผูฟองคดี น้ัน 
โดยท่ีหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๕ ซ่ึงกําหนดวา การจายเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ผูประสบภัยพิบัติตองขึ้นทะเบียนกอนเกิดภัยพิบัติเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีเคยยื่นขอขึ้นทะเบียนการปลูกยางพารามาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตไมผานการสํารวจ
ตรวจสอบจากประชาคมหมูบาน เพราะเหตุเปนที่นํ้าทวมซํ้าซาก กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดี 
ยังไมไดขึ้นทะเบียนการปลูกยางพาราอันจะมีสิทธิขอรับเงินคาชวยเหลือกรณีนํ้าทวม 
สวนยางพาราไดตามนัยขอ ๕ ดังกลาว และเม่ือนํ้าทวมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูฟองคดีก็ไดไปแจง
ขอรับเงินกรณียางพาราที่ปลูกไว ๔๖ ไร แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวา เปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ไมอาจขึ้นทะเบียนขอรับความชวยเหลือได เพราะเหตุยางพาราเปนพืชซ่ึงไมเหมาะแกการปลูก
ในที่นาน้ําทวม ดวยคุณสมบัติของตนยางพาราที่ไมสามารถอยูรอดในสภาพน้ําทวมได จึงเห็นวา 
เม่ือผูฟองคดีมิไดเปนผูมีคุณสมบัติในการยื่นคําขอรับความชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 
นํ้าทวมตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ ๒๑๔/๒๕๕๙) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

     กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาจางกอสรางกับหนวยงานราชการ
ฟองวา ได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ประธานกรรมการคาจาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ไมกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาจายเงินชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเพ่ิมอัตรา
คาจางขั้นต่ําตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗)  
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหแกผูฟองคดี เชนเดียวกับการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 
การพิจารณาจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เพ่ือชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามที่หนวยงานราชการเคยถือปฏิบัติมา โดยมีคําขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาออกคําสั่งหรือออกประกาศกําหนดคาชดเชยจาก
การกําหนดคาแรงขั้นต่ําเพ่ิมขึ้นตามประกาศทั้งสองฉบับดังกลาว อันเปนการฟองคดีพิพาท
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เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติใหผูถูกฟองคดีทั้งหามีหนาที่กําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการพิจารณาจายเงินชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการ 
เพ่ิมอัตราคาจางขั้นต่ํา เน่ืองจากเปนเรื่องนโยบายของรัฐบาลและรัฐสภาในการแกไขปญหา
ใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ํา
ตามประกาศท้ังสองฉบับดังกลาว ศาลจึงไมอาจออกคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๘ และท่ี ๖๒๗/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

   กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของ 
พันตํารวจโท น. มีหนังสือรองเรียนถึงสํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
เพ่ือใหลงโทษพันตํารวจโท น. ในขอหามีความสัมพันธฉันทชูสาวกับหญิงอ่ืน และรองเรียน
ผูบังคับบัญชาใหโยกยายพันตํารวจโท น. รวมทั้งรองเรียนกรณีผูบังคับบัญชาลงโทษพันตํารวจโท น. 
เพียงโทษกักยาม ๓๐ วัน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาควรจะตองลงโทษไลออกจากราชการ แตเลขาธิการ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา เห็นควรยุติเรื่องรองเรียน
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการยุติเร่ืองรองเรียนดังกลาวเปนการกระทําเกินอํานาจหนาที่ 
และปฏิบัติหนาที่โดยไมเปนธรรม เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี 
เปนเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน  เม่ือมาตรา ๒๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติหามมิใหผูตรวจการแผนดินรับเรื่องรองเรียน 
ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของขาราชการไวพิจารณา 
หรือหากมีการรับไวก็ตองยุติการพิจารณาเรื่องดังกลาว  ดังนั้น เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี 
จึงเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองและผูตรวจการแผนดิน ผูฟองคดี 
จึงไมอาจฟองวาการยุติเร่ืองรองเรียนดังกลาวเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายแกผูฟองคดีได และไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๘) 
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 (๗) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง 
 

  (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

   กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ซ่ึงไดมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาสทําสัญญาจางใหบริษัท อ. (ผูถูกฟองคดี) กอสรางอาคารที่ทําการศูนยราชการ
ชายแดนสุไหงโก-ลก พรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ ณ ดานพรมแดนสุไหงโก-ลก ฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงินคาจางที่สูงขึ้นพรอมดอกเบี้ยจากการจางผูรับจาง
รายใหมใหทํางานกอสรางตอจากผูถูกฟองคดีซ่ึงไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญา น้ัน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครอง 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และการที่ผูถูกฟองคดีไมชําระคาจางที่เพ่ิมขึ้นพรอมดอกเบี้ยเปนการโตแยงสิทธิ 
ของผูฟองคดีตามสัญญา โดยการยุติขอโตแยงน้ันเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๐/๒๕๕๙) 
 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

     กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูคารายยอยและเปนผูจองแผงคา 
ฟองโตแยงสัญญาเชาชวงที่ดินระหวางกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กับบริษัท ท.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือจัดใหมีตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) โดยฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งวาสัญญาเชาชวงที่ดินดังกลาวเปนโมฆะ น้ัน เม่ือในการพิจารณาวาผูฟองคดีมีสิทธิ
ฟองคดีเ ก่ียวกับสัญญาทางปกครองหรือไม ตองพิจารณาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติใหผูที่จะมีสิทธิฟองคดีไดจะตองเปนผูที่มี 
ขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาที่พิพาทน้ันดวย ซ่ึงโดยหลักแลวจะมีเพียงคูสัญญาเทาน้ันที่จะมี 
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ขอโตแยงกันในสัญญาน้ัน ๆ ได  ดังน้ัน แมในคดีน้ีผูฟองคดีจะเปนผูจองและเชาแผงคา 
ตามสัญญาจองและเชาแผงคาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ตาม แตเม่ือสัญญาจอง
และเชาแผงคาดังกลาวไมไดมีความเก่ียวพันกับสัญญาเชาชวงที่ดินระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑  
กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด และมิไดเปนคูสัญญาในสัญญาเชาชวงที่ดินดังกลาว ผูฟองคดี
จึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๕/๒๕๕๘)  

     กรณีผูฟองคดี ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ผู อํานวยการสถาบันวิ จัย 
ระบบสาธารณสุขตามสัญญาจางปฏิบัติงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ทําไวกับสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ฟองโตแยง 
การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่งมีมติที่ประชุมใหยกเลิกสัญญาจาง 
ผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และให 
เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข น้ัน เห็นวา แทที่จริงแลวผูฟองคดีมีความประสงคขอใหศาลตรวจสอบและเพิกถอน
กระบวนการดําเนินการเพื่อปลดผูฟองคดีออกจากตําแหนงและบอกเลิกสัญญาจางผูฟองคดี  
ซ่ึงทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเพราะถูกเลิกจางกอนหมดสัญญาจาง คดีน้ี
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม แมผูฟองคดีจะเปนผูมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
ซ่ึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม  
แตเม่ือปรากฏวาในขณะยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ยังไมไดมีมติเลิกจางผูฟองคดี แตไดมีมติเลิกจางผูฟองคดี 
ในคราวประชุมหลังจากนั้น และไดมีหนังสือบอกเลิกจางผูฟองคดีในวันเดียวกัน จึงเปนกรณีที่
ในขณะย่ืนฟองคดีน้ียังไมมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิ 
ฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๑/๒๕๕๘) 
     กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟา
สวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) โดยไดรับการสนับสนุนสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาแบบ Adder  
ตอมา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกประกาศคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (ไมรวมพลังงาน
แสงอาทิตย) ในชวงเปลี่ยนผานจากแบบ Adder เปน Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีขอกําหนดวาไมใหใชบังคับกับโครงการที่ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในแบบ Adder ที่ไดจายไฟฟาเขาระบบแลว ทําใหผูฟองคดีที่ได รับคาไฟฟา 



 
 
๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แบบ Adder ไมมีสิทธิขอปรับเปลี่ยนไปเปนแบบ Feed-in Tariff (FiT) ผูฟองคดีจึงฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือขายไฟฟากับผูฟองคดีจากแบบ Adder  
เปนแบบ Feed-in Tariff (FiT) มีกําหนด ๒๐ ป โดยไมรวมระยะเวลาที่ผูฟองคดีไดจายไฟฟา 
เขาระบบแลวจนถึงวันที่ มีประกาศ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาไฟฟาสวนเพิ่ม 
จากแบบ Adder เปน Feed-in Tariff (FiT) ใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอ ๔ ของประกาศที่พิพาท 
กําหนดวา ไมใหใชบังคับกับโครงการที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Adder  
ที่ไดจายไฟฟาเขาระบบแลว การที่ผูฟองคดีไมอยูในหลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนสวนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟาในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาว  
จึงไมไดเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในฐานะคูสัญญา หรือมีขอโตแยงเก่ียวกับ
สัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๔ แตอยางใด อีกทั้งการแกไขขอสัญญาระหวาง
คูสัญญาก็เปนเรื่องความสมัครใจของคูสัญญา ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ดําเนินการนอกเหนือหรือเกินไปกวาที่กําหนดในสัญญาหรือแกไขสัญญาได  ดังนั้น ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาไฟฟาสวนเพิ่มจากแบบ Adder เปน Feed-in 
Tariff (FiT) ใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๙) 

 

   (๘) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําที่เปน
ความรับผิดอยางอ่ืน 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

       กรณีฟองขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
และอธิบดีกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ชําระคาทดแทนที่ดินและคาทดแทนตนไมเพ่ิมขึ้น
จากการเวนคืน น้ัน เมื่อผูฟองคดีเปนผูถือสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ที่ถูกเวนคืนดังกลาว จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ
จําตองมีคําบังคับโดยสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไวดวยก็ได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๓๖/๒๕๕๘) 
 

       กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

       กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 
ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) 
ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) จายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นจากการถูกเขต
การกอสรางโครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมากอนที่ผูถูกฟองคดีจะเขาทําการกอสราง ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงิน
คาขนยาย (ที่ดิน) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เชนเดียวกับราษฎร
รายอ่ืน ๆ ที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ ทั้งที่อยูในเขตหรือนอกเขต
สงวนหวงหามของทางราชการ แตอยูในเขตการกอสรางระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู โดยไดครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมากอนที่ผูถูกฟองคดีจะเขาทําการกอสราง การที่ผูถูกฟองคดี
โดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู กําหนดและ
จายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีในอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตไดกําหนดและจายเงิน
คาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎรรายอ่ืน ๆ ในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเปนการปฏิบัติตอ
ผูฟองคดีแตกตางกับที่ปฏิบัติตอราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางการชลประทาน
เดียวกันอีกจํานวนหนึ่งไปในทางที่ทําใหผูฟองคดีเสียประโยชนอันควรมีควรไดเทาเทียมกัน 
กับราษฎรรายอ่ืน และถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกําหนดและจายเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) ที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติดังกลาว  อีกทั้ง การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรืออาจไดรับโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาว
ของผูถูกฟองคดี ก็จําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยส่ังใหผูถูกฟองคดีใชเงินที่ผูฟองคดีควรมีควรได 
เทาเทียมกับราษฎรรายอ่ืนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๘) 

   



 
 
๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

   (๙) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําในกรณีอ่ืน  ๆ
 

     (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

      ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

     กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

     กรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๑ ซ่ึงเปนประชาชนผูมีสิทธิ 
ออกเสียงประชามติ โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ผูฟองคดีที่ ๑๒) ซ่ึงเปนองคกร
พัฒนาเอกชน และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ผูฟองคดีที่ ๑๓) ซ่ึงเปนสมาคมเพ่ือเผยแพร
ความรูเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในการประชุมคร้ังที่ ๑๙/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ ที่มีมติใหออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
แสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งขอใหเพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว น้ัน  เห็นวา ในสวนของมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเพียง 
การเตรียมการและการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กอนที่จะมีการออกประกาศพิพาท มติดังกลาวจึงเปนการพิจารณาทางปกครอง 
ไมใชคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีทั้งสิบสามรายจึงไมมีสิทธินําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนมติดังกลาวได
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
       สวนกรณีของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ัน  เห็นวา ขอ ๔  
ของประกาศท่ีพิพาทเปนการกําหนดวิธีการในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการออกเสียง



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประชามติที่สามารถดําเนินการได โดยใชคําวา “เชน” และกําหนดตัวอยางวิธีการแสดงความคิดเห็น
ในการออกเสียงประชามติไว ๖ ประการ วิธีการแสดงความคิดเห็นตามประกาศดังกลาว 
จึงเปนเพียงคําแนะนําและการยกตัวอยางวิธีการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองเห็นวาประชาชนสามารถ
ดําเนินการไดเทาน้ัน โดยไมมีลักษณะบังคับใหประชาชนตองปฏิบัติแตอยางใด ซ่ึงนอกจากวิธีการ
ดังกลาวแลว ประชาชนยอมสามารถแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการอ่ืนไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย 
     สําหรับขอ ๕ ของประกาศท่ีพิพาท ซ่ึงกําหนดหามการกระทํา
ตาง ๆ รวม ๘ ประการ คือ (๑) การสัมภาษณผานสื่อ (๒) การนําเขาหรือสงตอขอมูล (๓) การทํา
หรือสงสัญลักษณหรือเคร่ืองหมาย (๔) การจัดเวทีสัมมนา อภิปราย โดยกลุมองคกรตาง ๆ ที่ไมมี
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือองคกรที่ประกอบกิจการดานสื่อสารมวลชนตามกฎหมาย
เขารวม (๕) การชักชวนใหใสเสื้อหรือติดปาย เข็มกลัด ธง ริบบิ้น หรือเคร่ืองหมายที่แสดง
สัญลักษณความเห็นอยางใดอยางหนึ่ง หรือการขาย การแจกจายส่ิงของดังกลาวในลักษณะ 
รณรงคทั่วไป (๖) การแจกเอกสาร ใบปลิว หรือแผนพับ (๗) การรายงานขาวหรือการจัดรายการ
ของสื่อมวลชน (๘) การรณรงคเพ่ือใหเกิดการคลอยตามของคนในสังคม และการกระทําที่เปน 
ขอหามดังกลาวประกอบดวยลักษณะอ่ืน ๆ ดวย คือ เปนขอความอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะรุนแรง 
กาวราว หยาบคาย ปลุกระดม หรือขมขู หรือการชุมนุมทางการเมือง หรือสรางความวุนวาย 
ในสังคม หรือขัดขวางการออกเสียง โดยประกาศดังกลาวไมไดกําหนดถึงผลหรือโทษของการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศน้ี และไมไดอางถึงมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียง
ประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนบทอาศัยอํานาจและเปนบทบัญญัติที่กําหนด 
โทษอาญาแตอยางใด รวมทั้งการกระทําตามขอหามดังกลาวไมมีโทษทางอาญา  อยางไรก็ตาม 
แมการกระทําตามขอ ๕ ของประกาศพิพาทจะไมเปนความผิดอาญา แตหากการกระทําดังกลาว
สอดคลองกับองคประกอบของความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน การกระทําขางตนยอมเปน
ความผิดอาญา  ดังน้ัน ขอ ๕ ของประกาศพิพาทจึงเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปหรือตัวอยาง 
ที่อธิบายเพ่ือปองกันมิใหเกิดการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย กอความวุนวาย ซ่ึงจะทําให 
การออกเสียงประชามติไมเปนไปดวยความเรียบรอยกอนการออกเสียงประชามติเทาน้ัน  
โดยผูที่ เก่ียวของไมอาจใชประกาศพิพาทเปนหลักเกณฑในการตีความวาการฝาฝนหรือ 
ไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาวเปนความผิดอาญาได ประกาศพิพาทจึงไมใชการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกเสียงประชามติ  
     สวนการที่ผูฟองคดีที่ ๔ อางวาถูกจับกุมเน่ืองจากเผยแพร
เอกสารและใบปลิวความเห็นแยงเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญ ผูฟองคดีที่ ๕ ถูกเจาพนักงานตํารวจ 
หามแจกเสื้อที่แสดงถึงความไมเห็นดวยกับเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญ และผูฟองคดีที่ ๑๒  
ไมแนใจวาจะสามารถทํากิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อรณรงคการทําประชามติไดหรือไมน้ัน  



 
 
๑๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีดังกลาวไมไดถูกดําเนินคดี แตมีการดําเนินคดีกับสมาชิก 
ในกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมตามพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ 
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจึงมิใชการดําเนินคดีเนื่องจากกระทําการฝาฝนประกาศ 
ที่พิพาท และหากผูฟองคดีทั้งสิบสามรายเห็นวาไดกระทําการฝาฝนประกาศพิพาทโดยไมได 
ทําความผิดตอกฎหมายอ่ืน แตถูกหามกระทําการหรือถูกดําเนินคดี ก็ตองโตแยงหรือดําเนินการ
ตามสิทธิของตน ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวางแนวทางไววา หากจะเกิดปญหาการใชอํานาจ
ของเจาหนาที่ของรัฐที่อาจตีความขยายขอบเขตของถอยคําดังกลาวจนอาจเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบและไมเปนธรรมแกประชาชน บุคคลผูไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจโดยมิชอบ
ดังกลาว ยอมฟองรองตอศาลที่มีเขตอํานาจในเรื่องนั้น ๆ ได 
     ผูฟองคดีทั้งสิบสามจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีในขอหาน้ีตอศาล 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

     สําหรับกรณีฟองวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดใหมีรายการ  
“๗ สิงหา ประชามติรวมใจ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียง ไมชอบดวยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยหลักเกณฑวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ 
คําอธิบายสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพ่ิมเติม คําอธิบายหลักการและเหตุผลของ
ประเด็นเพ่ิมเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๙ เน่ืองจากไมไดใหโอกาสแกภาคประชาสังคม
ในการแสดงความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญอยางเทาเทียมกันน้ัน  เห็นวา เม่ือพิจารณาบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยหลักเกณฑวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ 
คําอธิบายสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพ่ิมเติม คําอธิบายหลักการและเหตุผลของ
ประเด็นเพ่ิมเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนฯ แลว เห็นไดวา กฎหมายบัญญัติใหเผยแพร 
รางรัฐธรรมนูญ คําอธิบายสาระสําคัญ ประเด็นเพ่ิมเติม พรอมคําอธิบายหลักการและเหตุผล 
รวมทั้งเผยแพรกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงใหประชาชนไดรับทราบเปนการทั่วไป  
โดยกฎหมายและระเบียบดังกลาวประสงคที่จะใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
และเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในการจัดสรรเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพรความคิดเห็นโดยสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐของผูถูกฟองคดีทั้งสอง รวม ๑๓ คร้ัง ในจํานวนนี้
ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีเวลาในการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนของการออกเสียงประชามติ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๒ คร้ัง คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดรับการจัดสรรเวลาเพ่ือชี้แจงสาระสําคัญของ 
รางรัฐธรรมนูญจํานวน ๓ คร้ัง และสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับการจัดสรรเวลาเพื่อชี้แจง 
คําถามพวงจํานวน ๒ คร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวาในสวนที่เหลืออีก ๖ คร้ัง เปนเรื่องของ
สถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐในการนําเสนอเนื้อหาของหมวดตาง ๆ ในรางรัฐธรรมนูญ การท่ีจะเชิญ
ผูใดเปนดุลพินิจของแตละสถานี หากมีความไมเหมาะสม ผูถูกฟองคดีทั้งสองสามารถประสาน 
ไปยังสถานีใหพิจารณาบุคคลอ่ืนได โดยในวันที่ยื่นฟองคดีน้ี การดําเนินการของแตละสถานี 
ยังสามารถจัดใหเกิดความเหมาะสมไดอีก โดยผูถูกฟองคดีทั้งสองสามารถประสานการดําเนินการ
ของสถานีใหมีความเทาเทียมและมีความเหมาะสมขึ้นได  ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสิบสามราย 
จึงยังไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๙) 

 

  ๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 

   (๑) หนวยงานทางปกครอง 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   (๒) ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจากการใชอํานาจรัฐ 
 

    กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

    กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดในฐานะประชาชนชาวไทยผูใชกาซแอลพีจี 
ฟองวา มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ที่กําหนดแนวทาง 
การปรับโครงสรางราคากาซแอลพีจี ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สงผลใหสินคาตาง ๆ มีราคาสูงขึ้น และทําใหเอกชน
รายใหญไดรับประโยชน จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีขางตนน้ัน โดยท่ี 
มาตรา ๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติวา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา 
พลังงานของประเทศ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติอาจแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  



 
 
๑๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มอบหมายได  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดใชอํานาจ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตงตั้งผูถูกฟองคดีใหมีอํานาจหนาที่ 
ในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย กรณีจึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบ 
ตอสิทธิและหนาที่ของผูใชกาซแอลพีจี เม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดอางวาตนเปนประชาชนชาวไทย 
ผูใชกาซแอลพีจี จึงเทากับวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองคดีน้ีมาในฐานะประชาชนชาวไทยและในฐานะ
ผูใชกาซแอลพีจี โดยอางวาราคากาซแอลพีจีตามราคาในตลาดโลกมิไดมีราคาสูงอยางที่ 
ผูถูกฟองคดีมีมติ ซ่ึงพิจารณาไดจากใบเสนอราคาซื้อขายกาซแอลพีจีที่มีการเสนอขายจริง 
และซื้อขายไดจริงจากบริษัทตางประเทศ ๒ บริษัท ซ่ึงทั้งสองบริษัทมีราคาสงถึงประเทศไทย 
ไมเกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และสามารถสงถึงไทยไดหลายแสนตันตอเดือนในราคาคงที่
ทั้งปไมเกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐฯ แตผูถูกฟองคดีไดมีการกําหนดราคาตนทุนเฉล่ียที่คํานวณได 
๔๙๘ เหรียญสหรัฐฯ ทําใหราคากาซแอลพีจีไมอยูในระดับที่เหมาะสม เห็นควรใหผูถูกฟองคดี
กําหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกกาซธรรมชาติ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นไดวาคดีน้ี
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดมิไดประสงคฟองขอใหผูถูกฟองคดีกําหนดราคากาซแอลพีจีไมใหมีราคาสูงกวา
ที่เคยกําหนด แตประสงคฟองขอใหผูถูกฟองคดีกําหนดราคากาซแอลพีจีใหอยูในระดับที่
เหมาะสมและเปนธรรมตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ กรณีจึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผูฟองคดีทั้งเจ็ดยอมเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่อง 
มาจากการมีมติของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตเิดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๕๘) 

 

   (๓) คณะบุคคล 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   (๔) ชุมชน 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

    กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงเปนราษฎรที่อาศัยอยูในตําบลวังกระแจะ 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ฟองวา องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ออกขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลวังกระแจะ เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะซึ่งมีผลกระทบตอสวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลวังกระแจะ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเปดโอกาส
ใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดใชสิทธิในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรับรูขอมูล  
หรือคําชี้แจง อันเปนสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอบัญญัติดังกลาว น้ัน โดยที่สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเปนหลักคุมครองสิทธิ 
ของประชาชนในการดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซ่ึงสิทธิของชุมชนในการฟองหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล เปนคดีปกครอง อยางนอยตองเปนชุมชน
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ัน  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตามสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ผูฟองคดีทั้งเจ็ดมีที่อยูอาศัยในตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
อันเปนทองที่ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองออกขอบัญญัติที่พิพาท ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนผูมีสวนไดเสีย
หรือไดรับผลกระทบโดยตรงและมากเปนพิเศษกวาบุคคลทั่วไปที่มิไดอยูอาศัยในพื้นที่ชุมชน
ตําบลวังกระแจะอันเนื่องมาจากการออกขอบัญญัติดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งเจ็ด
จึงมีสิทธิ มีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน 
การผังเมือง การคมนาคมและขนสง  ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ือง
ในสภาพสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองตามความเหมาะสมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับจําตองมีคําบังคับโดยสั่งใหเพิกถอนขอบัญญัติดังกลาว  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๕๙) 



 
 
๑๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 

   (๕) เจาหนาที่ของรัฐ 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
    

 ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายใหสิทธิในการฟองคดี 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๑.๒ การขอใหศาลกําหนดคําบังคับ 
 

 ๑.๒.๑ กรณีที่ไมจําเปนตองมีคําบังคับของศาล 
 

  ๑) กรณีที่มีผลบังคับเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ
อยูแลว 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

   กรณีเทศบาลนครปากเกร็ด (ผูรอง) ยื่นคําขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาทําการร้ือถอนอาคารของผูถูกรองที่ดัดแปลงบางสวน  
ใหเปนไปตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เน่ืองจากผูถูกรองนํารถยนตมาจอดขวางประตูทางเขาบาน และมีการคลองกุญแจดานนอก 
ปดร้ัวบานไว โดยไมยินยอมและขัดขวางมิใหเจาหนาที่ของผูรองเขาทําการร้ือถอนอาคาร 
สวนที่ดัดแปลงตอเติม น้ัน เห็นวา แมผูถูกรองหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวจะมีพฤติการณ
จงใจขัดขวางการบังคับตามคําสั่งของผูรองก็ตาม แตผูรองก็ชอบที่จะใชกําลังพอสมควรแกเหตุ
เขาดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดเองอยูแลวตามมาตรา ๖๐  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเปนขั้นตอน 
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซ่ึงกฎหมายกําหนดกระบวนการขั้นตอนไวแลว คําขอ 
ในสวนนี้ศาลจึงไมจําตองมีคําบังคับให (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๔/๒๕๕๘) 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

 กรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี) 
ฟองขอใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการใหผูฟองคดีเขาถึงการใช 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของผูถูกฟองคดี โดยจัดทํา Office Data และเปด Translator 
เพ่ือใหเลขหมายโทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีใหมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
(กทช.) อนุมัติจัดสรรใหผูฟองคดี จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใชงานไดอยางสมบูรณ น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดนําขอพิพาทเก่ียวกับการทําสัญญาการใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว  ดังน้ัน  
ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกลาว ถามีกรณีจําเปน กทช. อาจสั่งใหใช 
หรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไปพลางกอนไดตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง หรือเม่ือ 
กทช. มีคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทเก่ียวกับการทําสัญญาดังกลาวหรือสั่งใหมีการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมแลว หากปรากฏวาผู รับใบอนุญาตมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กทช. ยอมมีอํานาจบังคับ 
ทางปกครองกับผู รับใบอนุญาตดังกลาว โดยดําเนินการตามหมวด ๙ วาดวยการบังคับ 
ทางปกครองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ โดยเปน
อํานาจของเลขาธิการ กทช. ที่จะสั่งใหผูรับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไข
ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมได จึงเห็นไดวา คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาล 
มีคําสั่งใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของผูฟองคดีกับโครงขายโทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีน้ัน 
เปนกรณีที่ผูฟองคดีมีสิทธิขอให กทช. ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฯ มีคําสั่งใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมดังกลาวเพ่ือเยียวยาความเดือดรอน
เสียหายใหแกผูฟองคดีไดอยูแลว จึงเปนกรณีที่ศาลไมจําตองมีคําบังคับแตอยางใด (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๒/๒๕๕๘) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนเจาของอาคารสูงตั้งอยูบนที่ดินในซอยรวมฤดี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ฟองวา ผูอํานวยการเขตปทุมวัน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ละเลยตอหนาที่ปลอยใหมีการรุกล้ําเขตทางสาธารณประโยชน
ในซอยรวมฤดี ขอใหศาลเดินเผชิญสืบเพ่ือพิสูจนทราบถึงการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ทั้งสอง น้ัน เม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําขอทายคําฟองของผูฟองคดีทั้งสองจึงตองเปนคําขอ 
ใหศาลกําหนดคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ 
ปฏิบัติตามหนาที่ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ



 
 
๑๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว แตการที่ผูฟองคดีทั้งสองมีคําขอใหศาลเดินเผชิญสืบเพ่ือพิสูจนทราบถึงการละเลย 
ตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง เปนการขอใหศาลแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาพิพากษาคดี อันเปนอํานาจของศาลที่จะพิจารณาไดตามความเหมาะสม 
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น คําขอทายคําฟองของผูฟองคดี
ทั้งสองจึงมิใชคําขอที่ศาลจะตองกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๙) 
  

 ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวามูลเหตุแหงการฟองคดีไดหมดส้ิน 
ไปแลว 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหนังสือกรมปาไม 
ที่อนุมัติโครงการปาชุมชนบานยางโทน หมูที่ ๓ ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี และประกาศจังหวัดกาญจนบุรีที่กําหนดบริเวณพื้นที่ใหดําเนินโครงการปาชุมชน 
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังใหญ และปาแมนํ้านอย และปาหนองรี เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาว 
ทับซอนกับพ้ืนที่ตามคําขอประทานบัตรเหมืองแรของสหกรณการเกษตรซึ่งทําสัญญารวมธุรกิจ
กับผูฟองคดี น้ัน เม่ือปรากฏวาในวันที่มีการนําคดีมาฟองตอศาล ระยะเวลาดําเนินการโครงการ
ปาชุมชนบานยางโทนที่พิพาทไดสิ้นสุดลงแลว ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหเพิกถอนหนังสือ
กรมปาไมและประกาศจังหวัดกาญจนบุรีตามคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๘๗/๒๕๕๙)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) เพ่ือขอทราบมาตรฐานเครื่องโทรศัพทและรายละเอียดเก่ียวกับแบตเตอรี่ 
ของโทรศัพท ยี่หอ True รุน True Super I แต สคบ. แจงใหผูฟองคดีทราบวา เร่ืองดังกลาว 
อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) โดย สคบ. จะสงเรื่องไปใหผูถูกฟองคดีพิจารณา และหาก
ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวผลเปนประการใด จะแจงใหผูฟองคดีทราบตอไป แตปรากฏวา 
ผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาจากผูถูกฟองคดี จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง น้ัน เปนกรณีฟองวาผูถูกฟองคดีละเลย 
ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการพิจารณาเรื่องของผูฟองคดี อันเปนคดีพิพาท



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนด
คําบังคับใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่โดยการพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีน้ีแลว ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา จากการตรวจสอบ
เคร่ืองโทรศัพทรุนที่ผูฟองคดีขอใหพิจารณา ผลปรากฏวาเคร่ืองโทรศัพทรุนดังกลาวผานการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว แตในสวนของแบตเตอรี่น้ัน หนวยงานผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดี 
ไดปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีแลว เหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงหมดส้ินไป  
ศาลไมจําตองกําหนดคําบังคับใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังกลาวอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๖/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของสถานที่พักชื่อ ทับเทวัญ รีสอรท ตําบล
เขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่สั่งให 
ผูฟองคดีระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๐ (๑) และหามบุคคลใด 
ใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่กระทําผิดตามมาตรา ๔๐ (๒) (กรณีที่กระทํา
โดยไมไดรับอนุญาต) และคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ (กรณีที่การกอสราง 
ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารกระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) น้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริง 
ตามคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา  
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ในเขตเทศบาลหรือราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา คําสั่ง 
ทั้งสองคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่พิพาทในคดีน้ี ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการแจงคําสั่ง
ไมไดปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชแบบคําสั่ง
ไมถูกตองตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือเพิกถอนคําส่ังทั้งสองคําส่ัง พรอมทั้ง
แจงผลการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบแลว  ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดี
คัดคานหรือทักทวงวาคําสั่งขางตนยังไมถูกเพิกถอน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนคําสั่ง 
ที่พิพาททั้งสองคําสั่ง จึงมีผลใหคําส่ังดังกลาวสิ้นผลไป เหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงหมดสิ้นไป  
ไมมีกรณีที่ศาลจะตองออกคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๑๙/๒๕๕๙)    



 
 
๑๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูลาศึกษาตามสัญญาของผูไดรับ
อนุมัติใหลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลา ที่ทําไวกับ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) จํานวน ๓ ฉบับ กระทําผิดสัญญา เน่ืองจาก
ภายหลังสําเร็จการศึกษาและปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญา ไดขอลาออกจากราชการเพื่อไป
ประกอบธุรกิจสวนตัว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับ
ตามสัญญาท้ัง ๓ ฉบับ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระเงินทุนและเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีเฉพาะ
ตามสัญญาฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ โดยไมไดชําระเงินทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาฉบับที่ ๑  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินทุนและเบี้ยปรับในสวนที่ยังคางชําระ 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดแจงตอศาลปกครองสูงสุด
ตามคําแกอุทธรณวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแลว 
อันอยูในหลักเกณฑที่สามารถยุติเร่ืองได กรณีจึงไมจําตองมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันหรือแทนกันชําระเงินใหแกผูฟองคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ี 
อีกตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๘) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผู อํานวยการสํานักงานเขต
บางกอกนอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารในความครอบครองจํานวน  
๔ รายการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดดําเนินการใด ๆ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียนตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอใหพิจารณาส่ังการให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
หนังสือรองเรียนของผูฟองคดีแลวแตมิไดดําเนินการใด ๆ เชนกัน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ
ของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่สํานักงานเขตบางกอกนอยไดรับ
หนังสือรองขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของผูฟองคดีแลว ไดจัดสงเรื่องใหคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการของสํานักงานเขตบางกอกนอยพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงผลการพิจารณาเห็นวา 
เอกสารที่ผูฟองคดีขอคัดถายเปนเอกสารที่เก่ียวของกับขอมูลและสิทธิของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปน
ขอมูลสวนบุคคลที่เจาตัวยังมิไดใหความยินยอมและยังไมทราบวาขอมูลของตนจะตองถูกเปดเผย
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ตอบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สํานักงานเขตบางกอกนอยจึงไดมีหนังสือถึงบุคคลที่เก่ียวของดังกลาวเพื่อสอบถามความยินยอม 
ในการเปดเผยขอมูล ซ่ึงตอมาบุคคลขางตนมีหนังสือถึงสํานักงานเขตบางกอกนอยแจงวา 
ไมยินยอมใหเปดเผยขอมูลบางรายการที่เปนของตน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงให 
ผูฟองคดีทราบวา ดวยเหตุที่ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลขาวสารของบุคคลอ่ืนซึ่งเจาของขอมูล 
ยังมิไดใหความยินยอม จึงพิจารณาไมคัดถายขอมูลขาวสารในสวนนี้ใหแกผูฟองคดี กรณี
ดังกลาวถือไดวาเปนการแจงผลการพิจารณาตามคําขอใหผูฟองคดีทราบแลว แมวาจะเปนคําสั่ง
ปฏิเสธมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดีก็ตาม ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ปฏิเสธดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ก็ชอบที่จะใชสิทธิอุทธรณโตแยงคัดคานคําส่ังขางตน 
ตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป 
 สวนกรณีที่ผูฟองคดีรองเรียนไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจํานวน ๔ รายการ น้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ภายหลัง
จากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีแลว สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนการรองเรียนวาไมไดรับเอกสารตามคําขอตามมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จึงไดสงเรื่องรองเรียนดังกลาวไปใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ พิจารณา ซ่ึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดประสานกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอทราบ
ขอเท็จจริงและแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดดําเนินการใด ๆ  
หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดติดตามและเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แจงผลการพิจารณาคําขอขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีไดทราบ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ยังมิได
ดําเนินการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณา
แลวเห็นวา กรณีเร่ืองรองเรียนดังกลาวเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ซ่ึงทางผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแนะนําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติแลว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบดังกลาว จึงถือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติแลว สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน 
เห็นวามีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวสําหรับการนั้นแลวตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ  ดังน้ัน การกระทําพิพาทที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี จึงไดสิ้นสุดลงแลว 
และศาลไมจําตองออกคําบังคับเพ่ือใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ 
อีกตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๘) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฟองวา 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีขอกําหนดที่เปนการรอนสิทธิ
ของผูฟองคดี เน่ืองจากการกําหนดฐานในการคํานวณเพื่อการเลื่อนเงินเดือนไมไดกําหนดจาก
อัตราเงินเดือนที่ผูฟองคดีไดรับจริง ทําใหผูฟองคดีไดรับการเลื่อนเงินเดือนนอยกวาที่พึงจะไดรับ
และมีผลทําใหจํานวนบําเหน็จบํานาญที่ผูฟองคดีควรจะไดรับลดนอยลง จึงฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผูถูกฟองคดี)
แกไขประกาศฉบับดังกลาว โดยใหใชอัตราเงินเดือนที่ไดรับจริงเปนฐานในการคํานวณ 
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน น้ัน กรณีฟงไดวาผูฟองคดีประสงคขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนประกาศฉบับดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนและ 
ออกหลักเกณฑใหมโดยใหใชอัตราเงินเดือนที่ไดรับจริงเปนฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองช้ันตน ผูถูกฟองคดีไดออก
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๔ และใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงเปนเหตุแหงขอพิพาทและวัตถุแหงการฟองคดีน้ีแลว เหตุอันเปนขออางในการฟองคดีน้ี 
จึงหมดสิ้นไปแลว อีกทั้งไมมีวัตถุแหงการฟองคดีที่ศาลจะกําหนดคําบังคับใหเพิกถอน 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาล
จะตองพิจารณาเพ่ือมีคําพิพากษาในประเด็นที่เปนเนื้อหาแหงคดีน้ีอีกตอไป และมีผลใหไมจําตอง
พิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ ตามคําฟองซ่ึงเปนเน้ือหาแหงคดีที่จะตองพิจารณาในลําดับตอไป 
หากมิไดจําหนายคดี 
 สําหรับประกาศ  ก .พ .อ .  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเ ง่ือนไข 
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผูฟองคดีกลาวอางวามีสาระสําคัญที่เปนการรอนสิทธิของผูฟองคดี
เชนเดียวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ถูกยกเลิก เหตุแหงการ
ฟองคดีจึงยังไมหมดส้ินไป น้ัน เห็นวา ประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวถือเปนเหตุที่เกิดขึ้นใหม
ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีแลว มูลเหตุอันเปนขออางในการฟองคดีและวัตถุ 
แหงการฟองคดีจึงเปนคนละกรณีกัน หากผูฟองคดีเห็นวาประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ก็ชอบที่จะนําเหตุดังกลาวมาฟองเปนคดีใหมตามเง่ือนไขการฟองคดีปกครอง
ตามที่กฎหมายกําหนดไว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๑/๒๕๕๘) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลศิลา ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ลงนามในหนังสือเสนอขอรับการประเมินเพ่ือปรับตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลสูงขึ้นหน่ึงระดับ เปนกรณีพิเศษ เพ่ือที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบูรณจะไดพิจารณาประเมินตัวชี้วัดตอไป อันจะทําใหผูฟองคดีไดรับเงินประจํา
ตําแหนงและคาตอบแทนในตําแหนงที่ขอปรับปรุง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏในระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงนามในบันทึกขออนุมัติ 
ใหปรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลศิลาสูงขึ้นหน่ึงระดับ เปนกรณีพิเศษ และได
ดําเนินการตามขั้นตอนที่เก่ียวของตอไปจนกระทั่งผูฟองคดีไดสมัครเขารับการคัดเลือก 
และเปนผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๘) ตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลศิลา ที่ ๕๕๖/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ แลว เหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการงดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดียอมหมดสิ้นไป จึงไมมีขอพิพาทท่ีศาลจะดําเนินกระบวนพิจารณา 
พิพากษาและออกคําบังคับใหเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนด
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีก (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๕๙)  
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญผูเคยดํารงตําแหนง 
ในสายงานสารวัตรศุลกากร ระดับ ๗ สังกัดกรมศุลกากร ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ตอมา เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมศุลกากรไดจัดใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับ
ชํานาญการ และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางไปจาก 
 
 



 
 
๑๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไดเปนการเฉพาะคราวในครั้งแรก
ของแตละบุคคล ทําใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตนได ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
แตหลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหยกเลิกมติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป เปนเหตุใหผูฟองคดีเปนผูขาดคุณสมบัติในการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาว น้ัน เห็นไดวา สิทธิประโยชน
ที่ผูฟองคดีไดรับตามหนังสือทั้งสองฉบับแรก คือ มีสิทธิเขารับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน แตขอเท็จจริงปรากฏภายหลังจากผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี
แลววา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เร่ือง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน โดยแจงวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติอนุมัติใหขาราชการพลเรือนสามัญตามกรณีดังตอไปน้ี ซ่ึงเปนผูมี
คุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน สามารถ 
เขารับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวได... (๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ และเคยดํารงตําแหนงในระดับ ๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติดังกลาวใหดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตนดังกลาว จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ 
เชนเดียวกับมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงมีผลทําใหผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตนอีกคร้ังหน่ึง กรณีจึงถือไดวา สิทธิประโยชนของผูฟองคดีที่ได
สูญเสียไปไดกลับคืนมาแลว  ดังน้ัน ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีจากมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เร่ือง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงหมดสิ้นไปแลว  
ศาลไมจําตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
อยางไรก็ตาม หากผูฟองคดีเห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไมชอบดวยกฎหมายอยางไร ยอมเปนเรื่องที่ 
ผูฟองคดีจะตองไปวากลาวเปนคดีอ่ืนตางหาก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖/๒๕๕๙) 
 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูบัญชาการสํานักงาน
กฎหมายและคดี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศผลการทดสอบขาราชการตํารวจเพ่ือพิจารณา 
เลื่อนตําแหนงเปนพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ ประจําป ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
โดยไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดีเปนผูผานการทดสอบ ผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงประกาศ
ดังกลาว และหากผูฟองคดีผานการทดสอบ ขอใหศาลพิพากษาวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งเปนพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ เน่ืองในคราวแตงตั้งวาระประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน 
เม่ือปรากฏวาในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดออกคําสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๙ เร่ือง การคัดเลือกหรือการแตงตั้งขาราชการตํารวจ ลงวันที่ 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ระบุวา โดยที่ในการคัดเลือกและการแตงตั้งขาราชการตํารวจในชวง
ระยะเวลาที่ผานมาไดดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย ประกาศ และคําส่ังหลายฉบับ  
ซ่ึงตางมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกตางกัน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
เปนไปอยางตอเน่ืองอันจะสงผลตอการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่งอันจะเปนประโยชนตองานการบริหารราชการแผนดินและกระบวนการ
ยุติธรรม ดังตอไปนี้ ขอ ๑ ใหบรรดาการคัดเลือกหรือการแตงตั้งขาราชการตํารวจตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่ง 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่เก่ียวของ  
ที่ไดดําเนินการตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คําส่ังน้ีมีผลใชบังคับ เปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ขอ ๒ คําสั่งน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกาศผลการทดสอบ
ขาราชการตํารวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตําแหนงเปนพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ ประจําป ๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดี ซ่ึงเปนการคัดเลือกหรือแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจที่ไดดําเนินการในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
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๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดไวในคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง การคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ศาลจึงไมจําตอง
วินิจฉัยวา ประกาศผลการทดสอบขาราชการตํารวจเพ่ือพิจารณาเลื่อนตําแหนงเปนพนักงานสอบสวน
ผูทรงคุณวุฒิที่พิพาทชอบดวยกฎหมายหรือไม อีกตอไป  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๘/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําส่ังลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 
และใหคืนสถานะ ศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของผูฟองคดีสูฐานะเดิม น้ัน เม่ือในการแสวงหา
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมของศาลปกครองชั้นตนปรากฏวา ผูฟองคดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงสอดคลองกันวา ก.พ.อ. 
พิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
กระบวนการพิจารณาทางปกครองไมไดดําเนินการใหถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษ 
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการโดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่มีคําสั่งลงโทษดังกลาว และตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดมีคําสั่งยกเลิกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งสองฉบับโดยชอบแลว  
จากขอเท็จจริงดังกลาวยอมเห็นไดวาเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไปแลว กรณีจึงไมมีประโยชน
ที่จะพิจารณาคดีในขอหานี้อีกตอไป โดยเม่ือคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
ถูกเพิกถอนแลว ยอมมีผลเสมือนหนึ่งวาผูฟองคดีไมเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการมากอน 
สถานะ ศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของผูฟองคดีจึงกลับคืนสูฐานะเดิม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๑๑๖/๒๕๕๙) 

 

 ๓)  กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาการกําหนดคําบังคับตามคําขอไมเปน
การแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีอีกตอไป 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๗ 
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 ๑.๒.๒ กรณีที่จําเปนตองมีคําบังคับของศาล 
 

  ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่กําหนดคําบังคับได 
 

   (๑) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง 
หรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน 

 

    ก) กรณีฟองเพิกถอนกฎ 
 

      ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

    ข) กรณีฟองเพิกถอนคําสั่ง 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยเการายซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพาะเลี้ยงหอยนางรมในทองที่หมูที่ ๑ ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีการจัดตั้ง
เปนวิสาหกิจชุมชนเพาะเชื้อหอยนางรมคลองลาวน ตําบลซากพง ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนประกาศของผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาระยอง (ผูถูกฟองคดี) 
เรื่อง ใหร้ือถอนฟารมหอยนางรมในลําคลองลาวน ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ น้ัน โดยท่ี
ประกาศดังกลาวกระทําดวยการปดประกาศบริเวณลําคลองลาวนเพื่อใหผูเพาะเลี้ยงหอยนางรม
ในลําคลองลาวนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่กีดขวางการใชประโยชนในลําคลองลาวนออกไป พรอมทั้ง
แจงสิทธิแกบุคคลผูเพาะเลี้ยงหอยนางรมวา หากประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังฉบับน้ี 
สามารถยื่นอุทธรณหรือโตแยงตอผูถูกฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาวตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปน
กรณีที่ผูถูกฟองคดีประสงคใหประกาศขางตนเปนคําส่ังทางปกครอง  อีกทั้ง ประกาศพิพาท 
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีซ่ึงมีผลกระทบสิทธิเฉพาะกลุมบุคคลผูเพาะเลี้ยง
หอยนางรมบริเวณลําคลองลาวน หมูที่ ๑ ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เทาน้ัน 
ประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงเชื้อหอยนางรมในลําคลอง
ลาวนโดยไดรวมตัวกันเปนชุมชนเพาะเลี้ยงหอยนางรมซ่ึงอยูในบังคับของประกาศดังกลาว  
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศอันเปน
เหตุแหงการฟองคดีน้ี และคําขอใหศาลเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีเปนคําขอที่ศาล



 
 
๑๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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กําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปน
ผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๖/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทําสัญญาเขาเปนหุนสวนกับผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ในการซื้อที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารบานแถวจํานวน ๓ คูหา แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดนําหนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดินมาใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อ และนํา
หนังสือดังกลาวไปแจงตอเจาหนาที่ใหออกใบอนุญาตเปนชื่อของตน นายกเทศมนตรีตําบล 
สันทรายหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวไปยื่นขอทะเบียนบานโดยมีชื่อ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของบาน  ตอมา ผูฟองคดีไดขอทะเบียนบานจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพ่ือนําไปขอใชไฟฟาและน้ําประปาเนื่องจากเจาหนาที่ของการไฟฟาและประปาแจงวาการขอใช
ไฟฟาและนํ้าประปาจะตองยื่นทะเบียนบานประกอบ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมให ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวเพ่ือที่ผูฟองคดี 
จะไดนําเอกสารการเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารไปเพิกถอนชื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจาก 
การเปนเจาของบานอาคารทั้ง ๓ คูหา แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา หากผูฟองคดี
ประสงคจะเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาตกอสรางจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาเปนผูฟองคดีตองดําเนินการ
เปลี่ยนชื่อในขณะที่ใบอนุญาตยังมีผลใชบังคับ แตขณะน้ีลวงเลยเวลาแลวและมิไดมีการตออายุ
ใบอนุญาต ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารและทะเบียนบาน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตกอสรางอาคารและทะเบียนบานอาคารท้ัง ๓ คูหาดังกลาว น้ัน โดยท่ีการออก
ใบอนุญาตใหกอสรางอาคารเปนการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และการออกบานเลขที่เปนอํานาจหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อันกอใหเกิดสิทธิแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะกอสรางอาคารตามที่ไดรับอนุญาตและไดรับ 
เลขประจําบาน จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงแมผูฟองคดีจะมิใชผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวและมิใชผูยื่นคําขอ 
มีบานเลขที่ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตการออกบานเลขที่และการกอสรางอาคารดังกลาวตั้งอยูบนที่ดิน
ที่ผูฟองคดีเปนเจาของ ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และการที่ผูฟองคดี



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๙ 
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อางเหตุแหงการฟองคดีวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารและออกทะเบียนบาน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ 
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจาก
การออกใบอนุญาตและออกทะเบียนบานดังกลาว จําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดใน 
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต
กอสรางอาคารและทะเบียนบานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงแมวา
ใบอนุญาตกอสรางอาคารท่ีพิพาทจะสิ้นผลใชบังคับแลวในขณะที่มีการนําคดีมาฟองตอศาล  
แตก็เปนการสิ้นผลในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูไดรับใบอนุญาตไมสามารถกอสรางอาคารตอไปได
ตามใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวเทาน้ัน โดยผลของการออกใบอนุญาตและออกทะเบียนบาน
ยังมีผลทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงเปนเจาของอาคารที่กอสรางอันเปนการรบกวนสิทธิในที่ดิน
ของผูฟองคดีอันเปนมูลเหตุแหงการฟองคดีน้ีตอศาล ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหมีผล
ยอนหลังหรือจะกําหนดใหมีเง่ือนไขอยางใดก็ไดตามความเปนธรรมแหงกรณีตามมาตรา ๗๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของที่เรียกใหผูฟองคดีในฐานะผูควบคุมงานและคณะกรรมการ 
ตรวจการจางตามสัญญาจางกอสรางพิพิธภัณฑปลาบึก ชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีกระทําละเมิด
จากการดําเนินโครงการกอสรางดังกลาวโดยไมชอบ น้ัน แมผูฟองคดีจะนําคดีมาฟองขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงรายไดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี และไดแจงใหผูฟองคดีทราบแลว  
คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและมีผลเปนการยืนยันคําสั่ง 
ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงิน  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองโดยมีคําขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ โดยไดกลาวอางคําวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด
เชียงรายดังกลาวดวย ยอมเปนที่เขาใจไดวานอกจากผูฟองคดีมีเจตนาที่จะฟองขอใหศาล 
เพิกถอนคําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินแลว ผูฟองคดียังมีวัตถุประสงคขอใหศาลเพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณขางตนดวย ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิฟองขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได รับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๕๙)   



 
 
๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงสอบผานขอเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน แตไมผานการตรวจรางกาย 
และสอบสัมภาษณ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ผูถูกฟองคดี) รับผูฟองคดีเขาเรียนในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 
๒๕๕๔ โดยไมตองสอบขอเขียน น้ัน แมวาคําขอดังกลาวของผูฟองคดีจะเปนคําขอใหศาล 
ออกคําบังคับในลักษณะที่ศาลปกครองไมมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะดําเนินการใหไดก็ตาม แตก็เปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดีมุงหมายท่ีจะ
โตแยงคัดคานประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ 
ที่ประกาศผลการตรวจรางกายและสอบสัมภาษณที่ไมปรากฏชื่อของผูฟองคดีรวมอยูดวย  
อันเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด ซ่ึงศาลมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะสั่งใหเพิกถอนคําสั่งไดในกรณีที่มี
การฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
และเม่ือประกาศฉบับพิพาทเปนคําส่ังทางปกครอง ผูฟองคดีจึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
ฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการยื่นอุทธรณ 
คําสั่งพิพาทตอผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ซ่ึงแมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอคณบดีคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมิใชเปนการยื่นอุทธรณตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ดังกลาวก็ตาม แตโดยความมุงหมายแลว ยอมแปลความหมายไดวา 
ผูฟองคดีประสงคที่จะอุทธรณคัดคานผลการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว กรณีจึงถือไดวา การอุทธรณของผูฟองคดีเปนการอุทธรณ 
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึงแลว และเม่ือตอมาคณบดีฯ ไดนําคําอุทธรณของผูฟองคดีเขาสู 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร โดยที่ประชุมมีมติวาไมรับพิจารณาคําอุทธรณ
ของผูฟองคดี ซ่ึงก็ไดปรากฏขอเท็จจริงตามหนังสือของผูฟองคดีที่มีไปถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอให
ทบทวนผลการประกาศดังกลาวอีกคร้ังหนึ่งวา ผูฟองคดีไดรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตรที่ไมรับพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีเปนที่เรียบรอยแลว กรณี 
จึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ที่กําหนดไวแลว และเมื่อภายหลังผูฟองคดีไดทราบผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาวก็ไดนําคดี



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลเพิกถอนประกาศผลการสอบพิพาท แมในคําฟองจะมิไดระบุคําขอใหศาลเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณดวย แตก็ยอมเปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองโดยมีวัตถุประสงค 
ขอใหศาลแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี โดยเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ให 
ผูฟองคดีไมผานการสอบคัดเลือกดังกลาว และยอมเปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดีมีความประสงค
ขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวดวย ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๒/๒๕๕๙) 

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

     กรณีฟองวา ไมไดรับความเปนธรรมจากกรณีตํารวจภูธรภาค ๕ 
มีคําส่ังแตงตั้งผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตําแหนงรองสารวัตรตั้งแตวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวาตนควรจะไดรับการแตงตั้งโดยใหมีผลยอนหลัง
นับแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เชนเดียวกับผูสอบคัดเลือกไดรายอ่ืน ๆ จึงฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๕ ดังกลาว เฉพาะสวนที่เก่ียวกับวันที่ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง และแกไขใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ น้ัน แมผูฟองคดีจะนําคดี 
มาฟองตอศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังที่พิพาทเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว แตเม่ือปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีแลวเสร็จ และไดแจง
ผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบ คําวินิจฉัยรองทุกขดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม
และมีผลเปนการยืนยันคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๕ ที่ใหผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรตําแหนงรองสารวัตรตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แมในคําขอทายฟอง
ของผูฟองคดีจะระบุแตเพียงขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๕ เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับ
วันที่ที่ไดรับการแตงตั้งและแกไขใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แตเม่ือในคําบรรยายฟอง
ของผูฟองคดีไดโตแยงการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกคํารองอุทธรณ พรอมทั้ง
ไดระบุตัวผูวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวย ยอมเปนที่เขาใจไดวา การฟองของ 
ผูฟองคดีมีวัตถุประสงคที่ตองการจะใหศาลพิจารณาคดีตามผลคําวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขดังกลาว 
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขดังกลาวไดภายในระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๙)  
 
   



 
 
๑๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    ค) กรณีมีคําขอใหส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๒) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหหัวหนาหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
กําหนด 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

    กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดี) 
ละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ตั้งหอพักนักศึกษา 
โดยไมมีใบอนุญาต จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบและ
ดําเนินคดีกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ น้ัน กรณีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดี
เปนเจาของกรรมสิทธิ์หองชุดในโครงการเมืองทองบางนา ซ่ึงอยูใกลเคียงกับอาคารของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเปนผูยื่นเรื่องรองทุกขกลาวโทษกรณีมหาวิทยาลัย
หัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติฝาฝนกฎหมายตอผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดียังไมไดแจงผล 
การพิจารณาตามขอรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว และคําขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบ 
การดําเนินการจัดตั้งหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในกรณีน้ี  
พอแปลความไดวา ผูฟองคดีมีความประสงคใหผูถูกฟองคดีพิจารณาเรื่องรองเรียนและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงมีอํานาจรับคําฟอง
ขอหาน้ีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๘) 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

    กรณีผูฟองคดีทั้งสองซ่ึงเปนเจาของอาคารสูงตั้งอยูบนที่ดินในซอย
รวมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการ
เขตปทุมวัน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ในการรักษาเขตทางสาธารณประโยชนโดยเรียกคืนเขตทางสาธารณประโยชนจาก



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูที่รุกล้ําซอยรวมฤดีเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน น้ัน เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ี
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของอาคารท่ีตั้งอยูในซอย
รวมฤดีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ในการรักษาและเรียกคืนเขตทาง
สาธารณประโยชนจากผูที่รุกล้ําซอยรวมฤดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดดําเนินการ ผูฟองคดี 
ทั้งสองจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการงดเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ทั้งสอง และการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายดังกลาวตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๐) ประกอบกับมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดใหตองปฏิบัติ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๙) 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดขอตรวจสอบความมีอยูของหนังสือ 
มอบอํานาจใหจัดการหรือดําเนินการและเอกสารหลักฐานตามขอ ๗ (ค) ของระเบียบคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จากกรณีที่ 
ผูฟองคดียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพเรือโดยการไฟฟาสวัสดิการสัตหีบ 
แตไดรับการปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารของราชการดังกลาวอยูในความครอบครองของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนกรณีขางตนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตไมไดรับการแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ จัดสงเอกสารราชการตามคําขอของผูฟองคดีภายใน ๗ วัน  
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง น้ัน คําขอดังกลาวเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนด 
คําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘)   
 
 
 
 
  



 
 
๑๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  (๓) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหใชเงินหรือให 
สงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
   

  กรณีผูฟองคดีทั้งสิบสามรายซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จายเงินคาทดแทนและคาเสียหาย
เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสามรายจากการกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต 
ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)-นาน ๒ ผานที่ดินของผูฟองคดีทั้งสิบสามราย น้ัน หากศาล
พิจารณาแลวเห็นวาการกําหนดเงินคาทดแทนดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ศาลก็มีอํานาจ
กําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นใหกับผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๒/๒๕๕๘)  
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

  กรณีฟองวา การที่เทศบาลนครสงขลา (ผูถูกฟองคดี) ไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง ในที่ดินบริเวณหลังทาเทียบ
เรือประมงสงขลาใหม (ทาสะอาน) ตามสัญญาเชาที่ดินที่ผูถูกฟองคดีทํากับผูฟองคดี เพ่ือใชเปน
สถานที่ทํางานสําหรับพนักงานที่จะตรวจสอบและดูแลรักษาตูคอนเทนเนอร รวมทั้ง 
ติดตอประสานกับผูใชบริการ ไมชอบดวยกฎหมายนั้น โดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ 
โดยส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือ 
ความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือการฟองเก่ียวกับสัญญา 
ทางปกครอง ศาลจึงมีอํานาจที่จะกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูใหเชาที่ดิน
อนุญาตใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชาที่ดินกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง ในที่ดิน 
ที่ เชาตามสัญญาเพ่ือใหเปนสํานักงานของผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดได  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒๗/๒๕๕๙) 

 
 

  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๔) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิ
หรือหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของ  

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๕) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหบุคคลกระทําหรือ
ละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย  

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒)  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับได 
 

 (๑) คําขอใหศาลปกครองดําเนินการทางวินัยหรือใหลงโทษทางอาญา 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 กรณีผู ฟ อ งค ดี ซ่ึ ง เป นภรรยาโดยชอบด วยกฎหมายของ 
พันตํารวจโท น. มีหนังสือรองเรียนถึงสํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
เพ่ือใหลงโทษพันตํารวจโท น. ในขอหามีความสัมพันธฉันทชูสาวกับหญิงอ่ืน และรองเรียน
ผูบังคับบัญชาใหโยกยายพันตํารวจโท น. รวมทั้งรองเรียนกรณีผูบังคับบัญชาลงโทษพันตํารวจโท น. 
เพียงโทษกักยาม ๓๐ วัน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาควรจะตองลงโทษไลออกจากราชการ แตเลขาธิการ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา เห็นควรยุติ 
เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษ
ผูถูกฟองคดีทั้งสองเน่ืองจากกระทําเกินอํานาจหนาที่และปฏิบัติหนาที่โดยไมเปนธรรม น้ัน  
เปนกรณีที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีได เน่ืองจากมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดใหศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนกฎ
หรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทํา หรือสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ปฏิบัติหนาที่ หรือสั่งใหคูกรณีใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
หรือสั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล หรือสั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทํา 
อยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายเทาน้ัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๘) 

 
 
 
 



 
 
๑๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๖ 
สังกัดเทศบาลตําบลหนองสอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อธิบดีกรมการปกครอง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงเพ่ือเอาผิดทางวินัยและทางอาญากับนายอําเภอเมืองกาฬสินธุและเจาหนาที่ของ
สํานักงานทองถิ่นอําเภอเมืองกาฬสินธุ จากกรณีดําเนินการเบิกจายทุนการศึกษาใหแกผูฟองคดี
ลาชา น้ัน การดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคดีอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐตามคําขอของ 
ผูฟองคดีดังกลาว เปนอํานาจดุลพินิจโดยแทในกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝายปกครอง 
โดยผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่ที่เก่ียวของจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรและ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซ่ึงศาลไมอาจกาวลวงการใชดุลพินิจดังกลาวได รวมทั้งการดําเนินการ
ทางวินัยและทางอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวไมไดมีผลเปนการบรรเทาหรือเยียวยา 
ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๖๘/๒๕๕๘ และที่ ๔๖๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  

 (๒) คําขอใหศาลปกครองมีคําสั่งในเรื่องที่ เปนดุลพินิจของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี (ผูถูกฟองคดี) คืนทางเทาและสรางทางเทาตามคํารองของผูฟองคดี เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน น้ัน แมผูถูกฟองคดีจะมีหนาที่จัดใหมีและบํารุงรักษา
ทางบกและทางน้ําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็ตาม แตการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ผูถูกฟองคดีตองใชดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม นโยบายและงบประมาณ รวมทั้ง 
ความจําเปนเรงดวนและผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อันเปนดุลพินิจภายในของฝายปกครอง 
ที่ศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจกําหนดนโยบายในการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีได คําขอ
ของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๕๙) 

 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนครูอัตราจางตามสัญญาจางครูอัตราจาง 
ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการโรงเรียนวัดกุดนกเปลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และโรงเรียนวัดกุดนกเปลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทําสัญญาจางผูฟองคดีใหปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง
ตอไป น้ัน โดยที่ขอพิพาทระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาจาง 
เม่ือสัญญาจางสิ้นสุดลงดวยระยะเวลาการจางครบกําหนดตามที่ไดทําสัญญาตอกันไว การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะทําสัญญาจางผูฟองคดีใหมหรือไม ก็เปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะ
พิจารณาดําเนินการตามเหตุผลและความจําเปน อีกทั้งการบอกเลิกสัญญาจางของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มิใชคําสั่งทางปกครอง คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลบังคับใหผูถูกฟองคดีผูมีอํานาจทําสัญญา
ตอสัญญาจางกับผูฟองคดี จึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๕๘  
ที่ ๔๖๒/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๒๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ตําแหนงอาจารย ตามสัญญาจางปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ฟองโตแยงการพิจารณาไมตอสัญญาจางผูฟองคดี โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดีใหเปนไปตาม
กฎหมาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล ระยะเวลาการจาง
ผูฟองคดียังไมสิ้นสุดลง อีกทั้งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะคูสัญญากับผูฟองคดียังมิไดแจง 
การไมตอสัญญาจางหรือบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวา 
มีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบกับ
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณาตอสัญญาจางใหแกผูฟองคดีหรือไม ยอมเปนดุลพินิจของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจแทนผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ได  ดังนั้น คําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จะตอสัญญาจาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดีใหเปนไปตาม
กฎหมาย โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับผลกระทบไมตอสัญญาจาง จึงเปนคําขอที่ศาล
ไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๙) 

 
 
 
 



 
 
๑๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด 
ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่กรมสงเสริมสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและตรวจสอบกิจการของสหกรณทั่วประเทศละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณีสหกรณเครดิต 
ยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด ปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิกสมทบท่ีเปนนิติบุคคลขัดกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนชองทางใหคณะกรรมการสหกรณทุจริตเปนจํานวนเงินสูงถึง 
๑๘,๐๐๐ ลานบาท ทําใหสหกรณมีปญหาสภาพคลองทางการเงิน อีกทั้งยังมอบรางวัลมาตรฐาน
ดีเลิศใหแกสหกรณดังกลาว ทําใหผูฟองคดีเขาใจวาสหกรณมีการบริหารงานที่โปรงใส รวมถึง
ปลอยใหมีการดําเนินการถอนฟองคดีแพงและคดีอาญากับบุคคลที่กระทําการทุจริตดังกลาวดวย 
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชอํานาจในฐานะนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณฯ มีคําส่ังบังคับไปยังสหกรณทุกแหงทั่วประเทศ หามมิใหรับสมาชิก
สมทบที่เปนนิติบุคคลและหามปลอยสินเชื่อใหกับสมาชิกสมทบที่เปนนิติบุคคล รวมทั้ง 
ใหสหกรณทั่วประเทศแกไขขอบังคับใหถูกตอง และใหสหกรณทั่วประเทศติดประกาศคําสั่ง
ดังกลาวไว ณ ที่ทําการสหกรณ หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหสมาชิกสหกรณทั่วประเทศไดทราบ
โดยทั่วไป น้ัน เห็นวา กรณีเปนการขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ 
ใชอํานาจตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณฯ ดําเนินการออกระเบียบ
หรือคําสั่งเพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการของสหกรณ ซ่ึงอํานาจในการออกระเบียบหรือคําส่ังดังกลาว เปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ที่จะพิจารณาดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ศาลไมอาจ
กาวลวงเขาไปใชดุลพินิจแทนฝายปกครองตามคําขอของผูฟองคดีได คําขอในขอน้ีจึงเปนคําขอ
ที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๘/๒๕๕๘)   

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยวาละเวนหรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือไม แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวมีมติไมรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวไตสวนขอเท็จจริง เน่ืองจาก
ไมปรากฏพฤติการณและพยานหลักฐานเพียงพอวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงยื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ที่ไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวไตสวนขอเท็จจริง และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรับเรื่องรองเรียน
ของผูฟองคดีไวไตสวนขอเท็จจริงดวยหลักนิติธรรม รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองไตสวนขอเท็จจริง
โดยใหมีขอสรุปภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา น้ัน  
เม่ือมูลเหตุแหงการฟองคดีน้ีเกิดขึ้นเนื่องจากผูฟองคดีโตแยงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมรับ
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวพิจารณา และประสงคจะใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรับเรื่องรองเรียนนี้
ไวพิจารณา เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะพิจารณารับหรือไมรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี
ไวพิจารณาหรือไม เปนอํานาจดุลพินิจโดยแทของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด ซ่ึงศาลไมอาจกาวลวงการใชดุลพินิจดังกลาวได จึงเปนกรณีที่ศาลไมอาจกําหนด 
คําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๕๘) 

  

 (๓) คําขอใหศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจางระหวาง
หนวยงานทางปกครองกับเอกชนคูสัญญา 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

 กรณีผูยื่นซองเสนอราคาฟองวา การท่ีเทศบาลตําบลเมืองคง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองคง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพิกถอนประกาศยกเลิก
การประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสรางสวนสาธารณะพระยากะตะศิลาในที่สาธารณประโยชน 
และเรียกใหบริษัท ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เขาทําสัญญาจางเหมากอสรางดังกลาว ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียโอกาสที่จะเขารวมประกวดราคาน้ัน การกระทําที่กอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือเสียหายเปนการเฉพาะตัวแกผูฟองคดีในฐานะที่เปนผูมีสิทธิยื่นซอง 
เสนอราคาใหม คือ คําสั่งเพิกถอนประกาศยกเลิกประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสราง
สวนสาธารณะที่พิพาทไมใชสัญญาจางระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามที่ 
ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนบุคคลภายนอก มิไดมี
นิติสัมพันธใด ๆ อันจะกอใหเกิดขอพิพาทกับผูฟองคดี  ดังนั้น เม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงตองขอใหศาลกําหนดคําบังคับ
โดยสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหามกระทําการทั้งหมดหรือบางสวน  ดังน้ัน แมผูฟองคดี 
จะเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนสัญญาจางระหวาง 



 
 
๑๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๙) 

 

 (๔) คําขอใหศาลปกครองเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจางของ
หนวยงานทางปกครอง 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กับองคการบริหารสวนตําบลชีวาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจางของผูถูกฟองคดีที่ ๓ น้ัน แมคําขอลักษณะดังกลาวจะเปนการ
ขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ งดเวนกระทําการเพ่ือยุติขอโตแยงแกผูฟองคดี 
แตการท่ีศาลจะกําหนดคําบังคับใหงดเวนกระทําการตามความหมายของมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดน้ัน จะตองเปนการกําหนดคําบังคับใหงดเวน 
กระทําการที่ไมฝาฝนหรือขัดตอหลักกฎหมายที่เก่ียวของดวย เม่ือในสัญญาทางปกครอง 
คูสัญญาฝายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาทางปกครองไดแตเพียงฝายเดียว โดยที่
คูสัญญาฝายเอกชนไมจําตองใหความยินยอมดวย อันเปนหลักกฎหมายทั่วไปของสัญญา 
ทางปกครองที่แตกตางจากสัญญาทางแพง ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับที่เปนการฝาฝน 
หลักกฎหมายดังกลาวได เม่ือคําขอของผูฟองคดีเปนการขอใหศาลกําหนดคําบังคับที่เปน 
การหามไมใหคูสัญญาฝายปกครองใชเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาทางปกครองเพียงฝายเดียว  
อันเปนการขอใหศาลออกคําบังคับที่ฝาฝนหลักกฎหมายทั่วไปของสัญญาทางปกครอง ศาลจึงไมอาจ
ออกคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีใหได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๙)  
 

 (๕) คําขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่นอกเหนือไปจากอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลัง- 
จิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ฟองวา ไดรับความเสียหายจากการที่กรรมการ 
ผูคุมสอบของสถาบันแจงวาผูฟองคดีไมมีสิทธิสอบโดยไมมีเหตุผล และสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) มิไดดําเนินการสอบสวนถึงสาเหตุที่ผูฟองคดีไมมีสิทธิสอบดังกลาว 
ตามคําขอ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีสอบสวนเหตุที่ผูฟองคดี 
ไม มีสิทธิสอบ น้ัน โดยที่ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพไดจดทะเบียนจัดตั้ งเปนมูลนิธิ 
ตามมาตรา ๑๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรวิชาสมาธิ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมถึงการดําเนินการบริหารจัดการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซ่ึงการจัดอบรมหลักสูตรครูสมาธิ
เปนการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ  ดังน้ัน  
เม่ือการจัดอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รวมถึงการกําหนดใหมีการสอบและการตัดสิทธิผูฟองคดี 
ในการเขาสอบอันเปนมูลเหตุพิพาทในคดีน้ี เปนการดําเนินการของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ซ่ึงมิไดมีฐานะเปนวัดและมิไดเปนการดําเนินกิจกรรมพระพุทธศาสนาของคณะสงฆหรือรัฐ  
การดําเนินการเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดีโดยการสอบสวนเหตุผูฟองคดี
ไมมีสิทธิสอบจึงมิใชหนาที่ของผูถูกฟองคดี และแมวาผูถูกฟองคดีจะมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา 
ไดมีหนังสือนมัสการเจาอาวาสวัดธรรมมงคลเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาวแลว ก็เปนเพียงเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและประสานเรื่องใหผูฟองคดีเทาน้ัน จึงเปนกรณีที่ศาลไมอาจออกคําบังคับให 
ผูถูกฟองคดีสอบสวนเหตุผูฟองคดีไมมีสิทธิสอบตามคําขอของผูฟองคดีได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๒๑/๒๕๕๘) 
 

 (๖ )  คํ าขอซึ่ ง มิ ได เป น ไปตามนัยบทบัญญัติ มาตรา  ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎรในพื้นที่ตําบลหายยา อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ฟองวา การที่อธิบดีกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) โดยอนุมัติ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) มอบหนังสืออนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติใหแกราษฎรในพื้นที่อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดที่กินทํากินใหชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังวานายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ กระทําผิดกฎหมายวาดวยปาสงวน
แหงชาติและกฎหมายวาดวยปาไม น้ัน เม่ือพิจารณาคําฟองและคําอุทธรณของผูฟองคดีแลว  
ผูฟองคดีคงกลาวอางเพียงวาผูฟองคดีเดือดรอนจากการกระทําผิดกฎหมายของผูถูกฟองคดี 
ทั้งหา โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๕ อยางไร หรือจะ
ไดรับผลกระทบจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๕ อยางไร ประกอบกับคําขอทายคําฟอง 
ที่ขอใหศาลพิพากษาวาผูถูกฟองคดีทั้งหากระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เปนคําขอที่ศาลไมอาจ



 
 
๑๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๘/๒๕๕๘)  
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
   

  กรณีผูฟองคดีทั้งสิบสามรายซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จัดตั้งกองทุนสําหรับความเสียหาย
ทางสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการดําเนินโครงการ
กําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)-นาน ๒ ผานที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสิบสามราย น้ัน คําขอดังกลาวเปนคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับที่อยูนอกเหนือ
อํานาจของศาลปกครองที่จะกําหนดใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๒/๒๕๕๘)  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางวางทอระบายน้ํา 
คสล. พรอมบอพัก ที่ทําไวกับองคการบริหารสวนตําบลโบสถ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาใหผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลโบสถ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูถูกฟองคดีที่ ๓ หยุดการดําเนินการตามคําส่ังจังหวัด
นครราชสีมาที่ใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน น้ัน เม่ือการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามถือปฏิบัติวาผูฟองคดี 
เปนผูทิ้งงาน เปนการปฏิบัติตามผลบังคับของคําส่ังจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕๕๔๓/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน อันเปนการปฏิบัติตามคําสั่ง 
ทางปกครองที่ยังมีผลใชบังคับและยังไมมีการเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ศาลจึงไมมีอํานาจ 
ออกคําบังคับหามไมใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมตองปฏิบัติตามคําสั่ง 
ทางปกครองที่ยังมีผลใชบังคับได คําขอดังกลาวจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจมีคําบังคับตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๗๗/๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และหัวหนาฝายอํานวยการ เทศบาลเมืองหัวหิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปดบัง ซอนเรน กีดกัน  
ไมแจงหนังสือเวียนประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล ตําแหนงผูบริหารเทศบาลเมืองหัวหิน 
ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง  
(นักบริหารงานชาง ๙) ใหทราบโดยทั่วกัน และมิใหพนักงานของผูถูกฟองคดีทั้งสองแจงให 
ผูฟองคดีทราบขอมูลเก่ียวกับประกาศดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการ 
ขาดโอกาสและเสียสิทธิในการสมัครรับคัดเลือกตามประกาศขางตน จึงฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว น้ัน เม่ือตามคําฟอง 
ของผูฟองคดีเปนการบรรยายฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย 
และการละเลยดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย โดยทําใหผูฟองคดีขาดโอกาส 
และเสียสิทธิในการสมัครรับคัดเลือกตามประกาศพิพาท แตผูฟองคดีไมไดโตแยงวาประกาศ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมายอยางไร จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกระทําละเมิดตอผูฟองคดี อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงการมีคําขอ 
ใหศาลกําหนดคําบังคับในกรณีที่มีการฟองเก่ียวกับการกระทาํละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐน้ัน มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดให 
ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยมีคําพิพากษาใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไวดวยก็ได การที่ผูฟองคดี 
มีคําขอใหศาลเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่พิพาท จึงเปนคําขอที่นอกเหนือไปจาก 
ที่กฎหมายกําหนดไว ศาลจึงไมสามารถกําหนดคําบังคับใหได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๕๒/๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๑๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ (เจาพนักงาน
ปกครอง) ระดับ ๖ แตถูกลงโทษทางวินัยไลออกจากราชการ ตามคําส่ังกรมการปกครอง  
ที่ ๑๔๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง เพ่ิมโทษ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม โดยใหคืนเงินเดือน เบี้ยหวัด ตลอดจน 
สิทธิประโยชนตาง ๆ อันพึงมีพึงไดนับแตวันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่เขารับราชการ น้ัน 
โดยท่ีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงคําสั่งดังกลาวยอมมีผลอยูตราบเทาที่ยัง 
ไมมีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน เม่ือในขณะที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาล คําส่ังไลผูฟองคดี
ออกจากราชการดังกลาวยังไมถูกเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน คําสั่ง 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงยังมีผลตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิกลับเขารับราชการ
และยังไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เบี้ยหวัด ตลอดจนสิทธิประโยชนตาง ๆ คําขอของผูฟองคดีจึงเปน
คําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๘/๒๕๕๘) 

   

 (๗) คําขอซึ่งไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ของผูฟองคดี 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎรในตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา (ผูถูกฟองคดี) 
จัดทําโครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชนโคกบานฮาง (หนองตะไก) เพ่ือเปนแหลง 
กักเก็บนํ้าไวใชในการอุปโภคบริโภคใหแกราษฎรโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากท่ีดิน
บริเวณดังกลาวเปนปาสงวนชื่อปาหนองบุไมใชแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน จึงฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดียุติการดําเนินการตามโครงการ ชดใชเงิน 
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา และปรับพ้ืนที่พิพาทใหมีสภาพตามเดิม รวมทั้ง
ขอใหผูถูกฟองคดีพนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา น้ัน ในสวนของ
คําขอใหผูถูกฟองคดีพนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา เปนคําขอ 
ที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เน่ืองจาก



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมไดมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใด ๆ ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๙)  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ (เจาพนักงาน
ปกครอง) ระดับ ๖ แตถูกลงโทษทางวินัยไลออกจากราชการจากกรณีถูกกลาวหาวาเพ่ิมรายการ
บุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) และทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย 
ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดีกรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จัดใหมี 
หรือทําคําชี้แจงเพื่อใหขาราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และบุคคลทั่วไป
ไดทราบและเขาใจขอเท็จจริงเก่ียวกับกรณีที่ถูกกลาวหาดังกลาว โดยปดแสดงใหเห็นอยางเดนชัด 
ณ ศาลากลางจังหวัด น้ัน เปนคําขอที่มิไดมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามวัตถุประสงคในการฟองคดีน้ี จึงเปนคําฟองที่ศาลไมอาจออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๘/๒๕๕๘) 

   

  (๘) คําขอซึ่งขอใหบังคับกับเจาหนาที่ซึ่งไมมีหนาที่เก่ียวของ 
ตามคําขอ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย  
(ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ในการออกโฉนดท่ีดินใหแกผูฟองคดีหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร แตผูฟองคดีมีคําขอใหศาลตัดสินแนวเขตการปกครองจังหวัดมหาสารคาม 
กับจังหวัดรอยเอ็ดใหชัดเจนนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ มีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการใหเปนไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผูถูกฟองคดียอมไมมีอํานาจหนาที่จัดการ 
แบงเขตการปกครองจังหวดั คําขอของผูฟองคดีจึงเปนคําขอที่ไมสอดคลองกับเหตุแหงการฟองคดี 
และเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๘ และที่ ๔๘๗/๒๕๕๘ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
๑๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  (๙) คําขอใหบังคับกับกระบวนการภายในของฝายปกครอง 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

   กรณีฟองวา คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผูวาการสถาบันการบินพลเรือน
ไมชอบดวยกฎหมาย สงผลใหผูฟองคดีไมผานการประเมิน คณะกรรมการฯ จึงบอกเลิก 
สัญญาจางผูฟองคดีและใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูวาการฯ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งใหเพิกถอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขั้นตอนในการประเมินผล
การปฏิบัติงานผูฟองคดีโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเพียงขั้นตอนกอนการใชอํานาจบอกเลิกสัญญา
ของฝายปกครอง มิใชขั้นตอนที่ มีผลกระทบตอสถานภาพของผูฟองคดีตามสัญญาจาง  
กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๙) 
 

๒. ความสามารถในการฟองคดีปกครอง 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 ตามมาตรา ๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คนเสมือนไรความสามารถ 
ยอมกระทําการใด ๆ ไดดวยตนเอง เวนแตเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองไดรับความยินยอม
ของผูพิทักษหรือผูพิทักษอาจกระทําการน้ันไดดวยเหตุที่คนเสมือนไรความสามารถมีกายพิการ
หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ จึงเปนเหตุผลในบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเองวา  
ผูพิทักษยังคงมีอํานาจตามกฎหมายตราบเทาที่คนเสมือนไรความสามารถยังมีชีวิตอยู  ดังน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ธ. คนเสมือนไรความสามารถไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ อํานาจของผูฟองคดีในฐานะผูพิทักษยอมสิ้นสุดลงนับแตเวลานั้น การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ระหวางนาย ธ. คนเสมือนไรความสามารถกับนาย ช.  
ซ่ึงเปนคูกรณีตามหนังสือสัญญาขายที่ดินดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงถือไมไดวา 
ในวันที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล ผูฟองคดีอยูในฐานะเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาวังชิ้น (ผูถูกฟองคดี) ที่จดทะเบียนขายที่ดินของนาย ธ. 
ใหแกนาย ช. ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๘๔/๒๕๕๘) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓. ข้ันตอนและวิธีการกอนการฟองคดี 
 

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ตองดําเนินการกอนฟองคดี 

 

๓.๑.๑ กรณีที่ไดดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูวาการการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงผูฟองคดีวา ที่ดินของผูฟองคดี
อยูในเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) เร่ือง กําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต 
ชัยภูมิ ๒–ชัยภูมิ ๑ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอใหศาลพิจารณาและใหความชอบธรรมแกผูฟองคดี ซ่ึงแปลความไดวา  
ผูฟองคดีมีความประสงคใหศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาว  
เม่ือตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ บัญญัติวา 
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย หรือผูทรงสิทธิอ่ืนอาจอุทธรณเหตุที่ไมสมควร 
ทําเชน น้ันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ได รับแจงเปนหนังสือจาก 
ผูรับใบอนุญาต การท่ีผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงประกาศของผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ และผูฟองคดีไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อุทธรณคัดคานการกําหนดเขตดังกลาวตอคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๙) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓) ไมจัดสงเอกสารเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพเรือ 
โดยการไฟฟาสวัสดิการสัตหีบใหแกผูฟองคดีตามคําขอ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ จัดสงเอกสารราชการตามคําขอของผูฟองคดีภายใน ๗ วัน  



 
 
๑๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง น้ัน โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติวา ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพ 
ขอมูลขาวสารตามขอ ๗ หรือไมจัดสงขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ 
หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูน้ันมีสิทธิ
รองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําส่ังไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ และวรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่มีการรองเรียน
ตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผล
และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน จึงเห็นไดวาเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดวินิจฉัยขอรองเรียนภายในเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด จึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ไวโดยเฉพาะกอนยื่นฟองคดีในขอหาน้ีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีที่ฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มไดมีคําสั่ง 
องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ใหผูฟองคดีพนจากราชการ 
ซ่ึงคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ภายในสามสิบวัน 
นับแตทราบคําสั่ง ตามขอ ๑๓๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออก
จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ แตขอเท็จจริง 
ไมปรากฏวา คําสั่งดังกลาวไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือ 
คําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไว จึงมีผลทําใหระยะเวลา 
ยื่นคํารองทุกขของผูฟองคดีขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการรองทุกข  
ซ่ึงก็คือวันที่ผูฟองคดีรับทราบคําสั่งดังกลาว ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวธิปีฏิบตัิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีรับทราบคําสั่งดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณคําสั่งจึงขยายเปนหน่ึงปนับแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีไดยื่น



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนังสือรองทุกข ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตอประธาน ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงถือไดวาผูฟองคดีไดยื่นรองทุกขภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหขยายออกไปแลว  
ดังนั้น จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดีแลวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๔/๒๕๕๘)  

 

๓.๑.๒ กรณีที่ถือวาเปนการดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 

 

กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังให 
ผูฟองคดีทั้งสี่ในฐานะผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของนาง ว. ผูใตบังคับบัญชาซึ่งทุจริตตอ 
หนาที่ราชการ ชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ โดยไมไดแจงสิทธิอุทธรณใหแกผูฟองคดี
ทั้งสี่ทราบ แตหลังจากนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาว และตอมา
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งขางตนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนผูไดรับความเดือดรอนในเรื่องเดียวกันกับผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ 
ไดมีหนังสืออุทธรณขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกคําสั่งใหชดใชเงิน เน่ืองจากผูฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะผูบังคับบัญชาของนาง ว. ไมไดกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
และคําอุทธรณดังกลาวอยูภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงคําส่ังใหชดใชเงิน
ขางตน จึงฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดี 
มาฟองตอศาลแลว ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาของนาง ว. กระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง คําสั่งที่ใหผูฟองคดี
ที่ ๑ ชดใชเงินชอบดวยกฎหมายแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยอมตองพิจารณาทบทวนการอุทธรณ
คําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของนาง ว. 
เชนเดียวกับผูฟองคดีที่ ๑ และไดรับคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนในเรื่องเดียวกันน้ี ผูฟองคดี
ที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ จึงไมจําตองอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซํ้าอีก 

 อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา เม่ือกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ไดพิจารณาการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกลาวแลวเสร็จและไดมีหนังสือแจง
ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดมีหนังสือ
ถึงผูฟองคดีทั้งสี่ใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยหนังสือ
ดังกลาวมิไดแจงสิทธิอุทธรณแกผูฟองคดีทั้งสี่ ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณจึงขยายเปนหน่ึงป
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  



 
 
๑๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือหลังจากน้ัน ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมา 
ผูฟองคดีทั้งสี่ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แมจะใชชื่อเร่ืองวาขอใหพิจารณาคดีใหม แตเม่ือ
พิจารณาหนังสือฉบับดังกลาวแลวเห็นไดวา มีเน้ือหาเปนการโตแยงคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ใหผูฟองคดีทั้งสี่ตองรับผิดชอบใชคาสินไหมทดแทน หนังสือฉบับขางตนจึงเปนการอุทธรณ
โตแยงคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชเงินตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เม่ือตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีทั้งสี่แจงผลการพิจารณาอุทธรณและแจง 
สิทธิฟองคดีใหผูฟองคดีทั้งสี่ทราบ กรณีจึงเห็นไดวา ผูฟองคดีทั้งสี่ไดดําเนินการแกไขความ
เดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๕/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําส่ัง 
อนุมัติใหเทศบาลพรหมพิรามจายเงินบํานาญปกติใหแกผูฟองคดีซ่ึงเดิมเปนขาราชการ 
สวนทองถิ่นโดยไมถูกตอง เน่ืองจากไมมีรายการเงินเพ่ิมของขาราชการบํานาญ (เงินเพ่ิม สปช.) 
และไมมีรายการเงินเพ่ิมรอยละ ๒๕ จากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว น้ัน เม่ือคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง 
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลและมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี  
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังไดรับแจงคําส่ังจังหวัดพิษณุโลกที่พิพาท  
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือขอหารือเก่ียวกับการขอรับเงินเพ่ิม สปช. และเงินเพ่ิมรอยละ ๒๕  
ของเงินบํานาญปกติตอนายกเทศมนตรีตําบลพรหมพิราม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดตามลําดับจนถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเม่ือพิจารณาความในหนังสือดังกลาวแลวเห็นไดวา 
แมผูฟองคดีจะใชคําวาหารือสิทธกิารขอรับเงินเพ่ิมของขาราชการบํานาญก็ตาม แตการที่ผูฟองคดี
ระบุประเด็นหารือโดยการตั้งคําถามวา เหตุใดผูฟองคดีจึงไมไดรับเงินเพ่ิม สปช. และเหตุใด 
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมรอยละ ๒๕ จากเงินบํานาญปกติ ยอมแปลความไดวา  
ผูฟองคดีมีความประสงคจะโตแยงคําสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ไมมีรายการเงินเพ่ิมตามที่ผูฟองคดี
อางวามีสิทธิไดรับ หนังสือดังกลาวจึงถือเปนการอุทธรณคําสั่งจังหวัดพิษณุโลก อันเปน 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๙) 
 

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามข้ันตอน 
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 

 

๓.๒.๑ กรณีย่ืนฟองภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดนครสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่สั่งใหผูฟองคดี
ทั้งสองเปนผูทิ้งงาน เปนคําสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
การย่ืนอุทธรณคําสั่งดังกลาวจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ผูฟองคดีทั้งสองไดนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงยังไมพนกําหนด 
หกสิบวันอันเปนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ จึงถือวาเปนการยื่นฟองคดีตอศาลโดยยังมิไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องที่กฎหมายกําหนดขั้นตอน 
ไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมตอมา 
ผูฟองคดีทั้งสองแถลงตอศาลวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณออกมาแลว 
แตขอเท็จจริงดังกลาวไมอาจลบลางขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นฟองคดีน้ีได 
เพราะขอเท็จจริงในขณะที่ผูฟองคดีทั้งสองยื่นฟองคดีน้ี คือ ไดยื่นฟองในขณะที่ยังไมมีคําวินิจฉัย
อุทธรณออกมาและยังไมครบกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ  ดังน้ัน ในขณะที่ยื่นคําฟองคดีน้ี  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงยังไมเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณาได แตอยางไรก็ดี การท่ี 
ผูมีอํานาจพิจารณาไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณออกมาดังกลาว ยอมทําใหผูฟองคดีมีสิทธินําคดี 
มาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๙)  

 
 
 



 
 
๑๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓.๒.๒ กรณีย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่หัวหนา
อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีคําสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สั่งใหผูฟองคดีทําการรื้อถอนทาเทียบเรือลอยน้ําออกไปจากอุทยาน
แหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม เน่ืองจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมมีอํานาจในการออกคําสั่งดังกลาว เพราะผูฟองคดีไดรับอนุญาตจาก
ผูอํานวยการสาํนักงานเจาทาภูมิภาคสาขากระบี่ ซ่ึงไดรับมอบหมายหนาที่จากอธิบดีกรมการขนสง
ทางนํ้าและพาณิชยนาวีซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหสรางและใชสะพานปรับระดับ 
และโปะเทียบเรือลงในลํานํ้าหรือทะเลริมฝงทะเลอันดามัน (อาวไผปลอง) หนาที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๙๐๔ ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมมีอํานาจที่จะ
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนหรือทําลายทาเทียบเรือลอยนํ้าออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ 
หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี ได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๓ น้ัน เห็นวา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
มิไดกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่กําหนดไว
ในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยยื่นตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ พรอมแจงสิทธิ
ในการอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยใหอุทธรณคําส่ังเปนหนังสือยื่นตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗  ดังนั้น หากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาวก็จะตองยื่นอุทธรณคําส่ังตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
กลาวคือ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ แตผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว อันเปนเวลาที่ลวงพนกําหนดเวลายื่นอุทธรณคําส่ังตามที่
กฎหมายกําหนดแลว กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมอาจ
ฟองคดีขอหาน้ีตอศาลปกครองได ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๕๙) 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบล 
บานบุง (ผูถูกฟองคดี) มีคําวินิจฉัย ดังน้ี (๑) ใหผูฟองคดีเชานาตอไปไดโดยบังคับตามสัญญา
ฉบับเดิม คาเชาปละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตอป (๒) ใหผูฟองคดีชําระคาเชานาท่ีคางชําระใหกับนาง จ. 
๒ งวด เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และ (๓) ใหยกเลิกการเชานาระหวางนาง จ. กับผูฟองคดี 
โดยแจงตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ดังกลาว น้ัน เม่ือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนดใหคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานาอาจอุทธรณคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ 
คําวินิจฉัย แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตําบล
มีคําวินิจฉัย อันเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนการอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ 
หากผูฟองคดีไมพอใจคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําวินิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาล เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับทราบ 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ดังกลาวภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี คือ ภายในวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อุทธรณ 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ซ่ึงประธานผูถูกฟองคดีไดรับ
หนังสืออุทธรณเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๒/๒๕๕๘) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซึ่งถูกเวนคืน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เห็นวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ มีมติกําหนดราคาคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนไมถูกตองตามกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น น้ัน เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาในฐานะเจาหนาที่



 
 
๑๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เวนคืนไดมีหนังสือสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา  
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ แจงใหผูฟองคดีทั้งสี่ไปรับเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในวันที่ 
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ พรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ โดยสงไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับ
หนังสือฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
ซ่ึงเปนวันสุดทายที่จะพึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมได เพ่ือขอคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น แตแทนที่ผูฟองคดีทั้งสี่จะยื่นหนังสืออุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมโดยตรงหรือสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ดวยตนเอง ผูฟองคดีทั้งสี่กลับฝากหนังสืออุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไวกับ
นาย ฉ. ซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่ติดตอกับผูฟองคดีทั้งสี่เก่ียวกับการเวนคืนที่ดิน โดยไมปรากฏวา
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมไดตั้งนาย ฉ. ใหเปนผูแทนหรือตัวแทนในการรับหนังสืออุทธรณ
แตอยางใด ทั้งไมปรากฏพฤติการณใดที่แสดงใหเห็นไดวารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ไดเชิดนาย ฉ. ออกแสดงเปนตัวแทนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในการรับหนังสือ
อุทธรณ หรือรูแลวยอมใหนาย ฉ. เชิดตัวเขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมในการรับหนังสืออุทธรณ และขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวา นาย ฉ. ไดเชิดตัวเขาเอง
ออกแสดงเปนตัวแทนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือนาย ฉ. ไดแสดงพฤติการณใด
ที่บงชี้ใหผูฟองคดีทั้งสี่ เห็นหรือเขาใจเชนน้ันแตอยางใด ดังจะเห็นไดจากการที่นาย ฉ.  
รับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีทั้งสี่มาโดยที่ไมไดลงรับหนังสืออุทธรณตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือนาย ฉ. รับหนังสืออุทธรณ 
เงินคาทดแทนของผูฟองคดีทั้งสี่แลวนําหนังสืออุทธรณฉบับดังกลาวไปฝากสงที่ทําการ
ไปรษณียพลับพลาไชยเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ แทนการนําหนังสืออุทธรณไปยื่นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมโดยตรง ซ่ึงพนระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมมีคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสี่ไวพิจารณา จึงชอบแลว และไมอาจ 
ถือไดวากอนฟองคดีน้ีผูฟองคดีทั้งสี่ไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแตอยางใด ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟอง
ของผูฟองคดีทั้งสี่ไวพิจารณาได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๗/๒๕๕๘)  

 
 
 
 
 

 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีในฐานะคณะกรรมการกําหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงนํ้า 
เพ่ืออุปโภคบริโภคบึงสําโรง บานสําโรงกระจาย หมูที่ ๓ ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรณีไมใชความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ
ในการคํานวณราคากลางใหถูกตองกอนการจัดทําราคากลาง อันถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหราชการไดรับความเสียหาย ซ่ึงผูฟองคดี 
เห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวน้ัน โดยที่คําส่ังเรียกให 
ผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว
มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณคําส่ังไวเปนการเฉพาะ กรณีจึงตองนําขั้นตอนและวิธีการ
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชในกรณีน้ี  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คําสั่งดังกลาวไดระบุใหผูรับคําส่ังสามารถย่ืนอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง
ดังกลาวตอผูออกคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตรับทราบคําสั่ง ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
แจงคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยงั
ภูมิลําเนาของผูฟองคดีซ่ึงปรากฏหลักฐานไปรษณียตอบรับระบุวามีลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลบิงรับเอกสารไวแทน เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดี
ไดรับทราบคําสั่งดังกลาวนับแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แลว ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณ
คําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําส่ังตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยื่นอุทธรณ
คําสั่งตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการอุทธรณแลว  ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณเกินกําหนดระยะเวลา ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด อันจะทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
๑๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓.๒.๓ กรณีดําเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา การที่ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ (ผูถูกฟองคดี) ไดมี
ประกาศตํารวจภูธรภาค ๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เร่ือง ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก
และผูไดรับคัดเลือกสํารอง รวมทั้งบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศ (ผนวกทาย
ประกาศ ภ.๕ ฉบับ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยประกาศชื่อผูฟองคดีเปนผูไมผาน 
การตรวจรางกาย เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวน้ัน เม่ือประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนการแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรู
หรือความสามารถของบุคคล ประกาศดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือไมปรากฏวามีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณโตแยงประกาศดังกลาวไวเปนอยางอ่ืน การดําเนินการ 
ตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองจึงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติดังกลาว แมผูฟองคดีจะกลาวอางวา ผูฟองคดี 
ไดนําหลักฐานการตรวจรางกายที่เก่ียวของยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีและนายแพทยใหญ
โรงพยาบาลตํารวจผานผูบังคับการศูนยฝกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค ๕ เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ แตการยื่นอุทธรณดังกลาวเปนการยื่นอุทธรณกอนมีคําสั่งทางปกครอง จึงไมอาจถือไดวา
เปนการยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีในฐานะผูทําคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการใหมีการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงยังไมอาจใชสิทธิฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวได เน่ืองจาก
ตองหามตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๘/๒๕๕๘) 

 

๓.๒.๔ กรณีย่ืนฟองคดีโดยยังไมไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ  
(ผูถูกฟองคดี) กําหนดทางสาธารณประโยชนลงในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๐๒ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๓๑๘๗ ของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไมเคยอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน จึงนําคดี



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนการกําหนดทางสาธารณประโยชน น้ัน  
เม่ือการออกโฉนดที่ดินและการกําหนดทางสาธารณประโยชนลงในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวของผูถูกฟองคดี เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสิทธิ
ของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครอง หากผูฟองคดีไมพอใจในคําส่ังทางปกครองดังกลาว  
จะตองดําเนินการอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังตามมาตรา ๔๔ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา ผูฟองคดีไมไดมีการทําหนังสืออุทธรณคําส่ังการกําหนดทางสาธารณประโยชน 
ในโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงถือวา ผูฟองคดียังมิไดปฏิบัติตามขั้นตอน 
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนการกําหนดทางสาธารณประโยชนในโฉนดที่ ดิน 
ของผูฟองคดี  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีซ้ือบานและยายชื่อเขาทะเบียนบานหลังที่ซ้ือดังกลาว  
ตอมา ผูฟองคดีกลับพบวาชื่อของตนอยูในทะเบียนบานอีกหลังหน่ึง ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอให
สํานักงานเขตสวนหลวง (ผูถูกฟองคดี) ยายชื่อผูฟองคดีเขาในทะเบียนบาน บานเลขท่ี ๒๖๗ 
ซอยออนนุช ๔๙ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการ
ตามคําขอพรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณใหทราบ ซ่ึงผูฟองคดีก็ไมไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว เห็นวา 
การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งปฏิเสธไมดําเนินการตามคํารองของผูฟองคดี เปนการใชอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น 
ระหวางบุคคลที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดี อันเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ มิไดกําหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดี
จึงตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอนายทะเบียนซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๕๙) 



 
 
๑๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒  
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ ตั้งอยูที่ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซ่ึงถูกเวนคืนตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินตารางวาละ 
๕๐ บาท และตารางวาละ ๑๐๐ บาท ตามลําดับ ผูฟองคดีไมพอใจจึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เพ่ิมขึ้น
ไมต่ํากวาตารางวาละ ๒๕๐ บาท และขอคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ เพ่ิมขึ้น
ไมต่ํากวาตารางวาละ ๕๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนไดเพ่ิมคาทดแทน
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เปนราคาตารางวาละ ๑๕๐ บาท และเพ่ิมคาเสียหายใหอีก
รอยละ ๑๐๐ เปนตารางวาละ ๓๐๐ บาท และไดเพ่ิมคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ 
เปนตารางวาละ ๑๕๐ บาท และเพ่ิมคาเสียหายใหอีกรอยละ ๗๕ เปนตารางวาละ ๒๖๒ บาท  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ ผูฟองคดีไดรับ
เงินคาทดแทนที่ดินแลวแตเห็นวา การกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดียังไมชอบ 
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาทดแทนที่ดิน 
ทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้นเปนตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท และคาเสียหายอีกรอยละ ๑๐๐ เปนตารางวาละ 
๒,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวา เม่ือผูฟองคดีไดอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอคาทดแทนที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เปนตารางวาละไมต่ํากวา ๒๕๐ บาท และขอคาทดแทนที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ เปนตารางวาละไมต่ํากวา ๕๐๐ บาท ซ่ึงแสดงวา หากผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ วินิจฉัยใหเพ่ิมคาทดแทนที่ดินตามที่ผูฟองคดีขอในคําอุทธรณแลว ผูฟองคดียอมจะพอใจ 
ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธินําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนที่ดินเกินกวา 
ที่ผูฟองคดีขอในคําอุทธรณได เพราะถือวาคําฟองของผูฟองคดีในสวนที่ฟองขอใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชําระเงินคาทดแทนที่ดินเกินกวาราคาคาทดแทนที่ผูฟองคดีขอในคําอุทธรณน้ัน  
เปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดอุทธรณใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยใหเพ่ิมขึ้นแตอยางใด  ดังน้ัน  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรับเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เปนตารางวาละ 
๓๐๐ บาท ซ่ึงเปนราคาคาทดแทนที่สูงกวาราคาคาทดแทนที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัย
เพ่ิมขึ้นแลว ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาทดแทนที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เพ่ิมขึ้นเปนตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ได และคําฟองของผูฟองคดี 
ในสวนที่ฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ 
เพ่ิมขึ้นเกินกวาตารางวาละ ๕๐๐ บาท จึงตองถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการใหมีการแกไข 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอนการฟองคดี  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๕๙) 

 กรณีที่ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินซ่ึงถูกเวนคืนฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกําหนดเงินคาทดแทนที่ ดิน คาบานเรือน และคาทําขวัญตนไม 
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น น้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา หลังจากที่กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจงใหผูฟองคดีไปรับเงินคาทดแทนทรัพยสิน 
ที่ถูกเวนคืน พรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณราคาคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได รับหนังสือฉบับดังกลาว 
ใหผูฟองคดีทราบ แตไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณเงินคาทดแทนตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่ผูไดรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีและจากผูถูกเวนคืนรายอ่ืน 
จํานวน ๑๖ ราย ไดรองเรียนตอนายกรัฐมนตรี ขอใหมีการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนอีกคร้ัง 
หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนไดพิจารณาอุทธรณของผูถูกเวนคืน 
รายอ่ืนนั้น ไมใชหนังสืออุทธรณเ งินคาทดแทนของผูฟองคดีที่ยื่นตอผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตอยางใด เม่ือผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณ
เงินคาทดแทนขางตนตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงถือไดวา 
กอนฟองคดีน้ีผูฟองคดียังมิไดดําเนินการใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาว
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๘/๒๕๕๙) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลตูม (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่ง 
ไมรับการเสนอปรับลดราคาคากอสรางของผูฟองคดีไวพิจารณา น้ัน เม่ือคําส่ังดังกลาวเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงอยูในบังคับที่จะตองอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กอนนําคดีมาฟองตอศาล ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ขอความตามหนังสือของผูถูกฟองคดีซ่ึงระบุวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอทราบเหตุผลที่ผูถูกฟองคดี
ไมรับการเสนอปรับลดราคาคากอสรางของผูฟองคดีไวพิจารณา และขอคัดสําเนาเอกสาร 



 
 
๒๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ไดยื่นเสนอปรับลดราคาคากอสรางต่ําสุดของโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๖ โครงการ แตผูถูกฟองคดีไมรับพิจารณาและเรียกผูเสนอราคา
รายอ่ืนเขาทําสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงแจงเหตุผลที่ไมรับพิจารณาใหผูฟองคดีเขาทําสัญญาวา 
เพราะผูฟองคดีเคยเสนอราคาต่ําสุดในโครงการจัดซ้ือเต็นทขององคการบริหารสวนตําบล 
พิงพวย อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แตผูฟองคดีไมสามารถจัดซ้ือเต็นทในราคาที่ตน 
เสนอได หากผูถูกฟองคดีเลือกผูฟองคดีใหเขาทําสัญญา องคการบริหารสวนตําบลตูมอาจไดรับ
ความเสียหายจนเปนเหตุใหประชาชนในพื้นที่ไมไดรับประโยชนตามโครงการได จึงเห็นไดวา
หนังสือของผูถูกฟองคดีดังกลาวมีลักษณะเปนการแจงเหตุผลที่ไมรับพิจารณาใหผูฟองคดี 
เขาทําสัญญาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๖ โครงการ 
เน่ืองจากผูฟองคดีไดมีหนังสือขอทราบเหตุผลเทาน้ัน หนังสือดังกลาวของผูฟองคดีมิได 
มีลักษณะเปนการโตแยงคัดคานคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ไมรับพิจารณาการเสนอ
ปรับลดราคาคากอสรางของผูฟองคดีไวพิจารณา อันจะถือไดวาเปนคําอุทธรณตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด กรณีจึงไมอาจ
ถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๕๙) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

 กรณีผูฟองคดียื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปนกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดี
มาฟองตอศาล โดยผูฟองคดีจะตองดําเนินการอุทธรณคําส่ังสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๖ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนนําคดีมาฟองตอศาล  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําส่ังลงโทษที่เปนเหตุแหงการฟองคดีตามที่
กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี  ดังน้ัน  
ผูฟองคดีจึงยังไมอาจใชสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒/๒๕๕๙ และที่ คบ.๓๐/๒๕๕๙ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนบุคคลสัญชาติอิตาลีไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีหนังสือแจงการเพิกถอน 
การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตามหนังสือสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง แจงคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร และผูฟองคดีถูกสงตัวไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือดําเนินการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร และดําเนินการ
เนรเทศผูฟองคดีออกนอกราชอาณาจักร ทั้งไดทําการบันทึกชื่อผูฟองคดีเปนบุคคลมีลักษณะ
ตองหามไมใหเขามาในราชอาณาจักรเหตุเน่ืองจากถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอกลาวหา
ฉอโกงประชาชน ประกอบกับผูฟองคดีเคยถูกฟองเปนจําเลยทั้งคดีแพงและคดีอาญาจํานวน
หลายคดี จึงเปนบุคคลท่ีมีพฤติการณที่เปนภัยตอสังคม เขาลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๗)  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผูฟองคดี
เดินทางเขามาในราชอาณาจักรที่จังหวัดหนองคาย แตถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย
อางหนังสือที่ผูบังคับการสืบสวนสอบสวนสั่งการลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทายหนังสือ  
กก.๓ บก.สส.สตม. ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/๔๙๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ใหบันทึกชื่อ 
ผูฟองคดีเปนบุคคลมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ และไมอนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักร ในวันเดียวกันผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว และไดรับแจงวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งรับอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา การเพิกถอนการอนุญาตฯ  
และการสงตัวออกจากราชอาณาจักรเปนไปโดยไมชอบเพราะไมมีพยานหลักฐาน และการเนรเทศ
มิไดกระทําโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ สั่งใหพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
แจงยกเลิกคําสั่งใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของผูฟองคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สงไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของผูฟองคดี รวมทั้งเพิกถอนหนังสือ 
แจงคําสั่งออกนอกประเทศ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการถอนชื่อผูฟองคดี 
ออกจากการเปนบุคคลตองหามไมใหเขามาในราชอาณาจักร น้ัน เห็นวา ผูฟองคดีฟองคดีน้ี 
โดยมีความประสงคที่จะโตแยงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในประเทศและคําสั่งเนรเทศของผูฟองคดี รวมทั้งการที่เจาหนาที่ 



 
 
๒๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงใหบันทึกชื่อผูฟองคดีเปนบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตองหามเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ ในระบบ
สารสนเทศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูฟองคดีอางวา การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังที่กลาวมา
ทั้งหมดมีที่มาจากการกลาวหาอันไมชอบดวยกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมิไดอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่เพิกถอนการอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักรตอคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
คนเขาเมืองฯ ประกอบกับผูฟองคดีไดถูกสงตัวออกนอกราชอาณาจักรไปแลว และกลับเขามา 
ในราชอาณาจักรวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย   
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดขางตน กอนนําคดี 
มาฟองตอศาล ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อน่ึง 
การท่ีผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรในคราววันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาอุทธรณ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย น้ัน เปนคนละกรณีกับที่พิพาทในคดีน้ี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๓/๒๕๕๘) 

 

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี 

 

๓.๓.๑ กรณีที่ผูฟองคดีมิไดเปนคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา กรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดนําที่ดินของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐานการชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) และราษฎรรายอื่น
ในอําเภอสวนผ้ึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีประกาศจังหวัดราชบุรี เร่ือง การจัดใหราษฎรที่อยูอาศัย
ทํากินในที่ ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑  
ในเขตจอมบึง และอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชาที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดเคยมีความเห็นวาที่ดินในพ้ืนที่ขางตนไมใชที่ราชพัสดุ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งยกเลิกการนําที่ ดินของผูฟองคดีไปขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ และใหยกเลิก 
ประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท น้ัน แมการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจะเปนการใชอํานาจตาม



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดทําประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
พิพาท อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตผูฟองคดีก็มิใชคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง 
เพ่ือจัดใหมีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จึงมิใชผูอยูในบังคับที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีน้ี
ตอศาลไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๘/๒๕๕๙) 
 

๓.๓.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

กรณีฟองวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติใหสถานีวิทยุ PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเชื้อเพลิง) ของผูฟองคดี
ระงับการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุไวกอนจนกวาจะไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน 
มติดังกลาวน้ัน โดยที่มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขางตน เปนคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ
กอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟองไดทันทีนับแตวันที่ไดรับแจงมติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๙) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

 กรณีฟองวา  ผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ  ไดสมัครเขา รับ 
การคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ตามประกาศของ อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออก
ประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เร่ือง รายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับ



 
 
๒๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผู เขารับ 
การคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดยไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดี  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดังกลาว น้ัน เม่ือประกาศดังกลาวออกโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณีจึงเปนคําส่ังทางปกครอง 
ที่ออกโดยคณะกรรมการซึ่งไมตองอุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘) 

 

๓.๓.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา กรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดนําที่ดินของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐานการชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) และราษฎรรายอื่น
ในอําเภอสวนผ้ึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีประกาศจังหวัดราชบุรี เร่ือง การจัดใหราษฎรที่อยูอาศัย
ทํากินในที่ ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑  
ในเขตจอมบึง และอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชาที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดเคยมีความเห็นวาที่ดินในพ้ืนที่ขางตนไมใชที่ราชพัสดุ จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งยกเลิกการนําที่ ดินของผูฟองคดีไปขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ และใหยกเลิก 
ประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท น้ัน โดยที่การมีประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท เปนการใชอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และธนารักษพ้ืนที่ราชบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ตามขอ ๒๓ 
และขอ ๒๔ ของกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แมจะมิไดมีผลบังคับเปนการทั่วไป  
แตก็มุงหมายใหใชบังคับเฉพาะกับกรณีใดกรณีหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง กลาวคือ ใชบังคับกับ
ที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท โดยมิไดเจาะจงตัวบุคคลแตอยางใด ประกาศจังหวัดราชบุรีดังกลาว 
จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไปที่มิไดกําหนดตัวผูรับคําส่ังไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดี 
จึงสามารถฟองคดีน้ีตอศาลไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๒๘/๒๕๕๙ และที่ ๗๖๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

 กรณีฟองวา คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการเพ่ือเขาอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกประกาศ เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีไดเขาสอบตามกําหนด 
และทราบผลคะแนนการสอบขอเขียน ปรากฏวาไมผานการคัดเลือกตามประกาศของ อ.ก.พ. 
กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เรื่อง รายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผูเขารับการคัดเลือก 
(โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาว นั้น  
ในสวนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองที่ มิไดกําหนดตัว 
ผูรับคําสั่งทางปกครองไวเปนการเฉพาะ แตใชบังคับเพ่ือเปนหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ในครั้งนั้น ๆ เพียงคร้ังเดียว จึงมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองทั่วไป หากผูฟองคดีเห็นวา
ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีสามารถนําคดีมาฟอง 
ตอศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงประกาศดังกลาวโดยไมจําตองดําเนินการใด ๆ  
เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘) 

 

๓.๓.๔ กรณีฟองเพิกถอนกฎ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหฟองคดีโดยไมตองยื่นอุทธรณ 
หรือรองทุกข 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓.๓.๖ กรณีฟองโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

   การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือเกิดขอพิพาทตามสัญญา 



 
 
๒๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองดังกลาว จึงไมจําตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการ
ดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนเพียงแนวทางสําหรับสวนราชการ 
และหนวยงานที่เก่ียวของถือปฏิบัติเทาน้ัน มิไดมีสถานะหรือสภาพบังคับเปนกฎหมาย  
กรณีจึงไมอาจถือไดวาเปนเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายไวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
มาฟองโตแยงตอศาลไดนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙) 
 

๔. ระยะเวลาการฟองคดี 
 

 ๔.๑ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง  
และส่ังหามการกระทํา 

  

 ๔.๑.๑ กรณีฟองเพิกถอนกฎ 

 

  (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอน
รําคาญ 

 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพดานสัตวแพทย 
และไดรับอนุญาตเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศบังคับใชกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
ของสถานพยาบาลสัตว เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยา และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถานพยาบาลสัตว  
และลักษณะปายชื่อของสถานพยาบาลสัตวและผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวากระบวนการในการออกกฎกระทรวงไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ไมมีการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบการสถานพยาบาลสัตว จึงไมเปนธรรมและขัดตอ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทําใหผูฟองคดีตองรับภาระคาใชจายที่สูงขึ้นจากการปรับปรุงสถานพยาบาลสัตวหรือตองจัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงขางตน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน กฎกระทรวงฉบับพิพาทมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ผูฟองคดี ซ่ึง เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย  
และเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวยอมรูหรือควรรูถึงการมีอยูและการมีผลใชบังคับ 
ของกฎกระทรวงดังกลาวตั้งแตวันดังกลาวแลว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๔/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตตลอดชีพ
ตอกรมการขนสงทางบกแทนใบอนุญาตเดิม ซ่ึงกรมการขนสงทางบกไดเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
การแกไขรายการใบอนุญาตขับขี่รถยนตฉบับใหม จํานวน ๕๐ บาท ตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ .ศ . ๒๕๔๖ แตผูฟองคดีเห็นวา 
เปนการสรางขั้นตอนและภาระใหเกิดแกประชาชน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กฎกระทรวงฉบับน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วันดังกลาวจึงเปนวันที่สิทธิ 
ของผูฟองคดีถูกกระทบหรือเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากกฎกระทรวงขางตน กรณียอมตองถือวา ผูฟองคดี
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลวตั้งแตวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ การที่ผูฟองคดี 
ไดนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๒/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ขอ ๑๒ ของกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชน 
ของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากขัดตอมาตรา ๔๒  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๖  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๑๒ ของกฎกระทรวงดังกลาวดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
กฎกระทรวงฉบับพิพาทมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐  
โดยมีผลใชบังคับในวันเดียวกันตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  



 
 
๒๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนลูกจางพรรคไทยรักไทยที่ถูกเลิกจาง 
เน่ืองจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบโดยคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติยกเวนมิใหนําหลักเกณฑเร่ืองการจายเงินชดเชยมาใชบังคับแกนายจาง  
ซ่ึงลูกจางทํางานมิไดแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ อันเปนการขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย และจํากัดสิทธิของผูฟองคดีที่ควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาว
บางสวน น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากฎกระทรวงดังกลาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป ซ่ึงผูฟองคดีไดเขาทํางานเปนลูกจางพรรคไทยรักไทยตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ 
กรณียอมถือวาผูฟองคดีอยูภายใตบังคับของกฎกระทรวงฉบับพิพาทแลว จึงตองถือวาผูฟองคดี
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๔๗/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ขอ ๗ ขอ ๑๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๔ ขอ ๓๖ ขอ ๓๘ และขอ ๕๐ ที่กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูมีอํานาจอนุมัติใหผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น และบุคคลในครอบครัวเดินทาง 
ไปราชการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการเบิกเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและการใช
พาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระ และขัดตอพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามขอดังกลาวจนกวา 
จะมีการแกไขระเบียบฉบับพิพาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ระเบียบฉบับพิพาทไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ กรณีจึงตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ 
ผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๘) 

 

 (๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออยางชาวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 
  

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

 (๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 

 

กรณี พิพาท เ ก่ียว กับการจั ดสรรคลื่ นความ ถ่ีและ กํ า กับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
 

 กรณีฟองวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียด
ของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บคาบริการลวงหนาไวตามขอ ๓๘ และขอ ๙๖ 
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการออกประกาศโดยปราศจากอํานาจ 
เปนการสรางภาระใหกับผูฟองคดีเกินสมควร ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเปน
สาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว และยังขัดหรือแยงตอเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร 
ของบุคคลตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศดังกลาว น้ัน ประกาศฉบับพิพาท 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยใชบังคับกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย ผูฟองคดีซ่ึงเปน 
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ยอมไดรับผลกระทบจากประกาศฉบับพิพาทตั้งแตวันที่ ๒๔ 



 
 
๒๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตุลาคม ๒๕๕๑ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว  
ผูฟองคดีชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๘๙/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาใหสิทธิชําระเงินสงเคราะห 
ในอัตราเดิม ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกําหนดไวในขอ ๔.๑ วา สัญญาซ้ือขายลวงหนา
ในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยตองเปนสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ทํากอนวันที่ 
๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงผูฟองคดีในฐานะผูผลิตและสงออกยางพาราและเปนผูไดสิทธิชําระเงิน
สงเคราะหในอัตราเดิม (๑.๔๐ บาทตอกิโลกรัม) สําหรับสัญญาซ้ือขายลวงหนาในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยเห็นวา ประกาศดังกลาวไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งยังขัดตอประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดอัตราเงินสงเคราะหที่ผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรตองชําระเงิน
สงเคราะหตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๓ ที่กําหนดใหผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรที่ทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยที่มีกําหนดสงมอบสินคาจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศดังกลาวเฉพาะขอ ๔.๑ น้ัน 
ประกาศฉบับพิพาทมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และมีผล
บังคับใชนับแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงยอมจะตองรูหรือควรรูวา
ประกาศเชนวาน้ันมีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือผลประโยชนของผูฟองคดีอันเปนเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ีตั้ งแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๔/๒๕๕๘) 

 
      



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร 
 

    กรณีฟองวา กระทรวงการคลังออกประกาศ เร่ือง การกําหนดสถาบัน
การเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูกูยืม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกําหนดใหธนาคารอาคารสงเคราะห
คิดดอกเบี้ยจากผูกูยืมเงินในอัตราสูงสุดไดไมเกินรอยละ ๑๙ ตอป อันเปนการใชอํานาจเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนดและขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศกระทรวงการคลังดังกลาว น้ัน 
ไดมีการนําประกาศฉบับพิพาทลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๓๕ กรณีจึงตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ จึงพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๙๙/๒๕๕๘) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 

กรณีที่ผูฟองคดี ซ่ึง เปนเกษตรกรผู เพาะชํ า เมล็ดปาลม นํ้ามัน 
เพ่ือจําหนายฟองวา ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต  
และแบบพิมพตาง ๆ เก่ียวกับเมล็ดพันธุควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากมีการเพ่ิมเง่ือนไขนอกเหนือจากที่กําหนดในพระราชบัญญัติพันธุพืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน ประกาศ 
ฉบับพิพาทประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตามนัย 
ขอ ๒ ของประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับดังกลาว  ดังนั้น วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเปน
วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๙) 

 
 



 
 
๒๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 

กรณีฟองวา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ไดออกประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการปลูกสรางอาคาร 
โรงเรือน ตนไมหรือสิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทําดวย
ประการใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคในเขตระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไขการกําหนดบริเวณปองกันระบบโครงขายพลังงานและขอหามมิใหกระทําการ
ภายในบริเวณดังกลาว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิตองรับภาระและมีขอจํากัดในการใชทีดิ่น
เพ่ิมขึ้น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับ น้ัน ประกาศทั้งสอง
ฉบับไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ตามลําดับ แตมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  
จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูดวยเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน 
นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืนในทองที่
ตําบลคอกกระบือและตําบลพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยู 
ริมทางหลวงชนบทที่จะมีการกอสรางสะพานขามทางรถไฟตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับพิพาท น้ัน พระราชกฤษฎีกาที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คือ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผูฟองคดีทั้งสิบยอมรูหรือควรรูถึงการที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือผลประโยชนของผูฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
คือ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การที่ผูฟองคดีทั้งสิบยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จัดตั้งศาลปกครองฯ แมผูฟองคดีทั้งสิบคนจะกลาวอางวาไดทราบวามีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ แตการที่ผูฟองคดีทั้งสิบมีหนังสือรองเรียนกรณีดังกลาวไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหลักฐานการลงรับเรื่องรองเรียนดังกลาวเม่ือเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยอมแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีทั้งสิบไดติดตามการดําเนินการของโครงการ
สรางสะพานขามทางรถไฟดังกลาวมาตั้งแตกอนมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมีผลเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และใหตรา
มาตรา ๗ ใหม โดยใหมีผลใชบังคับกับขาราชการที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ในตางทองที่ ทองที่ที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกกอนที่พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบังคับ  
โดยใหมีสิทธิเชนเดียวกับขาราชการที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่  
ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา พระราชกฤษฎีกา 
ฉบับพิพาทประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนมา เม่ือผูฟองคดีเปนขาราชการท่ีเคยใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน 
มากอน แมตอมากอนที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีจะไมไดใชสิทธิ 
เบิกเงินคาเชาบานก็ตาม ก็ตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่กฎใชบังคับ และถือวาสิทธิของผูฟองคดีถูกกระทบหรือไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทมีผลใชบังคับ การท่ีผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด 
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
๒๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๕) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่สิทธิถูกกระทบอันเน่ืองมาจากการบังคับตามกฎ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 

   กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยอางวาเจาหนาที่ศุลกากรไมอนุญาตใหผูฟองคดีนําไมแปรรูปเขามาในราชอาณาจักร 
เน่ืองจากการนําเขาไมเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศดังกลาว น้ัน แมวาประกาศกระทรวง
พาณิชยฉบับพิพาทจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ และมีผล 
ใชบังคับในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ แตในขณะน้ันผูฟองคดียังไมไดประกอบกิจการคานําเขา 
ไมแปรรูป โดยผูฟองคดีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและเริ่มประกอบกิจการ 
เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีจึงอยูในบังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย 
ในวันดังกลาว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันนั้น  
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๘) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ ดินเกาะตะรุเตา  
เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอ่ืน ๆ ในทองที่ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวออกครอบคลุมบริเวณที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสามมีสิทธิครอบครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา พระราชกฤษฎีกา
ฉบับน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ และมีผลใชบังคับตั้งแต 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๗ เปนตนไป  
ซ่ึงชวงเวลาที่ผูฟองคดีทั้งสามไดซ้ือและรับโอนการครอบครองเปนชวงเวลาที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใชบังคับแลว ผูฟองคดีทั้งสามยอมเปนบุคคลที่อยูภายใตพระราชกฤษฎีกาขางตน  
กรณีถือไดวาผูฟองคดีทั้งสามรูหรือควรรูถึงการที่พระราชกฤษฎีกามีผลกระทบตอสิทธิ 
และหนาที่หรือผลประโยชนของตน อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดเม่ือวันที่ตนไดซ้ือ
และรับโอนการครอบครองที่ดินพิพาท คือ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามลําดับ การที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุด
เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟส.๙/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา กรมท่ีดินไดกําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส โดยแบงออกเปน 
สองชวง คือ ชวงเงินเดือนตั้งแต ๑๕,๔๑๐ บาท ถึง ๓๗,๘๓๐ บาท และชวงเงินเดือนตั้งแต 
๓๗,๘๓๐ บาทถึง ๔๙,๘๓๐ บาท เปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  
ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไมไดรับการขึ้นเงินเดือน เน่ืองจากเงินเดือนเต็มขั้นแลว 
ซ่ึงหากไมไดมีการแบงเงินเดือนเปนสองชวงจะทําใหผูฟองคดีไดรับการขึ้นเงินเดือนทุกป 
นับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนมา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิก 
หรือเพิกถอนการแบงเงินเดือนใหแกผูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือน ระดับ ๗  
กอนมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตําแหนงประเภททั่วไป  
ระดับอาวุโส ที่แบงออกเปนสองระดับดังกลาว น้ัน การกําหนดชวงเงินเดือนดังกลาวไดกําหนด
ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนผูกําหนดไว  
แมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดีจากการกําหนดชวงเงินเดือน
ดังกลาวตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด ตั้งแตเ ม่ือใด แตโดยท่ีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของขาราชการพลเรือนสามัญจะเลื่อนขั้นเงินเดือนปละสองครั้ง คือ คร้ังที่ ๑ คร่ึงปแรก 
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม (เลื่อนวันที่ ๑ เมษายน) คร้ังที่ ๒ คร่ึงปหลัง 
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน (เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคม)  ดังน้ัน ผูฟองคดี
ยอมควรรูถึงการไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปแรก อันเนื่องมาจากการกําหนด 
ชวงเงินเดือนตามที่พิพาทอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ไดรับ
เงินเดือนหลังจากพนรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่หน่ึงครึ่งปแรกไปแลว การที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๔/๒๕๕๙) 

 
 



 
 
๒๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู สถานีตํารวจภูธร 
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไดมีคําสั่งลงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๕ ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน โดยอาศัยอํานาจตามกฎ ก.ตร. วาดวยการ 
สั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗  
ผูฟองคดีเห็นวา กฎ ก.ตร. ฉบับดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากขัดตอมาตรา ๘๒  
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งมีมาตรฐานที่ต่ํากวากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน กฎ ก.ตร.  
ฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ
ตํารวจตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ดังนั้น นับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดี
ยอมรูหรือควรรูวากฎ ก.ตร. ฉบับดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๙/๒๕๕๙) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา ไดมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลชัยฤทธิ์ และทําหนาที่ในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลชัยฤทธิ์ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูฟองคดี
จึงอยูภายใตบังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับตั้งแตวันดังกลาว  ดังน้ัน  
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และตอง
ยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ การที่ 
ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๘) 

 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๖) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีไดรับแจงใหทราบถึงกฎ หรือวันที่ผูฟองคดีไดรับคําชี้แจงเก่ียวกับกฎ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

กรณีฟองวา ประกาศจังหวัดนครพนม เร่ือง ประกาศยกเลิกโซนนิ่ง 
เพ่ือการดูดทราย ทองที่หมูที่ ๑๔ ตําบลทาคอ อําเภอเมืองนครพนม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๘ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ อําเภอเมืองนครพนมไดเรียก 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดและผูประกอบการดูดทรายในจังหวัดนครพนมใหไปลงนามในบันทึกเง่ือนไข
ขอตกลงผูประกอบการดูดทราย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม หลังจากที่จังหวัด
นครพนมไดแจงการยกเลิกโซนนิ่งเพ่ือการดูดทราย ในทองที่บริเวณพิพาท ตามหนังสืออําเภอ
เมืองนครพนม ที่ นพ ๐๑๑๘/๙๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และตอมา ผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ก็ไดขอใหผูวาราชการจังหวัดนครพนมทบทวนการประกาศยกเลิกโซนน่ิงเพ่ือการดูดทราย
ดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาในวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ การที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเปน
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๙) 

 

 (๗) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันออกกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 

กรณีฟองวา กรมการคาตางประเทศไดออกประกาศ เรื่อง แสดงผลและ
รายละเอียดคําวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจําเปนเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช
มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาบล็อกแกวที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาการบังคับใชมาตรการปกปองตอไปอีก ๓ ป สําหรับการนําเขาสินคา 
บล็อกแกวที่ ใชสําหรับตกแตงอาคารตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐๑๖ .๙๐๐๐  
ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา กระบวนการไตสวนกอนออกประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนผูนําเขาสินคาบล็อกแกวตองแบกรับตนทุนของราคาสินคา 
เกินความจําเปนจากภาษีศุลกากร ไมสามารถดําเนินการขายสินคาไดอยางเสรี ทําให 
ผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมาย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และตองหาเงินทุนหมุนเวียน



 
 
๒๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยการกูยืมทําใหตองแบกรับภาระดอกเบี้ย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
กระบวนการไตสวนและประกาศดังกลาว น้ัน เม่ือปรากฏวาประกาศดังกลาวไดประกาศ 
ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนผูประกอบกิจการ
นําเขาสินคาบลอ็กแกวจากตางประเทศ ยอมตองรูหรือควรรูถึงการออกประกาศดังกลาวในวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ หรืออยางชาที่สุดภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากเน้ือหาสาระ 
ของประกาศดังกลาวจะมีผลกระทบโดยตรงตอการประกอบกิจการของผูฟองคดีทั้งสาม การท่ี 
ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕)  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ น้ัน เม่ือประกาศฉบับดังกลาว 
มีขึ้นเพ่ือใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยขั้นตอน หลักเกณฑ  
และวิธีการดังกลาวนํามาใชบังคับในลักษณะทั่วไป มิไดใชบังคับกับขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัยขอนแกนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือกลุมใดโดยเฉพาะ ประกาศ
ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนกฎตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
หากผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ก็ควรนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาล
เพิกถอนประกาศฉบับดังกลาวตั้งแตมีประกาศเปนการทั่วไป หรืออยางชาที่สุดยอมมีสิทธิฟองคดี
ตั้งแตมีการนํามาใชกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดีในครั้งแรก เม่ือประกาศฉบับน้ี 
ใชบังคับกับผูฟองคดีตลอดมาตั้งแตมีการประกาศใช การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาล
เพิกถอนประกาศดังกลาวในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาเก าสิ บวันนับแต วั นที่ รู ห รือควรรู ถึ ง เหตุ แห งการฟ องคดีตามมาตรา  ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๐/๒๕๕๙) 

 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๘) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีมีหนังสือใหหนวยงานดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายที่เกิดจาก
การออกกฎ หรือขอใหพิจารณาทบทวนกฎ 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  
 

 (๙) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันที่กฎมีผลใชบังคับ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  

 

   ๔.๑.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
 

 ๑) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ตองอุทธรณกอนฟองคดี 
 

 (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา หัวหนาอุทยานแหงชาติทับลานมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ
ทับลาน หรือทําสิ่ งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิมแลวแตกรณี โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
และผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑ ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณยืนตามคําส่ังดังกลาว 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคํา ส่ังเพิกถอนคํา ส่ังและคําวิ นิจฉัยอุทธรณขางตน  น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ พรอมทั้งแจงวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟอง 
ใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูที่ผูฟองคดีใหไวในการยื่นอุทธรณ
คําสั่ง โดยมีภรรยาของผูฟองคดีลงนามรับไวแทน เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงถือวา 
ผูฟองคดีรูถึงคําวินิจฉัยอุทธรณ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันน้ัน ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟอง 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คส.๒๐/๒๕๕๘ และที่ คส.๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 



 
 
๒๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา นายอําเภอบานเขวามีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงผูใหญบาน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และไดอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิแลว แตได รับแจงผลการพิจารณาใหยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอบานเขวา 
และผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิทบทวนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบาน และคืน
ตําแหนงผูใหญบานใหกับผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดลงชื่อรับทราบ 
ผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผูฟองคดีชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาล
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาวซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดี คือ ภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๙)  

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษไลออกจากราชการดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจแลว สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบ โดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ซ่ึงภรรยาของผูฟองคดี 
เปนผูลงลายมือชื่อรับไวแทนผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ กรณีจึงถือวาผูฟองคดี
ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณในวันดังกลาว ตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และตองยื่นฟองคดีน้ีภายในเกาสิบวันนับแต 
วันดังกลาว คือ อยางชาที่สุดภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๕๘) 

 
 
 

     



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๒) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหกอสรางและดัดแปลงอาคาร 
เพ่ือใชเปนที่พักอาศัย ซ่ึงตอมา ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาต 
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดจึงมีคําส่ังใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
ตามมาตรา ๔๑ (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น) 
(แบบ ค. ๑๐) เลขที่ นบ ๕๒๒๐๔/๕๐๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผูฟองคดีเห็นวา 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของดังกลาว น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ืออุทธรณคําส่ัง ซ่ึงหลังจากที่ 
ผูฟองคดียื่นอุทธรณ ไดมีการสงคําอุทธรณดังกลาวไปใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจึงตองมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
พรอมกับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณไปยังผูฟองคดีภายในหกสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดรับคําอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เม่ือขอเท็จจริง 
ไมปรากฏวาไดมีการแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายในกําหนดเวลา  
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดี 
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางถูกคุมขัง 
อยูที่เรือนจํากลางคลองเปรม ถูกผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรมมีคําส่ังลงโทษทางวินัย 
ลดชั้น จํานวน ๑ ชั้น ขังเด่ียวมีกําหนด ๓ เดือน ตัดวันลดวันตองโทษจําคุก จํานวน ๖๐ วัน  
และใหแจงความรองทุกขดําเนินคดีอาญากับผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูบัญชาการ
เรือนจํากลางคลองเปรม น้ัน เม่ือปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังเรือนจํากลางคลองเปรม 
เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรม ซ่ึงผูบัญชาการเรือนจํากลาง 



 
 
๒๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คลองเปรมจะตองพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เม่ือพนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ
ดังกลาวแลว ปรากฏวาผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรมยังมิไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดี 
โดยไมมีหนังสือแจงเหตุจําเปนตองขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ กรณี 
จึงถือไดวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีในวันที่พนกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ
ดังกลาว คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๑/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตามประกาศ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการคัดเลือก
เบื้องตนระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอ หน่ึงทุน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ทําใหไมมีสิทธิเขาสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังทางไปรษณีย
เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองไดรับอุทธรณของผูฟองคดี
อยางชาที่สุด คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเม่ือไมปรากฏวาไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทราบเรื่องการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ จึงตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได รับอุทธรณของผูฟองคดี คือ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  
แตผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุ 
แหงการฟองคดี กลาวคือ ผูฟองคดีชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๑๑/๒๕๕๘) 

 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา  อธิบดีกรมทางหลวงมีคําสั่ งไมบรรจุผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการในสังกัดกรมทางหลวง โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมใหเหตุผล 
ที่ไม รับผูฟองคดีบรรจุกลับเขารับราชการและเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการทบทวนผลการพิจารณาขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดี 
และใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการในสังกัดกรมทางหลวงในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืน 
ที่เห็นวาเหมาะสม น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ขอใหอธิบดีกรมทางหลวงพิจารณาทบทวนคําส่ังที่ไมบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ซ่ึงมีลักษณะเปนการอุทธรณคําสั่งดังกลาว แมไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาอธิบดีกรมทางหลวง
ไดรับหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีเม่ือใด แตปรากฏหลักฐานตามหนังสือขอใหทบทวน
คําสั่งการขอกลับเขารับราชการ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ วากรมทางหลวงไดรับหนังสือ 
เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงกรณีน้ี เม่ืออธิบดีกรมทางหลวงไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
ของผูฟองคดี ตองรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเพ่ือพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวัน และปลัดกระทรวง
คมนาคมตองพิจารณาใหแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คือ อยางชาที่สุดจะตองแจงใหผูฟองคดีทราบภายในวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แตเม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมปรากฏวาปลัดกระทรวง
คมนาคมไดมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณและผูฟองคดีไมไดรับแจง 
ผลการวินิจฉัยอุทธรณ กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีและผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในประเด็นดังกลาวแลวนับตั้งแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ผูฟองคดี
ชอบท่ีจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  
หรืออยางชาที่สุดตองฟองคดีภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไมจําตองรอผล 
การวินิจฉัยอุทธรณ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๙/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองว า  ผู อํ านวยการ สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดีรอยละ ๕ เปนเวลา ๑ เดือน  
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว แต อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา



 
 
๒๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนของผูฟองคดี น้ัน 
เน่ืองจากกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมไดกําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไวโดยเฉพาะ กรณีจึงตองนํามาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนกฎหมายกลางมาใชบังคับ  ดังนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดมีหนังสือแจงเหตุจําเปนตองขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ กรณีจึงตองวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
อยางชาที่สุดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
แตเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาว ยังวินิจฉัยอุทธรณไมแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาล
เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนฉบับพิพาทไดตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ และจะตองยื่นคําฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ 
ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน ตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๗ (๑)  
ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดให
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ได รับคําอุทธรณ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการดังกลาวผานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔  
เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการดังกลาวไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดี
เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ จึงมีหนาที่ตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี 
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คือ จะตองแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เม่ือไมไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในวันดังกลาว จึงตอง
ถือวันที่ถัดจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เปนวันที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพ่ือขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมฯ ไดภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลปกครองทางไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟอง 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เ ม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูห รือควรรู เหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๕๙) 
 

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

กรณีฟองวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกกรุงเทพมหานครจากการที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนวิศวกรโยธาชํานาญการ 
สังกัดสํานักงานเขตทุงครุ ประมาทเลินเลออยางรายแรงในการออกแบบสะพาน ทําใหสะพาน
ไดรับความเสียหายเปนเหตุใหกรุงเทพมหานครตองเสียคาใชจายในการซอมแซม ซ่ึงผูฟองคดี
เห็นวาคําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่ง เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จและแจงใหผูฟองคดีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
หากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณตองรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในระยะเวลาดังกลาว และรัฐมนตรีฯ 
ตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปน 
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาขางตนตองมีหนังสือแจงใหผู อุทธรณทราบ 
กอนครบกําหนดเวลา และใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแต 
ครบกําหนดเวลาดังกลาวตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือคดีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวา มีการแจงเหตุจําเปนตองขยายระยะเวลา 
พิจารณาอุทธรณ กรณีจึงไมอาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน ตองถือวาวันที่ครบหกสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดรับคําอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนวันที่ผูฟองคดี
ไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือวาวันถัดจาก 
วันครบกําหนดดังกลาว คือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในระยะเวลาเกาสิบวัน 
นับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๘) 

   



 
 
๒๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๓) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
อยางชาที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองพิพาท 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบลไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสะพานไดมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คร่ึงปแรก ๑ เมษายน ๒๕๕๖)  
โดยไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
ในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
รองทุกขตอประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงตอมา
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แจงใหผูฟองคดีทราบวาคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธไดมีมติไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณา แมไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวเม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ รองทุกขในเร่ืองเดียวกันตอประธานคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชซํ้าอีก  ดังนั้น อยางชาที่สุดวันที่ผูฟองคดีจะไดรับแจงผล 
การพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาว คือ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงตองถือวา ผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันนั้น การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๑๓๖/๒๕๕๘) 
 

 (๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
อยางเร็วที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสารภี มีคําส่ังรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาสารภี รวมหลายฉบับ เพ่ือขอใหออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน 
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร อันเปนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แมจะไมปรากฏในชั้นพิจารณา
คําฟองวา ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือใด แตการท่ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาสารภี ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  
ใหผูฟองคดีทราบวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมมีคําวินิจฉัยยืนยันตามคําสั่งเดิม  
และผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยอมแสดง 
ใหเห็นวาเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียกอุทธรณของผูฟองคดี 
น้ัน การที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีมติเปนเอกฉันทใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี โดยเปนการวินิจฉัยอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไปแลว เปนคําสั่ง
ทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและมีผลเปนการยืนยันคําส่ังลงโทษเดิม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แมไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับคําสั่งดังกลาวเม่ือใด 
แตถือไดวาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปนวันที่เร็วที่สุดที่ผูฟองคดีรูถึงมติดังกลาว การท่ี 
ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี น้ี 
ภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๕๙) 
 

    ๒) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมตองอุทธรณกอนการฟองคดี 
 

     (๑) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครอง 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) ทับที่ธรณีสงฆในความครอบครองของผูฟองคดีซ่ึงเปนวัดในพุทธศาสนา โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ดังกลาว  
ไมมีการปดประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในบริเวณที่ดิน ไมมี 



 
 
๒๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การจัดประชุมสงฆ และไมมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบ เปนเหตุใหผูฟองคดีไมมีโอกาสเขามา 
ในกระบวนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับพิพาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผูฟองคดีไดตรวจสอบขอมูลที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร 
สาขาปราสาท จึงทราบวามีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับพิพาท กรณี 
ยอมตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว แตเน่ืองจาก 
เปนการฟองวา มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ธรณีสงฆ อันเปนสมบัติ
ของวัดโดยไมชอบดวยมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผูฟองคดีในฐานะ
เจาของกรรมสิทธิ์ยอมมีสิทธิฟองทวงถามเรียกทรัพยดังกลาวคืนไดตลอดเวลา จึงไมอาจ 
นํากําหนดระยะเวลาการฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒๒/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งหาไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินมรดก
แปลงพิพาท แตตอมาไดมีการเดินสํารวจรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินในทองที่ที่ที่ดินดังกลาว 
ตั้งอยู ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ ไดออกโฉนดที่ดินใหแกนาง ห.  
ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งหาครอบครอง โดยผูฟองคดีทั้งหาเห็นวา เจาพนักงานที่ดินมิไดแจงสิทธิ 
ในการคัดคานการออกโฉนดที่ ดินพิพาท ทําใหผูฟองคดีทั้ งหาไม มีโอกาสได คัดคาน 
การออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับเทศบาลตําบลวัดโบสถไดปกปายหามนาง ฉ. ทําการปลูกสราง
สิ่งใด ๆ โดยใหเหตุผลวาที่ดินดังกลาวเปนที่สาธารณประโยชน ทําใหผูฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปน
ทายาทของนาง ฉ. เขาใจผิดคิดวาที่ดินดังกลาวเปนที่สาธารณประโยชน เปนเหตุใหสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินอันเปนทรัพยมรดกของนาง ฉ. จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกใหแกนาง ห. น้ัน แมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่ 
ไดประกาศแจกโฉนดที่ดินและไดออกโฉนดที่ดินใหแกนาง ห. อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี
เม่ือใด แตการออกโฉนดที่ดินดังกลาวใหแกนาง ห. เปนการออกโฉนดที่ดินตามโครงการ 
เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่เชนเดียวกับการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๒ หลักเกณฑ 
ขั้นตอน วิธีการ จึงเปนเชนเดียวกัน เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ  
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งหาจึงรูหรือควรรูวา
มีการออกโฉนดที่ดินใหแกนาง ห. อยางชาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ การที่ผูฟองคดีทั้งหา 
นําคดีมาฟองในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๖/๒๕๕๙) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาดานขุนทด ออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีทั้งสองครอบครองทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาว  
และขอใหมีการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ทั้งสองอางวา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีทั้งสองกับพวกถูกนาง บ. ผูมีชื่อเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกลาวฟองขับไล พรอมทั้งเรียกคาเสียหาย เปนคดีตอศาลจังหวัด
สีคิ้ว กรณีตองถือวา ผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือใหเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีอางวาออกทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสองครอบครองทําประโยชนนับแตเวลาดังกลาว  
และชอบที่จะนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
หรือเรียกคาเสียหายนับแตเวลานั้น โดยจะตองยื่นฟองคดีเพ่ือใหเพิกถอนโฉนดที่ดินภายใน 
เกาสิบวัน และยื่นฟองคดีเพ่ือเรียกคาเสียหายภายในหนึ่งป  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสองนําคดี
มาฟองตอศาลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีที่ลวงพนระยะเวลาเกาสิบวัน
และหนึ่งปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูครอบครองที่ ดินในเขตนิคม 
สรางตนเองบึงพาด จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๒ แปลง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศใหเขตนิคมสรางตนเองฯ สิ้นสภาพ และไดมีการนําที่ดิน 
บริเวณรอบ ๆ ที่ทําการของเขตนิคมสรางตนเองฯ ไปขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ เปนเหตุให
ที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยูกลายเปนสวนหนึ่งของที่ราชพัสดุไปดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงพิพาท และใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีการนําที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยู
ไปขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุในป พ.ศ. ๒๕๓๓  ตอมา ธนารักษพ้ืนที่อุตรดิตถไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แจงคณะตัวแทนผูเรียกรองใหชําระคาเชาที่ดิน โดยไดชี้แจง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับที่ราชพัสดุแปลงพิพาท และตัวแทนผูเรียกรองซ่ึงมีผูฟองคดีเปนหน่ึง 
ในตัวแทนไดรวมลงลายมือชื่อในหนังสือ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ รองทุกขขอความเปนธรรมกรณีดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรู
หรือควรรูถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ ๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๙) 



 
 
๒๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดชลบุ รี สาขาศรีราชา  
ออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับที่ดินที่ผูฟองคดี 
ซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
ฉบับพิพาท และใหออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
ผูฟองคดีเพ่ิงมาทราบเรื่องการออกโฉนดที่ดินดังกลาวเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการที่
เจาของโฉนดที่ดินไดฟองขับไลนาง ด. ออกจากที่ดินพิพาทเปนคดีแพงตอศาลจังหวัดพัทยา  
เม่ือนับระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองแลว ยอมเปนการฟองคดีที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนประกาศของ อ.ก.พ. กรมการปกครอง  
เรื่อง รายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผูเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ น้ัน ประกาศดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ 
ซ่ึงไมตองอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
กอนนําคดีมาฟองศาล ประกอบกับทายประกาศดังกลาวระบุวาหากผูใดประสงคจะคัดคาน 
หรือไมเห็นดวยตามประกาศฉบับน้ี สามารถยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแต 
วันทราบประกาศ  ดังน้ัน เม่ือประกาศฉบับพิพาทไดมีการประกาศเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘) 

กรณีที่ผูฟองคดีในฐานะผูสมัครเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ที่แตงตั้งนาย ส. ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการฯ อันมีผลทําใหผูฟองคดีไมไดรับ 
การแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาไมไดมีการแจงคําส่ังฉบับพิพาท
ใหผูฟองคดีทราบ และมีชวงวันหยุดยาววันขึ้นปใหมระหวางวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาในวันที่ 
๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันที่นาย ส. เร่ิมปฏิบัติงานในตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการฯ
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายใน
กําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๘/๒๕๕๘) 

 

(๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งทางปกครอง 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีจดทะเบียนโอนสิทธิ
ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเลขที่ ๑๙๓๙ ของนาย ส. ผูจัดสรรที่ดิน ใหแก
นางสาว พ. ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๓๑๙ มีนาง พ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์  
แตผูฟองคดีในฐานะผูซ้ือที่ดินจัดสรรเห็นวา ตามแผนผังการจัดสรรที่ดินไดกําหนดใหที่ดิน
บริเวณดังกลาวเปนทางออกสูทางสาธารณะ ทําใหที่ ดินดังกลาวตกอยูในภาระจํายอม 
เพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนการจดทะเบียนโอน
ดังกลาว น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือไมลงวันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี ขอใหตรวจสอบถนนหรือทางสาธารณะในที่ดินที่จัดสรร ซ่ึงเปนการตรวจสอบ
หาขอเท็จจริงวา ที่ดินของผูฟองคดีมีทางออกสูทางสาธารณะตามแผนผังการจัดสรรที่ดิน 
หรือไม และตอมาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
แจงผูฟองคดีวา ที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน เลขที่ ๑๙๓๙ มีลักษณะเปนถนน  
แตมิไดมีการยกใหเปนทางสาธารณะ จึงทําใหผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
ที่ดินพิพาทวามีสภาพเปนเชนใด ถือไดวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ผูฟองคดี
ไดรับทราบหนังสือดังกลาว แมไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือเม่ือใด  
แตหากนับวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดทราบหนังสือดังกลาว 
เปนอยางเร็วที่สุด ผูฟองคดีก็ชอบที่จะยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวัน คือ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดีภายใน
ระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๙๘/๒๕๕๘) 

                               



 
 
๒๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๓) กรณีที่ไมตองมีการอุทธรณคําสั่งกอน แตหากผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาว ถือวาวันที่ย่ืนหนังสือโตแยงคัดคานเปนวันที่รู
เหตุแหงการฟองคดี 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุมออกใบอนุญาต
ใหบริษัทเอกชนกอสรางอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการผังเมือง และการกอสราง
ดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว น้ัน แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีรูถึงการมีคําสั่ง
อนุญาตใหบริษัทเอกชนกอสรางอาคารพิพาทเม่ือใด แตการท่ีผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน 
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และศูนยดํารงธรรม
จังหวัดสุโขทัย กรณีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกอสรางอาคารพิพาท จึงถือวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเปนอยางชา การท่ีผูฟองคดี 
ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองในวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗  จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตบางกอกนอยไดออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารใหบริษัท บ. ทําการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น จํานวน ๑ หลัง โดยระบุวา 
มีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๒๘๙ ซ่ึงเปนโฉนดที่ดินที่ใชในการกอสรางตึกแถว ๓ ชั้น ของผูฟองคดี
รวมอยูดวย อันเปนการออกใบอนุญาตโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดี
ทราบวาผูอํานวยการเขตบางกอกนอยไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฉบับพิพาท ผูฟองคดี 
ไดมอบอํานาจใหทนายความมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงผูอํานวยการเขตบางกอกนอย
ขอใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น 
ดังกลาว และใหผูอํานวยการเขตบางกอกนอยแจงใหผูฟองคดีทราบภายใน ๓๐ วัน หากชี้แจง
ไมมีเหตุผลผูฟองคดีจะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๙) 

 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองว า  เจ าพนักงานที่ ดินออกโฉนดที่ ดินที่ผูฟองคดี 
ไดครอบครองทําประโยชนอยูใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับที่ดิน
ของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาว 
แตเจาพนักงานที่ดินไมรับคําขอคัดคานเน่ืองจากเห็นวาเปนการคัดคานหลังจากออกโฉนดที่ดินแลว 
ไมอยูในหลักเกณฑที่จะสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินได 
กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยู ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
องคการบริหารสวนตําบลง้ิวไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แจงใหผูฟองคดี 
หยุดการทําประโยชนและออกจากที่ ดินแปลงดังกลาว โดยใหเหตุผลวา ที่ ดินดังกลาว 
เปนที่สาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงฉบับพิพาท ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอใหทบทวนการสั่งการ แตองคการบริหารสวนตําบลง้ิวยังคงยืนยัน
ความเห็นเดิม กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูแลววามีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยูตามหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แมจะไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวเม่ือใด แตก็ถือไดวาอยางชาที่สุดผูฟองคดีจะตองรูแลว 
ตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันเปนวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหมีการทบทวนการแจงให 
ผูฟองคดีออกจากที่ดินพิพาท การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๙) 
 กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดสุราษฎรธานี  
ไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดิน 
แปลงเลขที่ ๓ ใหแกนาง ล. ทับซอนกับที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๒ ของผูฟองคดี 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๓ ของนาง ล.  



 
 
๒๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เฉพาะสวนที่ทับซอนที่ดินของผูฟองคดี น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ไดมีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข 
ใหแกนาง ล. เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๕ อุทธรณคัดคานการออกหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาวตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุราษฎรธานี กรณีจึงเห็นไดวาอยางชาที่สุดวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามขอหาน้ี คือ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือคัดคานการออก ส.ป.ก. 
๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๓  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ออกหนังสือแสดง 
การทําประโยชน (กสน. ๕) ใหแกบุคคลอ่ืนรุกล้ําที่ ดินมรดกของราษฎร ผูฟองคดีที่ ๒  
ในฐานะผูจัดการมรดกจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน กสน. ๕ 
ดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ไดมีการออก กสน. ๕ ดังกลาวเม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ และบุคคลผูไดรับ กสน. ๕ ฉบับพิพาทไดนําไปเปนหลักฐานในการยื่นคําขอรังวัด 
ออกโฉนดที่ ดินตอเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดสระแกว โดยชางรังวัดของสํานักงานที่ ดิน 
จังหวัดสระแกวออกไปทําการรังวัดเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๒ คัดคาน
การรังวัดออกโฉนดที่ดินในวันดังกลาวดวย  ดังนั้น แมจะไมปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๒ ไดเคยไป
ดําเนินการคัดคานการออก กสน. ๕ เม่ือใด แตการท่ีผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นคําขอ (แบบ ท.ด. ๙) 
ฉบับที่ ๑๐๐๗ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คัดคานการออกโฉนดที่ ดิน 
ซ่ึงออกสืบเน่ืองจากหลักฐาน กสน. ๕ ฉบับพิพาท จึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๒ ไดรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีนับตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีที่ ๒ จึงตองยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีดังกลาว การท่ีผูฟองคดี 
ที่ ๒ นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๐๕/๒๕๕๙) 

 
 
 
 

  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 (๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขซึ่งออกเม่ือลวงพนระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา คําส่ังแตงตั้งผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
ตําแหนงรองสารวัตร ตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดี
เห็นวาควรไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองสารวัตรตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
และแกไขใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดยื่นเรื่องรองทุกขโตแยง
คําส่ังตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ซ่ึงกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗  
ไดกําหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขยาวที่สุด คือ หน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกข แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวผูฟองคดี
ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข กรณีจึงตองถือวาวันถัดจากวันดังกลาว คือ วันที่
หน่ึงรอยหาสิบเอ็ด เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี อันเปนวันแรกที่เริ่มใชสิทธิ
ฟองคดีไดตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไมตองรอผลการพิจารณา
เรื่องรองทุกขจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นเรื่องรองทุกข ในวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีมิไดฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  อยางไรก็ตาม ไดปรากฏวาตอมา  
คณะกรรมการฯ มีคําวินิจฉัยใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี คําวินิจฉัยรองทุกขดังกลาวจึงเปน
คําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและมีผลเปนการยืนยันคําสั่งพิพาท  ดังน้ัน แมในคําขอทายฟอง
ของผูฟองคดีจะระบุแตเพียงขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังพิพาท แตในคําบรรยายฟองยอมเปน 
ที่เขาใจไดวาผูฟองคดีมีวัตถุประสงคจะใหศาลพิจารณาคดีตามผลคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ดังกลาวดวย ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีรับวาไดรับหนังสือแจงผลการวินิจฉัยคํารองทุกขเม่ือวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ การนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟอง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๕๘) 

 
 



 
 
๒๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการที่ไมดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการเก็บเงินคาจอดรถ
ในแตละเดือนตามที่ไดรับมอบหมาย ทําใหเกิดการทุจริตไมนําเงินคาจอดรถบริเวณหอประชุมใหญ
จัดสงใหหนวยการเงินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังขางตน และไดรับแจง 
ผลการพิจารณาวาใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน แมผูฟองคดีจะไมไดระบุคําขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณมาดวย 
แตผูฟองคดีบรรยายฟองโดยเห็นวาผลการพิจารณาอุทธรณไมเปนธรรมกับผูฟองคดีและนําคดี
มาฟองตอศาลเม่ือไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ กรณียอมเปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดี 
มีความประสงคจะใหศาลพิจารณาผลคําวินิจฉัยอุทธรณดวย  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดรับหนังสือ
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ อันเปนเวลาที่พนกําหนดระยะเวลา 
การพิจารณาอุทธรณแลว ซ่ึงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม  
ผูฟองคดีมีสิทธิฟองขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ผูฟองคดีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
การที่ผูฟองคดีย่ืนฟองตอศาลในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองภายใน
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๕๘)  

 

กรณี พิพ าท เ ก่ี ย ว กับ สิท ธิป ร ะ โยชน แล ะสวั ส ดิ ก า ร 
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา คําส่ังของผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสันปาตอง 
ที่ปฏิเสธการเบิกจายคาเชาบานของผูฟองคดี และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๕ ที่ยืนยันตามคําสั่งดังกลาว เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณขางตน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
มีหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสันปาตองในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ แตผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด และไมไดมีหนังสือแจงการขยายเวลาพิจารณาอุทธรณไปยังผูฟองคดี กรณีจึงถือไดวา
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันพนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ เปนวันที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี จึงตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว 
คือ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตการที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา
อุทธรณเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ วาผูฟองคดีไมมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกู 
เพ่ือชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานในทองที่ใหมได คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองใหม ที่มีผลเปนการเขาไปแทนที่คําส่ังทางปกครองฉบับที่ถูกอุทธรณ
โตแยงแลว ผูฟองคดีจึงอาจโตแยงถึงความชอบดวยกฎหมายของคําวินิจฉัยอุทธรณน้ันตอศาลได
โดยไมจําตองมีการอุทธรณตอไปอีก กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ การท่ีผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๘) 
 

 ๔.๑.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

 ๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครองทั่วไป 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีฟองวา เทศบาลเมืองลําสามแกวไดมีประกาศ เร่ือง ประมูลจัดซ้ือ
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จํานวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากไดกําหนดราคากลางในประกาศดังกลาวเปนจํานวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท แตในเอกสาร
ประมูลจางดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกสระบุราคาสูงสุดของการประมูลจัดซ้ือดวยวิธีระบบ
อิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนราคาที่ตางกันมาก อันแสดงวา 
มีงบประมาณในการจัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบไมเพียงพอหรือไมเทากับราคากลาง  
ทําให ผูฟองคดีไมสามารถจะเสนอราคาได ขอใหเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดซ้ือเอกสารประมูลจางดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส  
ตามใบเสร็จรับเงินของเทศบาลเมืองลําสามแกว เลมที่ ๖ เลขที่ ๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการกําหนดราคากลางตามประกาศ
ขางตนและรูถึงขอกําหนดเก่ียวกับราคาสูงสุดตามเอกสารประมูลจางฯ อันเปนเหตุแหงการฟองคดี
ในขอหานี้เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนอยางชา การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล 
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๘) 



 
 
๒๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ
เพ่ือเขาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการคัดเลือกขาราชการเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะกลุมผูเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เฉพาะในสวนของการกําหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือก 
ตามขอ ๒.๕.๑ และขอ ๒.๕.๒ และใหใชขอความใหมตามที่กําหนดไวในคําขอทายคําฟอง 
แลวดําเนินการใหมตามแนวทางของผูฟองคดีขอ น้ัน ประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่ง 
ทางปกครองท่ัวไป หากผูฟองคดีเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีสามารถ 
นําคดีมาฟองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงประกาศดังกลาวโดยไมจําตองดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองศาล เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีทราบวาไดเปลี่ยนแปลงแกไขหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกตามประกาศดังกลาว 
จากการคนหาขอมูลทางระบบอินเตอรเน็ตเม่ือประมาณกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ซ่ึงเปนชวงเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองมีคําสั่งใหผูฟองคดีไปชวยราชการที่กรมการปกครอง 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ และตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ การท่ีผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘) 

 

๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ไดรับ
คําชี้แจงจากเจาหนาที่เก่ียวกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด 
ในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมีประกาศคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกขาราชการเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
เรื่อง กําหนดเกณฑการประเมินบุคคลและแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกขาราชการ 
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ในสวนที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของบุคคล 
ที่มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูอํานวยการ
สํานักการตางประเทศ และผูอํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ วาตองดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษไมนอยกวา ๔ ป ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอกําหนดดังกลาว น้ัน แมจะไมปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดรับทราบถึงการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดังกลาวเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ อุทธรณคําส่ังแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ตอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรณียอมถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๒/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา หลักเกณฑที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได กําหนด 
เก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ) ตําแหนงเลขที่ ๕๑ สลน. วาผู มีสิทธิที่จะเขารับ 
การคัดเลือกตองดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษไมนอยกวา ๓ ป  
ตามนัยหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สบก. (กบค.) ว ๓๕๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เปนหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหลักเกณฑ
ดังกลาว น้ัน เม่ือหลักเกณฑดังกลาวมีผลบังคับเปนการทั่วไป และใชบังคับเฉพาะกับการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการคร้ังน้ีเทาน้ัน จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไปซึ่งผูฟองคดีสามารถ 
ใชสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนหลักเกณฑดังกลาวไดทันทีทีรู่หรือควรรูถงึเหตุแหงการฟองคดี 
โดยไมจําตองอุทธรณกอนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
แมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบหลักเกณฑที่พิพาทเม่ือใด แตการท่ีผูฟองคดี 
มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขออุทธรณคําส่ังเลื่อน
ขาราชการเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณียอมถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เม่ือผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คบ.๑๑๓/๒๕๕๘) 
     

  ๔.๑.๔ กรณีฟองขอใหศาลสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน  

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 
 
๒๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟองคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอยมีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอน
อาคารบานพักอาศัย โดยอางวาเปนการกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา
เปนการออกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตําบล
หนองหอยรับคําอุทธรณเม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ แตเม่ือพนกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ 
ผูฟองคดียังมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ จึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีน้ีนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ รู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
แตเน่ืองจากภายหลังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณพรอมทั้ง 
แจงผูอุทธรณวา หากไมเห็นดวยมีสิทธิเสนอคําฟองเปนหนังสือตอศาลปกครองหรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คําวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองใหม แมในคําขอทายฟองของผูฟองคดีจะระบุแตเพียง 
ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งใหร้ือถอนอาคาร แตก็ยอมเปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดีมีจุดมุงหมาย 
ที่จะขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทางปกครองใหมที่ทําใหความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดี 
ที่ตองรื้อถอนอาคารตามคําสั่งดังกลาวยังไมไดรับการเยียวยา เม่ือสํานักโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ 
แมไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงเม่ือใด แตกรณีคาดหมายไดวา ผูฟองคดีจะไดรับหนังสือ
ดังกลาวเม่ือครบกําหนด ๗ วัน นับแตวันที่ไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณน้ัน คือ วันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปน 
การฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา  ผูฟองคดี ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ รวมในโฉนดที่ ดิน 
พรอมสิ่งปลูกสราง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังให 
ผูฟองคดีระงับการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือใหระงับการร้ือถอน
อาคาร คําส่ังหามผูฟองคดีใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย  
และคําสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณและสิทธิในการเสนอคําฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗  ดังนั้น ยอมถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันนั้น คือ ภายในวันที่ ๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ แตเน่ืองจากวันดังกลาวเปนวันอาทิตย ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีตองนําคดี
มายื่นฟองภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันทําการใหมตอจากวันหยุดทําการน้ัน  
ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๒ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . ๒๕๒๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๗๓/๒๕๕๘) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมปศุสัตวไดมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
ตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ชี้มูลความผิดของผูฟองคดี 
กรณีการจัดซ้ือที่ดิน น.ส. ๓ ก. เพ่ือเปนที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลขนอมที่ผูฟองคดีในฐานะ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดลงนามตรวจรับที่ดินทั้ง ๆ ที่ทราบดีอยูแลววา 
ที่ดินที่จัดซ้ือน้ันไมมีทางเขา-ออก ทําใหราชการไมสามารถใชประโยชนจากท่ีดินดังกลาวได  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ซ่ึง ก.พ.ค. ไดมีคําวินิจฉัยลดโทษผูฟองคดีลงจากลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
เปนใหปลดออกจากราชการ แตผูฟองคดียังคงเห็นวาเปนการลงโทษที่รุนแรงกวาขอเท็จจริง  
ไมพิจารณาขอเท็จจริงอยางรอบดาน มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และเปน
การใชดุลพินิจโดยมิชอบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) น้ัน มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ลักษณะนี้ตอศาลปกครองสูงสุดไวเปนการเฉพาะ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจง
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันครบเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบ
หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๑๑๖ 



 
 
๒๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๒๕๕๘) 

กรณีฟองว า  ผูฟองคดียื่นคํ ารองขอยายไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนทอง แตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีคําสั่งแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนทอง  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือรองทุกขตอเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๖ และไมปรากฏขอเท็จจริงวา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
ไดรับหนังสือรองทุกขดังกลาวเม่ือใด จึงตองถือวาไดรับอยางชาไมเกิน ๗ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดี
สงหนังสือดังกลาวตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขน้ันตองสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ 
ไดรับหนังสือแจงจากอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ตามขอ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ.  
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ก.ค.ศ. ตองดําเนินการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและ
เอกสารหรือหลักฐานตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ ของกฎ ก .ค .ศ . ดังกลาว แลวแตกรณี  
แตถามีความจําเปนอาจขยายเวลาพิจารณาไดอีกรวมไมเกินเกาสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๕๗ เม่ือ ก.ค.ศ. ไมไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
เกาสิบเจ็ดวันดังกลาว กรณีตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่ 
พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข คือ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะ
ยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข  
คือ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาการทองเท่ียว  
และเปนกรรมการบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ ประจําคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ แบบ ๒.๑ โครงการพิเศษ จํานวน ๕ คน 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากผูฟองคดีมาเปนคณบดีฯ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของคณบดีฯ น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรมตอคณะกรรมการ 
อุทธรณ รองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีหลักฐาน 
การรับหนังสือรองทุกขดังกลาวเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ตองพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข  ทั้งน้ี ตามขอ ๒๘ 
วรรคสาม ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข  
พ.ศ. ๒๕๕๒ หากพนระยะเวลาที่กําหนดไว ผูฟองคดีชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตโดยท่ีปรากฏขอเท็จจริงวา คณะกรรมการฯ  
ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาคํารองทุกขที่มีมติยกคํารองทุกขใหผูฟองคดีทราบเม่ือวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๕๗ คําวินิจฉัยรองทุกขดังกลาวจึงเปนคําส่ังทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและมีผล 
เปนการยืนยันคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังนั้น แมในคําขอทายฟองของผูฟองคดีจะระบุ 
แตเพียงขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตในคําบรรยายฟองของผูฟองคดี
ไดโตแยงการใชดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่วินิจฉัยยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ซ่ึงยอมเปนที่
เขาใจไดวาคําฟองของผูฟองคดีมีวัตถุประสงคที่ตองการจะใหศาลพิจารณาคดีตามผลคําวินิจฉัย
เร่ืองรองทุกขดังกลาวดวย ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ตามหนังสือดังกลาวไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว กรณีจึงเปนการยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงชอบที่จะ 
รับคําฟองในสวนที่ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยรองทุกขของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณา  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐/๒๕๕๙) 

  
๔.๒ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 

 ๔.๒.๑ กรณีที่ตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐ 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถวา 
เจาของอาคารที่อยูในที่ดินขางเคียงที่ดินของผูฟองคดี ตอเติมอาคารโดยไมเวนระยะหาง 



 
 
๒๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด และชายคาไมมีรางริน ทําใหนํ้าฝนไหลเขาไปในเขตบาน
ของผูฟองคดี ขอใหนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถดําเนินการตามกฎหมาย แตยังไมมี 
การดําเนินการใด ๆ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหบุคคลที่เก่ียวของ 
ร้ือถอนอาคารท่ีตอเติมโดยผิดกฎหมาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นหนังสือ
รองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑๘ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงชอบ 
ที่จะนําคดีมาฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือรองเรียนดังกลาว คือ ตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ การท่ี
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  
จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่บริษัทเอกชน
กอสรางอาคารโครงการที่พักอาศัยไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงผูฟองคดีมีหนังสือรองขอให
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรคตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาว แตผูฟองคดีเห็นวา 
ยังไมไดรับการแกไข จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรคมีคําสั่งใหผูรับผิดชอบโครงการที่พักอาศัยดังกลาวดําเนินการปรับปรุงแกไขอาคาร น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีรองขอใหนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคดําเนินการตรวจสอบ
และแกไขปญหาท่ีเกิดจากโครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยพิพาท  และได รับแจง 
ผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวายังไมไดดําเนินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหาย กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยตองนําคดีมาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ 
ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูบริโภคส่ือโทรทัศนโดยเปนผู รับชมโทรทัศน 
ระบบบอกรับเปนสมาชิกของบริษัท ท. ไดมีหนังสือรองขอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตรวจสอบการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ในกรณีแกไขสัญญารวมเพ่ือดําเนินธุรกิจ
โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกกับบริษัท ท. ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการแกไขสัญญา 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่เอ้ือประโยชนใหแกบริษัท ท. แตจนกระทั่งเวลาลวงพนเกาสิบวันนับแตวันที่ยื่นหนังสือรองขอ 
ผูฟองคดีก็ยังไมไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบตามหนังสือรองขอของผูฟองคดีและแจงผล
การตรวจสอบใหผูฟองคดีทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา โดยผูฟองคดี 
ไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมฟองคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ในเวลาตอมา น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการฯ ไดรับหนังสือรองขอของผูฟองคดี
เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แตไมมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดี
ยอมมีสิทธิฟองหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดี
ยื่นคําฟองเพ่ิมเติมโดยฟองคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตอศาลเม่ือวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคณะอนุกรรมการฯ ตอศาลเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมรับคําฟองเพ่ิมเติมในสวนที่ฟอง
คณะอนุกรรมการฯ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งหกไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
ขอใหผูวาราชการจังหวัดพังงาดําเนินการตรวจสอบและมีคําส่ังแกไขแนวเขตหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง เลขที่ ๔๒๔๐๔ ในสวนที่รุกล้ําเขตอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง  
และในสวนที่ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งหก แตผูวาราชการจังหวัดพังงาไมดําเนินการให จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูวาราชการจังหวัดพังงาดําเนินการเพิกถอนหรือ
แกไขแนวเขตหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงฉบับพิพาทในสวนที่ออกทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งหก น้ัน 
เม่ือผูฟองคดีทั้งหกไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ รองขอตอเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูมีอํานาจหนาที่ในการเพิกถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหดําเนินการตรวจสอบ
และมีคําสั่งแกไขแนวเขตหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และไมไดรับหนังสือชี้แจงผูฟองคดีทั้งหก
ชอบที่จะยื่นฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตพนกําหนดเกาสิบวันที่ผูฟองคดีทั้งหก 
ไดมีหนังสือรองขอ การที่ผูฟองคดีทั้งหกนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๕๙) 

 
 



 
 
๒๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองไดออกหนังสืออนุญาตให
เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกนางสาว อ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากในขณะที่ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาว นางสาว อ. มิไดประกอบอาชีพเกษตรกร  
และตอมา นางสาว อ. ไดนํา ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาทมาใชเปนหลักฐานในการฟองขับไล 
ผูฟองคดีใหออกจากที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดระยองขอใหเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาว แตมิไดมีการดําเนินการใด ๆ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหดําเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข น้ัน 
เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ขอใหดําเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาท ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีตอศาล
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอเพ่ือให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดดังกลาว และไมไดรับหนังสือชี้แจง คือ ตั้งแตวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดมีประกาศ 
ผลการคัดเลือกเบื้องตนระดับจังหวัดโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอ หน่ึงทุน จังหวัด
มหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ซ่ึงปรากฏวาผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกดังกลาว 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสอืลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
มหาสารคาม แตไมไดมีการพิจารณาอุทธรณจนลวงพนระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดี น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังโดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงไมปรากฏชัดวาผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม 
ไดรับคําอุทธรณของผูฟองคดีเม่ือใด กรณีจึงตองสันนิษฐานวาไดรับอยางชาไมเกินเจ็ดวันนับแต
วันที่ผูฟองคดีมีหนังสือตามนัยมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบเรื่องการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ  ดังนั้น  
จึงตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ถือวาไดรับคําอุทธรณ คือ 
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในวันที่พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณดังกลาว คือ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงผูฟองคดีชอบท่ีจะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว  
คือ อยางชาที่สุดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๖ จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดมีคําส่ังรับโอนพนักงาน
สวนตําบลโดยรับโอนผูฟองคดีทั้งสามมาดํารงตําแหนงครูผูชวยโรงเรียนบานลองออ ซ่ึงผูฟองคดี
ทั้งสามเห็นวาการเทียบใหผูฟองคดีทั้งสามดํารงตําแหนงดังกลาวไมชอบดวยหลักเกณฑ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลและประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานลองออ เพ่ือขอรองทุกข 
ใหเทียบตําแหนงและอันดับเงินเดือนใหม แตยังไมมีการดําเนินการใหแกผูฟองคดีทั้งสาม  
ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหมีการเทียบตําแหนงและอันดับเงินเดือนใหมใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสาม น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอรองทุกขกรณีขางตน อันเปนการขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
แมสูนปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และเม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดรับหนังสือ
ดังกลาวในวันเดียวกัน แตมิไดมีการแจงผลการพิจารณาหรือมีหนังสือชี้แจงใด ๆ แกผูฟองคดี
ทั้งสาม กรณียอมถือไดวามีเหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คือ เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ อันเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ คบ.๑๑๕/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา คณะอนุกรรมการประเมินพนักงานสอบสวนไดมีประกาศ  
เรื่อง ผลการทดสอบขาราชการตํารวจเพ่ือพิจารณาเลื่อนตําแหนงเปนพนักงานสอบสวน
ผูทรงคุณวุฒิ ประจําป ๒๕๕๖ (กรณีปรับเพ่ิมคะแนนการทดสอบตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ) เห็นชอบใหปรับเพ่ิมคะแนนการทดสอบ ทําใหมีขาราชการตํารวจ 
ผานการทดสอบและสมควรไดรับการเลื่อนตําแหนงเพ่ิมเติมจากเดิมอีกจํานวน ๑๙๐ ราย โดยมี
ผูฟองคดีรวมอยูดวย แตผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ มิไดแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการออกคําส่ังแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิและไดรับยศพันตํารวจเอก น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
มีหนังสือรองขอใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ ออกคําส่ังแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิและได รับการเลื่อนยศเปนพันตํารวจเอกตามประกาศ
คณะอนุกรรมการฯ และผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ 



 
 
๒๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๕๘ แจงใหผูฟองคดีทราบวาอยูระหวางการสอบถามแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว 
ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนคําชี้แจงที่ไมมีเหตุผล การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไดรับคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผลตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๐/๒๕๕๙) 

 

 ๔.๒ .๒  กรณีที่ไมตองมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๓ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน 
 

  ๔.๓.๑ การฟองคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

๑) กรณีการกระทําละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินตามโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๑๘๔๔๑ ซ่ึงเดิมเปนที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขท่ี ๑๕๒๗ 
โดยเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินดังกลาวจากนาง ค.  
เพ่ือชําระหนี้ตามคําพิพากษา แตตอมา นาย ส. ซ่ึงเปนเจาของที่ดินเดิมไดยื่นฟองนาง ค.  
และผูฟองคดีตอศาลจังหวัดเดชอุดม เน่ืองจากนาย ล. สามีของนาง ค. ไดนําเอกสารปลอม 
ไปจดทะเบียนรับซ้ือฝากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๒๗ ของตน แลวนําไปออกเปนโฉนดที่ดิน
ดังกลาว ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินระหวางนาย ส.  
กับนาย ล. และเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ 
ระหวางผูฟองคดีกับนาง ค. ซ่ึงศาลจังหวัดเดชอุดมมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒  
ใหเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๒๗ ระหวางนาย ส. 
กับนาย ล. และเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ 
ระหวางผูฟองคดีกับนาง ค. คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษา 
ของศาลจังหวัดเดชอุดม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีตองถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โอนท่ีดินพิพาท เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลจังหวัดเดชอุดมไดอานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
ภาค ๓ เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงในระหวางฎีกา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยาย
ระยะเวลาฎีกาออกไป และศาลอนุญาตใหขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  
แตไมมีคูความฝายใดฎีกา คดีจึงถึงที่สุดตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ ภาค ๓ เม่ือวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยที่ผลของคําพิพากษาดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ และนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดิน
ดังกลาวตองถูกเพิกถอนไป  ดังน้ัน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่คดีของศาลจังหวัด
เดชอุดมไดถึงที่สุด จึงเปนวันที่เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นและถือวาเปนวันที่ผูฟองคดีไดรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
จึงเปนการยื่นคําฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟองคดี และภายในสิบปนับแต 
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ
กอสรางถนนของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามโครงการกอสรางถนนเลียบแมนํ้ามูล ทําให 
บานของผูฟองคดีทั้งสองอยูต่ํากวาระดับถนนที่สรางใหม และระหวางการกอสรางถนนดังกลาว
มีดิน หิน ทรายและนํ้าไหลทะลักเขาบานชั้นลางของผูฟองคดีทั้งสองเกิดความเสียหาย 
แกตัวบานและทรัพยสิน ขอใหเทศบาลนครอุบลราชธานีชดใชคาเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือใหเทศบาลนครอุบลราชธานี
พิจารณาคาเสียหายใหแกตน กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดีทั้งสองเลือกที่จะใชสิทธิเรียกรองให
หนวยงานของรัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เทศบาลนครอุบลราชธานี
จึงมีหนาที่พิจารณาคําขอของผูฟองคดีทั้งสองใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันตามบทบัญญัติ
ขางตน คือ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ แตหนวยงานดังกลาวไมไดพิจารณาคําขอ 
และแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ ทั้งไมปรากฏวาไดมีการขออนุมัติขยายเวลา
ออกไปอีก ผูฟองคดีทั้งสองยอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแต 
วันพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน การท่ีผูฟองคดีทั้งสองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๑๑ 
ประกอบมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๘) 

 



 
 
๒๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนําที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) ไปยื่นขอออกโฉนดที่ ดินตอเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย  
แตสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายไดคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาว โดยอางวา
เปนที่ดินที่ตั้งอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ทําใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย  
ยุติเร่ืองการขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี อันเปนการจงใจละเมิดสิทธิในการขอออกโฉนดที่ดิน
ของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย ไดออกประกาศสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
สาขาเวียงชัย ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เร่ือง แจกโฉนดที่ดินรายผูฟองคดี โดยกําหนดให
ผูที่จะคัดคาน ใหคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ ซ่ึงสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ คัดคานการออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาว ผูฟองคดีเปนผูยื่นขอออกโฉนดที่ดินยอมจะตองติดตามความเคลื่อนไหววามีผูใด
คัดคานการแจกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีหรือไม ผูฟองคดีจึงควรจะรูวามีการคัดคานการออก
โฉนดที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
อันเปนวันถัดจากวันที่ครบกําหนดใหยื่นคําคัดคานการแจกโฉนดที่ดินดังกลาว การท่ีผูฟองคดี
ยื่นฟองเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา เทศบาลเมืองคลองหลวงไดวาจางใหเอกชนกอสราง 
ถนนคอนกรีตในถนนซอยซึ่งที่ดินของผูฟองคดีตั้งอยู และการไฟฟาสวนภูมิภาคไดปกเสาไฟฟา 
จํานวน ๙ ตน โดยหางจากขอบทางผิวถนนคอนกรีตประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ตลอดแนวที่ดิน 
นอกจากน้ี หนวยงานในสังกัดกรมทางหลวงยังไดกอสรางหองควบคุมเครื่องสูบนํ้าและ 
ฝาตะแกรงเหล็กบอสูบนํ้า ซ่ึงในการกอสรางและปกเสาไฟฟาดังกลาวไดดําเนินการรุกล้ํา 
เขามาในที่ดินบางสวนของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหมีการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางทั้งหมดออกไปจากที่ดินของผูฟองคดี ปรับสภาพที่ดินของผูฟองคดี
ใหอยูในสภาพเดิม และจัดทํารั้วตลอดแนวที่ดินที่ร้ือถอนออกไปใหเหมือนเดิม หากดําเนินการไมได 
ก็ใหชดใชราคาคาร้ัวใหม น้ัน แมขอเท็จจริงตามคําฟองจะปรากฏวาผูฟองคดีไดรูตั้งแต 
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ แลววามีการกอสรางถนนคอนกรีต ปกเสาไฟฟา และกอสราง
หองควบคุมเครื่องสูบนํ้าและฝาตะแกรงเหล็กบอสูบนํ้า รุกล้ําเขาไปในที่ดินบางสวนของผูฟองคดี 
แตเม่ือจนถึงปจจุบันถนนคอนกรีตและเสาไฟฟายังคงรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี สวนหองควบคุม
เคร่ืองสูบนํ้าและฝาตะแกรงเหล็กบอสูบนํ้า คงเหลือเพียงฝาตะแกรงเหล็กบอสูบนํ้าที่ยังคงรุกล้ํา



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินของผูฟองคดีอยู กรณีจึงตองถือวาเหตุแหงการกระทําละเมิดดังกลาวยังคงมีอยูตอเน่ืองกัน
ตลอดมาและยังคงมีอยูตราบเทาที่ยังไมไดมีการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวออกจากที่ดิน 
ของผูฟองคดี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๙) 
  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลทาระหัดไดสรางศาลาพักผูโดยสาร 
บนไหลทางของถนนสายสุพรรณบุรี-บางปลามา (ทล.๓๐๓๗) ปดบังหนาที่ดินของผูฟองคดี  
ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกที่ดินแปลงดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเทศบาลตําบลทาระหัดทําการร้ือยายศาลาดังกลาวออกไปไมให กีดขวางหนาที่ ดิน 
ของผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะท่ีผูฟองคดีรับโอนที่ดินแปลงดังกลาวมา 
เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๒ ไดมีการสรางศาลาดังกลาวอยูกอนแลว  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เทศบาลตําบลทาระหัดไดปรับปรุงศาลาดังกลาวใหมีขนาดใหญขึ้นทําใหกีดขวางทางเขาออก
ที่ดินของผูฟองคดีเพ่ิมมากขึ้น จนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจงใหเทศบาลตําบลทาระหัดยายศาลาหลังดังกลาวออก แตเทศบาล 
ตําบลทาระหัดมิไดดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองขอ  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอีก  
แตก็ไมไดรับการแกไขเยียวยา กรณีจึงเห็นไดวาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีจากกรณี
ดังกลาวยังคงมีอยูอยางตอเน่ืองมิไดหมดสิ้นไป จึงมีสิทธิที่จะนําคดีมาฟองตอศาลไดตลอดเวลา
ตราบเทาที่ศาลาพิพาทยังคงตั้งขวางหนาและปดบังทางเขาออกและกอความเดือดรอนเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีอยูในปจจุบัน การท่ีผูฟองคดียื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเปน
การฟองคดีภายในระยะเวลาตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๙/๒๕๕๙) 

 

กรณี พิพาทตามพระราชบัญญัติ ความรับ ผิดทางละ เมิ ด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

กรณีกองทัพอากาศฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามไมชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตนสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงคําสั่ง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใช 
คาสินไหมทดแทน น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ไดรายงานผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตอผูบัญชาการทหารอากาศ โดยเห็นควรให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ ซ่ึงผูบัญชาการทหารอากาศมีคําสั่ง



 
 
๒๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อนุมัติตามความเห็นดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรู 
ถึงการละเมิดและรูวาผูถูกฟองคดีทั้งสามจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีนับแต
วันที่มีคําสั่งอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ แลว การที่ผูฟองคดีมีคําส่ังลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว จึงยังไมพนกําหนดสองปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตอง
ใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงหากพนกําหนดที่ระบุไวในคําสั่งแลว ไมมีการชําระโดยถูกตอง
ครบถวน ผูฟองคดีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนไดตามมาตรา ๕๗  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไมตองฟองคดีตอศาล  
การที่ผูฟองคดีออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว จึงเปน
กรณีเจาหน้ีใชสิทธิเรียกรองทางหนี้ อันเปนการกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกัน 
กับการฟองคดี เปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เม่ืออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ 
เม่ือเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น 
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว  ดังนั้น ระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีน้ี
จึงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่พนกําหนดเวลาที่ผูฟองคดีไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชําระ 
คาสินไหมทดแทนดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับแจงคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงครบกําหนดชําระหนี้ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ได รับคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ซ่ึงครบกําหนดชําระหนี้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดสองปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๑๓/๒๕๕๘) 

 

   ๒) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 

กรณีฟองวา กรมการคาตางประเทศไดออกประกาศ เร่ือง แสดงผลและ
รายละเอียดคําวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจําเปนเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาบล็อกแกวที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาการบังคับใชมาตรการปกปองตอไปอีก ๓ ป สําหรับการนําเขาสินคา
บล็อกแกวที่ใชสําหรับตกแตงอาคารตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐๑๖.๙๐๐๐ ซ่ึงผูฟองคดี 
ทั้งสามเห็นวา กระบวนการไตสวนกอนออกประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายเปนเหตุให 
ผูฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนผูนําเขาสินคาบล็อกแกวตองแบกรับตนทุนของราคาสินคาเกินความจําเปน
จากภาษีศุลกากร ไมสามารถดําเนินการขายสินคาไดอยางเสรี ทําใหผลประกอบการไมเปนไปตาม
เปาหมาย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และตองหาเงินทุนหมุนเวียนดวยการกูยืมทําใหตองแบกรับ 
ภาระดอกเบี้ย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีทั้งสามน้ัน 
เม่ือปรากฏวาประกาศดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนผูประกอบกิจการนําเขาสินคาบล็อกแกวจากตางประเทศ ยอมตองรู 
หรือควรรูถึงการออกประกาศดังกลาวในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ หรืออยางชาที่สุดภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากเนื้อหาสาระของประกาศดังกลาวจะมีผลกระทบโดยตรง 
ตอการประกอบกิจการของผูฟองคดีทั้งสาม การที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๘) 
  

กรณีพิพาทเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 

กรณีฟองวา ปลัดกระทรวงแรงงานและประธานกรรมการคาจาง 
ไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาผูรับจางกอสรางกับหนวยงานราชการไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย เน่ืองจากตนทุนการทํางานในสวนของคาแรงเพ่ิมขึ้นจากเดิมกอนเขาทําสัญญาจาง 
โดยมิไดมีการชําระเงินใหแกผูฟองคดี รวมทั้งไมไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับ 
การพิจารณาจายเงินชดเชยใหแกผูฟองคดีที่ไดรับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ํา  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการชําระเงินคาจางแรงงานที่เพ่ิมขึ้นใหแก
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือประกาศคณะกรรมการคาจางฯ (ฉบับที่ ๗) ที่มีผลเปนการแกไขประกาศ
คณะกรรมการคาจางฯ (ฉบับที่ ๖) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผูฟองคดี 
จึงเปนผูตกอยูภายใตบังคับประกาศดังกลาวตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป ซ่ึงถือไดวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี
เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 



 
 
๒๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๑/๒๕๕๘) 

 

    ๓) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกคําสั่ง 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดศรีสะเกษ ไดดําเนินการยกเลิก 
การจัดที่ดินและเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 
ของผูฟองคดี และอนุญาตใหบุคคลอ่ืนเขาทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไดมีมติเม่ือวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ ยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผูฟองคดี ซ่ึงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไมไดแจงมติ
ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบโดยตรง แตกลับนํามติดังกลาวไปฝากไวที่อําเภอภูสิงห และเมื่อวันที่ 
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ปลัดอําเภอภูสิงหไดฝากมติดังกลาวไปกับผูใหญบาน โดยแจงใหนํา 
มติดังกลาวไปแจงใหผูฟองคดีทราบในวันเดียวกัน กรณีจึงยังถือไมไดวา ไดมีการแจงคําสั่ง 
ทางปกครองใหผูฟองคดีทราบแลว  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจงมติดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงมติอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟอง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๐/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย 
ทําการรังวัดที่ดินเพ่ือดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงรุกล้ําที่ ดิน น.ส. ๓ ก.  
ของผูฟองคดีทั้งสอง และตอมามีการประกาศสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย  
เรื่อง การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจงการออก 
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยมีอาณาเขตตามที่มีการรังวัดไว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคํ า พิพากษาหรือคําสั่ ง ให เ พิกถอนประกาศฉบับพิพาท  และระงับการดําเ นินการ 
เพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามประกาศดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคําคัดคานการรังวัดการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่รุกล้ําที่ดิน 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีทั้งสองในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงถือไดวาวันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดี
ทั้งสองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การท่ีผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๐/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ้ือที่ ดินในเขตปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
เน้ือที่ประมาณ ๕ ไร ๑ งาน ๘ ตารางวา มาจากนองสาวของผูฟองคดี เม่ือมีการสํารวจรังวัด
ที่ดินแปลงถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดจัดให 
ผูฟองคดีเปนผูถือครองที่ ดินตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดินแปลงเลขที่ ๒ กลุมที่ ๖๘๓๓ บานหนองรี หมู ๙ ตําบลยานยาว อําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี เน้ือที่ประมาณ ๔ ไร ๓ งาน ๒ ตารางวา การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข 
แปลงเลขที่ ๒ ดังกลาว ทําใหที่ ดินของผูฟองคดีลดนอยลงหรือขาดหายไป อันถือไดวา 
เปนการกระทําละเมิดตอสิทธิในทรัพยสินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ทําการรังวัดปกหลักเขตและออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิถือครองใหถูกตอง น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ไดมีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข สําหรับที่ดินแปลงเลขที่ ๒ ใหแก 
ผูฟองคดีตั้งแตเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว จึงตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดี
ตองรูหรือควรรูแลววา ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ออกใหแกผูฟองคดีน้ันมีเน้ือที่ดินนอยกวาที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีอางวาซ้ือมาจากนองสาว ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาการรังวัดปกหลักเขตและออก  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ใหแกผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
ผูฟองคดีก็จะตองยื่นฟองคดีขอหาน้ีภายในกําหนดเวลาหน่ึงปนับตั้งแตวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๙ เปนตนไป การที่ผูฟองคดีนําคดีมาย่ืนฟองตอศาลในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเปน
การย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาดไดมีประกาศ ลงวันที่ 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ยกเลิกประกาศข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยอางวา มีขอผิดพลาดในการเฉลยขอสอบ สงผลใหคะแนนรวม
คลาดเคลื่อน ทําใหผูฟองคดีในฐานะผูสอบคัดเลือกไดเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับรถดับเพลิง ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตองไดรับความเสียหาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาดชดใชคาเสียหาย
สําหรับเงินเดือนตั้งแตสอบไดเปนเวลา ๔ ป น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดเคยย่ืนฟอง 



 
 
๒๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓  
เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ในมูลเหตุ น้ีอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองขอให 
ชดใชคาสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีในวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๗ เปนการยื่นฟองเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๖/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคลองสระบัว ซ่ึงตอมาศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตนใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการชดใชคาเสียหายอันเกิดจากคําส่ังดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน มูลเหตุในการฟองคดีน้ีมาจากการที่ผูฟองคดีเห็นวา คําส่ังที่ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
โดยผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวเม่ือวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย 
ของคําสั่งดังกลาวอยางชาภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวา ตนไดรับ
ความเสียหายและประสงคจะใหมีการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการออกคําส่ังที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายนี้ ก็ชอบที่จะมีคําขอมาพรอมกับคําฟองที่ไดยื่นฟองไวหรือยื่นฟองคดีน้ีตอศาล
ภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๐/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีหนังสือ 
แจงคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการไปยังที่อยู เดิมของผูฟองคดี เปนเหตุให 
ผูฟองคดีไมไดรับหนังสือดังกลาว เม่ือตอมา ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ คณะกรรมการขาราชการตํารวจจึงมีมติไมรับวินิจฉัยคําอุทธรณของผูฟองคดี
เน่ืองจากย่ืนอุทธรณเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มูลเหตุของคดีน้ีเกิดจากการท่ีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
มีคําสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ ไลผูฟองคดีออกจากราชการ  ดังนั้น การท่ีผูฟองคดี 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิด 
ของคําสั่งดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเกินสิบปนับแตวันมีเหตุ 
แหงการฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิฟองคดีในขอหานี้ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๔/๒๕๕๘) 
  

  ๔) กรณีการกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

   

กรณีพิพาทเก่ียวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองเปนพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด ไดทําสัญญาค้ําประกันเงินกูไวกับสหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด 
ตอมา ผูกูถูกใหออกจากงาน สหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด จึงเรียกรอง
เงินกูที่ยังคางชําระคืนจากผูฟองคดีทั้งสอง และไดฟองดําเนินคดี ซ่ึงศาลแขวงพระนครเหนือ 
มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูฟองคดีทั้งสองชําระหนี้แกสหกรณ ผูฟองคดีทั้งสองในฐานะเปนสมาชิก
กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญจึงไดมีหนังสือขอรับความชวยเหลือจากนายทะเบียน
สหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีทั้งสองจึงรองขอความเปนธรรมตอสํานักงานสงเสริมสหกรณ 
พ้ืนที่ ๒ แตสํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงวา กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
เงินกูของสมาชิกสามัญไดจัดตั้งขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมายและไดแจงใหสหกรณออมทรัพย
การส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด ระงับกองทุนดังกลาวแลว ผูฟองคดีท้ังสองจึงอุทธรณ 
ตอกรมสงเสริมสหกรณ แตกรมสงเสริมสหกรณไมรับอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการกระทํา
ของสํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนที่ ๒ เปนการละเลยตอหนาที่ ไมกํากับใหสหกรณออมทรัพย
การสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน 
เงินกูสามัญ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมไดรับการชวยเหลือในการชําระหน้ี 
ตามสัญญาค้ําประกันรอยละ ๕๐ ของจํานวนเงินสุทธิตามสัญญาเงินกู จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนที่ ๒ และกรมสงเสริมสหกรณชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีทั้งสองไดรับ
หนังสือชี้แจงจากสํานักงานสงเสริมสหกรณ พ้ืนที่ ๒ เม่ือใด แตการที่ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือ
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณตอกรมสงเสริมสหกรณ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสอง 
รูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุด คือ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองฟองคดี
ภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันดังกลาว โดยผูฟองคดีทั้งสองจะตองยื่นฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ 



 
 
๒๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เม่ือผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๖๖/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีรวมทั้งเกษตรกรรายอ่ืนซ่ึงมีที่ดินอยูติดกับ
โรงงานสุราในสังกัดกรมสรรพสามิต ไดรับผลกระทบจากการรั่วซึมของบอกักเก็บนํ้ากากสาสุรา
ของโรงงานสุราดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแก
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงเชื่อไดวาบอกักเก็บนํ้ากากสาสุรานาจะมีการร่ัวซึมมานานแลว  
โดยไดเพ่ิมความรุนแรงและชัดแจงเม่ือเกิดกรณีฝนตกหนักอยางตอเน่ืองในปลายเดือนสิงหาคม
ถึงตนเดือนกันยายน ๒๕๔๖ แมผูฟองคดีจะไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ รองเรียน
ตอกรมสรรพสามิต และไดมีการดําเนินการแกไขแลวเม่ือปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ แตนํ้ากากสาสุรา
ที่ร่ัวซึมเขาไปในที่ดินสวนมะมวงของผูฟองคดีก็ยังคงมีอยูจนทําใหไดรับความเสียหายตอเน่ือง
ตลอดมาจนถึงวันฟองคดี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๘ จึงถือไดวาเปนการยื่นฟองคดีตอศาลภายในกําหนดเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ รูเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๘) 

กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําฟองและคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองวา 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ใหแกราษฎร
รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงตอมาผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองมาเปนครั้งที่สอง
เพ่ือขอใหกระทรวงการคลังรับผิดชดใชคาเสียหายตอผูฟองคดีในผลแหงการละเมิดจาก 
การละเลยตอหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ที่ไมกํากับดูแลขาราชการในสังกัดปลอยใหมีการออก น.ค. ๓ ฉบับพิพาท การย่ืนคํารองขอ
แกไขเพ่ิมเติมคําฟองคร้ังที่สองนี้จึงเปนการเสนอขอหาใหมและตัวบุคคลผูถูกฟองคดีใหมตอศาล  
ดังนั้น เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองเปนครั้งแรก 
ตอศาลในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในเร่ืองนี้อยางชาในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองมาเปนครั้งที่สอง
เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๔/๒๕๕๘) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองไดออกหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกนางสาว อ. โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากในขณะที่ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาว นางสาว อ. มิไดประกอบอาชีพ
เกษตรกร และตอมา นางสาว อ. ไดนํา ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาทมาใชเปนหลักฐานในการ
ฟองขับไลผูฟองคดีใหออกจากที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ ถึงสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองขอใหเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาว แตมิไดมีการดําเนินการใด ๆ 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดระยอง ขอใหดําเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาท กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลย 
ตอหนาที่ดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดีที่พนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสิบสองซ่ึงเปนชาวบานที่อาศัยและมีเอกสาร
ทะเบียนราษฎรอยูในพื้นที่ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ไดยื่นคํารองขอลงรายการ
สัญชาติไทยตอนายอําเภอแจหมเพ่ือเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) 
และลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน แตนายอําเภอแจหมละเลยไมเพ่ิมชื่อและรายการ
บุคคลเขาในทะเบียนบานตามคํารองขอ ทําใหผูฟองคดีทั้งสิบสองไดรับความเสียหาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสอง น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นายอําเภอแจหมไดรับคํารองดังกลาวในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีทั้งสิบสองไดยื่นคํารองตอนายอําเภอแจหมในวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และผูฟองคดีทั้งสิบสองยังไมไดรับหนังสือชี้แจงจากนายอําเภอแจหม 
ผูฟองคดีทั้งสิบสองชอบที่ยื่นฟองตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวัน  
คือ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดีทั้งสิบสองยื่นฟองขอหาน้ีตอศาลในวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 



 
 
๒๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
ณ ประเทศอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมได 
บรรจุแตงตั้งผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับทุนการศึกษา ทําให 
ผูฟองคดีไมไดรับเงินเดือนในระหวางศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมบรรจุแตงตั้งผูฟองคดี 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๖ และใหเบิกจายเงินเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ใหบรรจุผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะนิติศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือไดวา
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันที่มีคําส่ังดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรู 
ถึงการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมมิไดมีคําสั่งใหบรรจุผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับทุนการศึกษา ทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินเดือนในระหวางศึกษา  
อันเปนเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนโดยสง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา
หน่ึงปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๓/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจสันติบาลไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนนานถึง 
๑๓ ป ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพ่ือขอทราบผลการดําเนินการ 
ทางวินัยตามคําสั่งดังกลาว แตยังไมทราบผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจสันติบาลและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
แจงผลการสอบสวนวินัยอยางรายแรงใหผูฟองคดีทราบ และไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ิมสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และเพิ่มความผิดฐานละเมิด  
โดยขอใหชดใชคาเสียหายจากกรณีการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาในการแจงผล 
การสอบสวนวินัยอยางรายแรงดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน ตามเอกสารประกอบคําฟองเพิ่มเติม
ปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(ผานเลขานุการตํารวจแหงชาติ) ขอทราบผลการดําเนินการทางวินัยดังกลาว แตไมไดรับคําตอบ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เหตุแหงการฟองคดีในความผิดทางละเมิดอันเกิดจากการละเลยลาชาในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามกฎหมาย จึงเกิดเม่ือลวงพนเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอทราบผล 
การดําเนินการทางวินัยดังกลาว คือ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงถือวาเปนวันที่ผูฟองคดี 
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี และผูฟองคดีจะตองยื่นฟองสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ในฐานะหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ผูทําละเมิดอยางชาภายในกําหนดหน่ึงปนับแต 
วันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมตอศาล
ในวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึ งเปนการฟองคดีเ ม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๘/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลไดใชสิทธิยื่นเรื่อง 
ขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตจนระยะเวลาลวงพนไปกวา ๙๐ วันแลว 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอยังมิไดดําเนินการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแก 
ผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอสิทธิในการไดรับคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่ที่ไมเบิกจายเงิน 
ตามสิทธิใหแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหเทศบาลตําบลหนองสอเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  
แตนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอมิไดดําเนินการเบิกจายคาใชจายดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงเปนการยื่นคําฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๕/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ละเลยตอหนาที่ในการเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ 
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับ 
หรือตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการจายเงินคาตอบแทนพิเศษในสวนที่ผูฟองคดีควรไดรับ 
ในอัตรารอยละ ๒ ของเงินเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และใหมี
การตรวจสอบสิทธิขาราชการทุกคนที่อยูในขายพึงไดรับคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบดังกลาว 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากไดมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี จุฬาลงกรณ



 
 
๒๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดทราบวา 
ตามที่ระเบียบขางตนกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ น้ัน เห็นควรให
เร่ิมใชตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เปนตนไป กรณีจึงถือไดวาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐  
เปนวันที่มีการปฏิเสธที่จะจายคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบฉบับน้ีแกผูฟองคดี แมไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีทราบหนังสือเวียนดังกลาวเมื่อใด แตการท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอใหคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีดําเนินการจายคาตอบแทนพิเศษ
แกผูฟองคดี ยอมถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีชอบที่จะนําคดีมาฟองภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาว คือ ภายใน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๒/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดเกษียณอายุราชการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจายเงินบํานาญปกติแกผูฟองคดี โดยไมจายเงินเพ่ิม
รอยละ ๒๕ จากเงินบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมดังกลาวตามขอ ๓๙ (๔) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นชําระเงิน
สวนที่ขาดไปนับแตวันที่ผูฟองคดีเกษียณอายุราชการจนถึงวันฟองคดี และใหจายเงินเพ่ิม 
รอยละ ๒๕ ของเงินบํานาญตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่ง น้ัน อยางชาที่สุด ผูฟองคดีจะตองรูวา 
มิไดมีการจายเงินเพ่ิมรอยละ ๒๕ ของบํานาญปกติใหแกผูฟองคดีในวันที่ผูฟองคดีไดรับ 
เงินบํานาญปกติเปนครั้งแรกนับแตวันทีผู่ฟองคดีเกษียณอายุราชการเม่ือวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ซ่ึงก็คือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามขอ ๒๙ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟอง
ตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๕๙) 

 
 
 

 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

กรณีฟองวา กรมศุลกากรซ่ึงเปนผูฟองคดีไดมีหนังสือเรียกให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ว. ซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี แตไมมีผูใดนําเงินมาชําระ ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดี
กลาวอางวา นาง ว. ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนชองทางให
หางหุนสวนจํากัด ค. ผูสงออกสินคากระทําการทุจริตขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรเปนเหตุให 
ทางราชการและผูฟองคดีไดรับความเสียหาย โดยผูฟองคดีออกบัตรภาษีตามคําขอรับเงินชดเชย
คาภาษีอากรใหแกหางหุนสวนจํากัด ค. และมีการวางฎีกาเบิกตามมูลคาบัตรภาษีแลวทุกฉบับ
เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ จึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับความเสียหายตามมูลคา
ของบัตรภาษีที่ไดนําไปใชประโยชนและเปนวันที่มีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น และภายหลังจากที่
ผูฟองคดีมีคําสั่งใหนาง ว. ชดใชคาสินไหมทดแทน นาง ว. ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอใหกรมบัญชีกลาง 
จายบําเหน็จตกทอดแกทายาทของนาง ว. กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูถึงความตายของนาง ว.  
ในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนาง ว. ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเนื่องจากเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดสิบปนับแต
วันที่นาง ว. กระทําละเมิด ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาท 
ของนาง ว. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๕๘) 
 

  ๔.๓.๒ การฟองคดีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีฟ อ งว า  ผู ฟ อ งค ดี ได จดทะ เ บียนแบ ง หักที่ ดิ นที่ ถู ก เ วนคื น 
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางทางหลวงจังหวัด สายนครศรีธรรมราช 
-เชียรใหญ-หัวไทร-ระโนด ตอนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ-หัวไทร ในทองที่อําเภอเมือง
นครศรธีรรมราช อําเภอรอนพิบูลย อําเภอเชียรใหญ และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. ๒๕๒๔ แตยังไมไดรับเงินคาทดแทนที่ดินจากกรมทางหลวง ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหกรมทางหลวงจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏตาม



 
 
๒๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สารบัญการจดทะเบียนของ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๒ วา ที่ดินแปลงดังกลาวไดมีการจดทะเบียน 
แบงหักเปนทางหลวงสายนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ และผูฟองคดี
มีหนังสือถึงผู อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) ขอใหชี้แจงเกี่ยวกับ 
การจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ซ่ึงผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) 
มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ แจงวา ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อรับเงินคาทดแทนที่ดินแลว
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ เปนเงินจํานวน ๓,๓๕๖ บาท ซ่ึงสัมพันธกับสารบัญการจดทะเบียน
ของ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๒ ที่ไดมีการจดทะเบียนแบงหักเปนเขตทางหลวง ประทับตราลงวันที่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ แมกรมทางหลวงจะเขามาเริ่มกอสรางเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณี 
ก็ตองถือวาไดมีการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ วันดังกลาวจึงเปน
วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑/๒๕๕๙) 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจายเงินชวยคาครองชีพ 
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ใหแกผูถูกฟองคดีไปโดยที่ผูถูกฟองคดีไมมีสิทธิไดรับ เปนเงินจํานวน 
๒๔๐,๓๕๓.๑๓ บาท โดยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงใหผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สุโขทัยซ่ึงเปนตนสังกัดของผูถูกฟองคดีเรียกเงิน ช.ค.บ. ที่จายไปเกินสิทธิแกผูถูกฟองคดี  
แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธการคืนเงินและไมทําหนังสือรับสภาพหนี้ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ย น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แจงผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัยเพ่ือเรียกใหผูถูกฟองคดีคืนเงิน ช.ค.บ. ที่ รับไปโดยไมมีสิทธิ  
ซ่ึงตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัยไดรับหนังสือฉบับดังกลาวไวแลวเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
จึงตองถือวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดี
มายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๑๔/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูผลิตและสงออกไกสดแชแข็งไปจําหนาย 
ยังตางประเทศไดรับความเสียหายจากวิกฤตการณการแพรระบาดของไขหวัดนกในชวงปลายป 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แตไมไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  
เรื่อง การขอยกเวนภาษีนําเขา เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม สําหรับวัตถุดิบอาหารที่นํามาผลิตเนื้อไก 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเปดสดเพ่ือสงออกในชวงวิกฤตไขหวัดนก ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการชําระเงิน
จากผลกระทบความเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ขอรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานที่เก่ียวของแลว ซ่ึงอธิบดีกรมการคาภายในมีหนังสือลงวันที่ 
๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจงผูฟองคดีวา ไมสามารถนําเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
ไปใชเยียวยาความเดือดรอนเสียหายจากเหตุแหงภัยพิบัติไขหวัดนกป พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแก 
ผูฟองคดีได เน่ืองจากไมสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนรวม 
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่หามนําเงินกองทุนรวมไปชวยเหลือทางดานภัยพิบัติ  
อันเปนการปฏิเสธการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีจึงถือวาผูฟองคดีได รูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นตอศาลในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  
จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๙๙/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมบัญชีกลางไมดําเนินการพิจารณาหรือมีคําส่ังใด ๆ 
เก่ียวกับการขอรับบําเหน็จตกทอดของผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดก มีเพียงหนังสือแจงวา
เอกสารหลักฐานของผูฟองคดีไมใชหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาสั่งจายบําเหน็จตกทอด  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดีกรมบัญชีกลางจายเงิน
บําเหน็จตกทอดใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อธิบดีกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจงผูฟองคดีวา ไมสามารถจายบําเหน็จตกทอดสวนที่กันให 
ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกได แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เม่ือใด แตการที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก็เปนการยื่นฟองคดี
ภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๕๘) 

 

 ๔.๔ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
  

 ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาจาง 
 

๑) กรณีหนวยงานทางปกครองผูวาจางฟองผูรับจาง 
 

กรณีฟองวา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษพลังงาน 
ไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด พ. กอสรางเขื่อน ระบบสงนํ้า โรงไฟฟาและสวนประกอบ 
ในโครงการไฟฟาพลังนํ้าหวยน้ําขุน โดยมีธนาคาร ย. เปนผูค้ํ าประกันการทํางานของ 
หางหุนสวนจํากัด พ.  ตอมา หางหุนสวนจํากัด พ. ไดกระทําผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงไดเรียกให



 
 
๒๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ธนาคาร ย. ชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน แตธนาคาร ย. เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหธนาคาร ย. ชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจงใหหางหุนสวนจํากัด พ. 
ซอมแซมงานงวดที่ ๑๗ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากไมดําเนินการภายใน 
เวลาดังกลาว ผูฟองคดีถือวาหนังสือฉบับน้ีเปนการบอกเลิกสัญญา ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด พ.
ได รับหนังสือดังกลาวในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงครบกําหนด ๑๕ วัน ในวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เม่ือครบกําหนดดังกลาวแลว หางหุนสวนจํากัด พ. เพิกเฉย จึงถือวา 
ผูฟองคดีไดบอกเลิกสัญญากับหางหุนสวนจํากัด พ. ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ วันดังกลาว
กอใหเกิดสิทธิกับผูฟองคดีในการริบหลักประกันและเรียกรองคาเสียหายตามขอกําหนด 
ของสัญญาจางกอสรางเขื่อน ระบบสงนํ้า โรงไฟฟาและสวนประกอบฯ วันดังกลาวจึงเปน 
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดีของคดีน้ี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองเรียกรองใหผูถูกฟองคดี 
ชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงเปนการนําคดีมาฟอง 
เม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๔/๒๕๕๙) 

 

๒) กรณีผูรับจางฟองหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
 

กรณีฟองวา เทศบาลตําบลศรีสุนทรวาจางใหผูฟองคดีกอสรางบาน 
ในโครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน ๘๔ พรรษา ซ่ึงผูฟองคดีไดทํางานกอสรางบาน 
ในโครงการดังกลาวใหแกเทศบาลตําบลศรีสุนทรจนแลวเสร็จ แตเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
ไมจายคาจางใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
เทศบาลตําบลศรีสุนทรจายเงินตามสัญญาจางใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
ผูฟองคดีไดทํางานกอสรางจนแลวเสร็จสมบูรณ จึงไดขอเบิกเงินคาจางจากเทศบาลตําบล 
ศรีสุนทรเม่ือประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๒ แตไดรับการปฏิเสธการจายเงินคาจาง กรณีจึงถือไดวา
เหตุแหงการฟองคดีไดเกิดขึ้นแลวตั้งแตวันที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรปฏิเสธการจายเงินคาจาง 
และผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตขณะนั้น ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองอยางชาภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอ 
ศาลปกครองเม่ือวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดหาปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๐/๒๕๕๘) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยผูอํานวยการสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ไดทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางอาคารศูนยเยาวชน 
กอสรางทางเทาดานหนาอาคาร งานทอระบายน้ํา พรอมบอพักภายนอกอาคาร โดยผูฟองคดี 
ไดยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) แตไมได 
มีการเบิกจายเงินชดเชยคางานกอสรางและมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการจายเงินชดเชยคางานกอสราง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือเรงรัดการเบิกจายเงินดังกลาวไปยังผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรมฯ ซ่ึงผูอํานวยการ
สํานักวัฒนธรรมฯ ไดรับหนังสือไวเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ การเพิกเฉยไมชําระเงินดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีเปนการประพฤติผิดสัญญาตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือเรงรัดการเบิกจายเงิน 
จากผูฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ผูฟองคดีสามารถใชสิทธิเรียกรองเงินชดเชยคางานกอสรางโดยการฟองคดีตอศาลไดตั้งแต 
วันดังกลาว โดยไมตองรอใหมีการปฏิเสธไมชําระเงินชดเชยคางานกอสรางเสียกอน  ดังนั้น  
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ยอมเปนการยื่นคําฟอง 
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๐/๒๕๕๘)  

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการ สังกัดกรมการประกันภัย  
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงสมัครใจโอนยายมาเปนพนักงานในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดยื่นหนังสือขอรับเงินประโยชนตอบแทนกรณี 
ออกจากงานดวยเหตุเกษียณอายุ แตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
และคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไมจายประโยชนตอบแทน
เม่ือเกษียณอายุโดยเทียบเคียงกับคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ใหแกผูฟองคดีตามสิทธิที่ผูฟองคดีพึงมีตามกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหมีการจายเงินประโยชนตอบแทนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดเกษียณอายุเม่ือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามขอ ๑๓ (๕) ของขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการพนักงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีจึงตองถือวาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรู 
ถึงการไมจายเงินประโยชนตอบแทนกรณีออกจากงานดวยเหตุเกษียณอายุใหแกผูฟองคดี 



 
 
๒๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองภายในหาป 
นับแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๙) 

 

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาสัมปทาน 
 

 กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร 
ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชําระ 
เงินผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐใหแกกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
(กรมทรัพยากรธรณี เดิม) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนเลิกหาง เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ และไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงตองชําระเงินผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐใหแกผูฟองคดี เปนจํานวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท 
ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ เปนอยางชา แตกลับเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการชําระเงินดังกลาวพรอมทั้งดอกเบ้ียใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จดทะเบียนเลิกหาง และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
ยอมไมอาจถือเอาประโยชนจากเงื่อนไขที่จะขอผอนชําระเปนงวด ๆ ตามที่กําหนดในขอตกลง
การจายผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรได แมผูฟองคดี
จะไมไดทวงถามใหใชหน้ีจํานวนดังกลาว ผูชําระบัญชีก็ตองวางเงินเทาจํานวนหนี้ น้ัน 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการวางทรัพยสินแทนชําระหนี้ 
และผูฟองคดีมีสิทธิฟองเรียกหนี้จํานวนดังกลาวเอาจากลูกหน้ี ผูชําระบัญชี และผูค้ําประกันได 
ภายในสองปนับแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี  
กรณีจึงตองถือวาวันที่มีเหตุแหงการที่ผูฟองคดีจะตองเรียกใหชําระเงินผลประโยชนพิเศษ 
เพ่ือประโยชนแกรัฐ คือ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ แตขอเท็จจริงปรากฏวา มีการลงพิมพ
โฆษณาการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ อันเปนเวลาภายหลังวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่หน้ีเงิน
ผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตร งวดที่ ๑ ถึงกําหนดชําระ 
แตผูฟองคดียังไมไดรับชําระ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี ตั้งแตวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเปน
การยื่นฟองคดีตอศาลภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่ไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งยังเปนการยื่นฟองเรียกเอาหน้ีสินซึ่งลูกหน้ีของตน



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภายในสองปนับแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๒๗๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
อีกดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๕/๒๕๕๙) 
 

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทุนการศึกษา 
 

กรณีกองทัพอากาศฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของผูค้ําประกันซึ่งเสียชีวิตลงแลว รวมกันรับผิดชดใชเงิน 
ตามสัญญาค้ําประกันกรณีที่ นาย ธ. ประพฤติผิดสัญญาของผูเขารับการศึกษาเปนนักเรียน 
จาอากาศ ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นาย ธ. ขอลาออกจากโรงเรียนจาอากาศกอนสําเร็จการศึกษา 
และผูฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหนาย ธ. พนสภาพความเปนนักเรียน  
โดยอนุญาตใหลาออกไดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามความประสงคของนาย ธ. กับให 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ ดําเนินการเรียกเก็บ 
เงินคาปรับชดใชกรณีผิดสัญญาการศึกษาใหแกทางราชการ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวามีขอโตแยง
เก่ียวกับขอสัญญาของผูเขารับการศึกษาเปนนักเรียนจาอากาศ อันเปนสัญญาประธาน ผูฟองคดี
ยอมมีสิทธิฟองคดีเพ่ือยุติขอโตแยงนั้นไดตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยตองยื่นฟอง 
ภายในหาปนับแตวันดังกลาว ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี สําหรับ
การยื่นฟองขอใหผูค้ําประกันรับผิดชดใชเงินตามสัญญาค้ําประกัน อันเปนสัญญาอุปกรณ 
ที่ค้ําประกันความรับผิดของนาย ธ. ก็ยอมตองฟองศาลภายในระยะเวลาเดียวกับสัญญาประธาน 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๘) 

 

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน 
และส่ิงปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญากูยืมเงิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 



 
 
๒๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๔ .๔ .๖  การนับระยะเวลาการฟองคดี พิพาทเก่ียวกับสัญญารับฝาก 
เก็บขาวเปลือก แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร และจัดจําหนายขาวสาร  
 

   กรณีที่องคการคลังสินคา ฟองวา หางหุนสวน ร. ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑
โดยนาย บ. ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําผิดสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนาย
ขาวที่ทําไวกับผูฟองคดี โดยการไมสงมอบขาวสารหอมมะลิใหผูฟองคดี รวม ๓ งวด คิดเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๗,๑๙๘,๗๘๘.๕๔ บาท เม่ือหักเงินจํานวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชําระใหแกผูฟองคดีแลว คงเหลือเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระเงินคาแปรสภาพขาวใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕,๑๙๘,๗๘๘.๕๔ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๔๖ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินจํานวนดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ โตแยงเก่ียวกับการคํานวณราคาขาวสารที่คางชําระ น้ัน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือโตแยงเก่ียวกับจํานวนเงินดังกลาว ถือวามีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญา
ทางปกครองเกิดขึ้น ซ่ึงผูฟองคดียอมมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาแปรสภาพขาวได
ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ ซ่ึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
เ ม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเ ม่ือวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมจะปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดทําหนังสือรองขอความเปนธรรมไปที่ผูตรวจการแผนดินขอใหสั่งใหผูฟองคดีกําหนดราคาขาว
โดยใชอัตราแปรสภาพขาวตามที่คณะกรรมการกําหนดอัตราแปรสภาพขาวจังหวัดอุบลราชธานี
กําหนด เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ โตแยงเก่ียวกับหลักเกณฑที่ใช 
ในการคํานวณราคาขาวสารที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คางสงมอบใหผูฟองคดี ซ่ึงถือไดวาจํานวนหนี้ 
ที่คูสัญญายอมรับกันยังไมเสร็จสิ้น และไมอาจถือไดวาเปนการรับสภาพหน้ีหรือแสดงใหเห็น 
เปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง ประกอบกับการรองขอใหผูตรวจการแผนดิน
แกไขปญหาดังกลาว มิใชเปนการมอบขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาหรือ 
เปนการกระทําอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี เนื่องจากผลของการพิจารณา 
ของผูตรวจการแผนดินเปนคําแนะนําผูฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐใหปฏิบัติตามความเห็น
หรือขอสังเกตเทาน้ัน  อีกทั้ง หากความเห็นของผูตรวจการแผนดินเปนโทษกับผูถูกฟองคดี 
ทั้งสาม ก็หาไดผูกพันหรือมีสภาพบังคับกับผูถูกฟองคดีทั้งสามได จึงไมอาจถือไดวาเจาหน้ี 
ไดกระทําการอ่ืนใดอันเปนผลอยางเดียวกับการฟองคดี และไมเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๒๐/๒๕๕๙) 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับขอตกลงการจางลูกจาง
ของสวนราชการ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  
 

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาหลักประกันซอง 
 

กรณีฟองวา กรมชลประทานซึ่งเปนผูฟองคดีไดมีประกาศกรมชลประทาน 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การซื้อดินธรรมดา เลขท่ี E ๒/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หางหุนสวนจํากัด ว. ซ่ึงมีผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนหุนสวนผูจัดการประเภทไมจํากัดความรับผิด ไดรับเอกสารประกวดราคาและไดยื่นหนังสือ
แสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และไดนําหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสทิงพระ ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ วางเปนหลักประกันซอง 
เปนเงินจํานวน ๑,๗๓๑,๘๑๕ บาท ตอผูฟองคดี แตปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด ว. ไมสงผูแทน
เขาไปลงทะเบียนเสนอราคา ประธานคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
จึงประกาศใหหางหุนสวนจํากัด ว. เปนผูหมดสิทธิเสนอราคา และผูฟองคดีไดมีหนังสือแจง 
หางหุนสวนจํากัด ว. ริบหลักประกันซองในอัตรารอยละ ๒.๕ ของวงเงินดังกลาว เปนเงิน 
๘๖๕,๙๐๗.๕๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดีคืนหลกัประกันซองประกวดราคา น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน และกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ นําเงินไปชําระภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวโดยชอบแลว แตไมนําเงินไปชําระ กรณียอมถือไดวาผูฟองคดี 
รูเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๕๘) 

 

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาซื้อขาย 

 

กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลคลองขามซึ่ งเปนผูฟองคดี 
ทําสัญญาซ้ือรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค ชนิด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน กับหางหุนสวนจํากัด อ. 
ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไดสงมอบรถโดยไมดําเนินการจดทะเบียนรถยนตและมิได
สงมอบแผนปายทะเบียนรถยนตคันที่ซ้ือขายใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการจดทะเบียนรถยนตบรรทุกนํ้าที่พิพาท 



 
 
๒๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาใหเปนชื่อผูฟองคดีและใหสงมอบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนตพรอมแผนปาย 
เลขทะเบียนรถยนต หรือชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ภายหลังครบกําหนดเวลา ๗ วัน นับแตวันสงมอบรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค คือ ภายใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการจดทะเบียนรถยนตพรอมสงมอบ 
แผนปายทะเบียนรถยนตคันที่ซ้ือขายใหแกผูฟองคดีตามที่ตกลงกันไว กรณีจึงฟงไดวาผูฟองคดี
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๙) 

 กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลโนนทองไดทําสัญญาซื้อขาย 
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงขายรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค ๖ ลอ ใหแก 
ผูฟองคดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูฟองคดีไดทําการตรวจรับรถยนตคันดังกลาวไวแลว 
ผูฟองคดีจึงไดจายเงินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมไดดําเนินการโอนทะเบียน
รถยนตใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีมีหนังสือทวงถามแตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกันคืนเงินราคารถยนต
บรรทุกนํ้าและใหรับคืนรถยนตคันดังกลาว น้ัน แมในสัญญาไมไดระบุวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองโอนทะเบียนรถยนตใหแกผูฟองคดีภายในกําหนดเวลาใด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ก็ยังมีหนาที่ตองโอนทะเบียนรถยนตที่ขายใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาอันสมควร  
เม่ือสัญญาซื้อขายไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงมอบรถยนตตามสัญญาใหแกผูฟองคดี
ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ แมจะยังไมไดจดทะเบียนโอนรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค
คันดังกลาวใหแกผูฟองคดี ก็ถือวาวันถัดจากวันที่ครบกําหนดสัญญาดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  
จึงเปนการยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือพนเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๖๑/๒๕๕๙) 

 

๔.๕ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทํา
อยางหนึ่งอยางใด 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๔.๖ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหย่ืนฟองการใชอํานาจรัฐ 
ในบางกรณีตอศาลปกครอง 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๗ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีเกิดข้ึนกอนศาลปกครอง
เปดทําการ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไป 

 

   ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ 
    

   กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดียื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพ่ือขอรับ
เอกสารสิทธิที่บิดาของตนไดเคยนําเดินสํารวจไว แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง 
ไดมีหนังสือปฏิเสธการออกเอกสารสิทธิใหแกผูฟองคดี โดยแจงวา ยังไมสามารถดําเนินการ 
ออกเอกสารสิทธิใหผูฟองคดีได เน่ืองจากท่ีดินแปลงดังกลาวอยูในบริเวณที่จําแนกออกจาก 
เขตปาไมถาวรและอยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหออกเอกสารสิทธิใหแกตน น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ไมไดระบุวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลาสําหรับ 
ยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาว และไมมีการแจงขอความดังกลาวใหผูฟองคดีทราบในภายหลัง 
ทําใหระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่มีกําหนดนอยกวาหน่ึงป ใหขยายเวลา
สําหรับยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ซ่ึงแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีได รับคําสั่งดังกลาวเมื่อใด แตเม่ือเจาหนาที่ 
ไดแจงวามีการสงหนังสือ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ไปใหผูฟองคดีทางไปรษณียตามที่อยู 
ในบัตรประชาชน แตไมมีผู รับ จึงมอบสําเนาคูฉบับหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓  
ใหผูฟองคดี กรณียอมถือไดวาผูฟองคดีไดรับคําส่ังดังกลาวอยางชาตองไมกอนวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๓ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองภายใน
หน่ึงปตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑/๒๕๕๙)  



 
 
๒๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

                        กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
การใหที่ดินระหวางนาย น. กับนาง บ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
รองขอใหอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและอายัดที่ดินโฉนดที่ดิน
ดังกลาว แตได รับหนังสือแจงผลการพิจารณาวาไม มีเหตุที่จะตองเพิกถอนหรือแกไข 
การจดทะเบียนดังกลาวแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการใหดังกลาว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงตามเอกสาร
ประกอบคําฟองของผูฟองคดีปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาตามหนังสือดังกลาว 
เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๔๘ ผูฟองคดีจึงรูเหตุแหงการฟองคดีภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ 
เปนอยางชา แตการแจงผลการพิจารณาดังกลาวมิไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับ
ยื่นคําฟองไวดวยจึงตองขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองเปนหน่ึงปนับแตวันที่ได รับคําสั่ง 
ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๔/๒๕๕๙) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสิบสองซึ่งเปนชาวบานที่อาศัยและมีเอกสาร
ทะเบียนราษฎรอยูในพื้นที่ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ไดยื่นคํารองขอลงรายการ
สัญชาติไทยตอนายอําเภอแจหมเพ่ือเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) 
และลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน แตนายอําเภอแจหมละเลยไมเพ่ิมชื่อและรายการ
บุคคลเขาในทะเบียนบานตามคํารองขอ ทําใหผูฟองคดีทั้งสิบสองไดรับความเสียหาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสอง  
โดยผูฟองคดีทั้งสิบสองอางวาตนอาศัยอยูบนดอย เปนผูขาดโอกาสในการศึกษา อานภาษาไทย
ไมได และไมเขาใจกระบวนการที่กฎหมายกําหนด ไมทราบถึงสิทธิที่ตนมีหรือที่กฎหมาย
กําหนดรับรองไว น้ัน แมจะเปนจริงอยางที่ผูฟองคดีทั้งสิบสองกลาวอาง ซ่ึงเปนอุปสรรค 
ตอการฟองคดีอยูบางก็ตาม แตก็ไมเปนเหตุใหระยะเวลาการฟองคดีตองขยายออกไปแตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๘) 

 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๒ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดีรอยละ ๕ เปนเวลา ๑ เดือน โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว แต อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ไดมีการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ใหผูฟองคดีทราบในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเปนวันที่พนกําหนดเวลาที่จะตองวินิจฉัยอุทธรณ
ใหแลวเสร็จ โดยมิไดแจงสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครองไวและไมปรากฏวามีการแจงสิทธิ
ดังกลาวน้ันใหมดวย สิทธิในการฟองคดีจึงขยายออกไปเปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดี 
ไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน  
เม่ือคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวถือเปนคําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหมและผูฟองคดีมีสิทธิ 
นํามายื่นฟองตอศาลไดโดยไมจําตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองทางไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๐ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๖/๒๕๕๘) 

 

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย 
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการฟองคดีปกครองตอศาลอ่ืน
ซึ่งมิใชศาลปกครอง 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหน้ี 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา กองทัพบกซึ่งเปนผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหทายาทโดยธรรม
ของขาราชการทหารที่ถึงแกความตายนําเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ที่ไดรับเกินสิทธิมาคืนแกผูฟองคดีเพ่ือสงคืนคลัง รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน ๔๒๐,๒๘๐.๑๐ บาท 
ทายาทรายดังกลาวซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ตอผูฟองคดียอมรับวา 



 
 
๒๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนหนี้เงินจํานวนดังกลาว โดยตกลงผอนชําระหนี้เปนรายเดือน เดือนละ ๕,๘๓๗.๒๔ บาท จนกวา
จะครบ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดเพิกเฉยไมชําระเงินคืน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป แกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาได รับหนังสือรับสภาพหนี้ เ ม่ือวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว   
แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีไดทําหนังสือรับสภาพหน้ีกับผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
จึงมีผลใหอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยนับตั้งแตวันดังกลาว ทําใหระยะเวลาที่ลวงไปกอนน้ันไมนับเขาในอายุความ  
และเม่ือเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงส้ินสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น  
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟอง
คดีน้ีจึงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๕๙) 

 

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๙ ระยะเวลาการฟองคดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือสถานะของบุคคล 
  

 ๔.๙.๑ การฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
  

๑) การฟองคดีที่ถือวาเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สาขาลี้ ออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนใหแกราษฎรทับทางสาธารณะที่ปาชาและเขตปาถาวรที่รักษาไวเพ่ือเปน 
ปาชุมชน ซ่ึงผูปกครองทองที่และประชาชน หมูที่ ๑ หมูที่ ๔ และหมูที่ ๑๑ ตําบลปาไผ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน ใชประโยชนรวมกันโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวในสวนที่ออกในเขตปาถาวรและ 
ทับที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน น้ัน ทางสาธารณประโยชนเปนทางสาธารณะ 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใชสัญจร สวนปาชาหรือสุสานสาธารณะเปนปาหรือสถานที่ที่ประชาชน
ทั่วไปในชุมชนใชในการประกอบศาสนกิจหรือพิธีกรรมเก่ียวกับศพของประชาชนในชุมชน  
กรณีจึงเปนการฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ ซ่ึงผูฟองคดีสามารถยื่นฟอง
โดยไมมีกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๙) 
 

๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
  

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
บริษัทเอกชนกอสรางอาคารโครงการที่พักอาศัยไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงผูฟองคดี 
มีหนังสือรองขอใหนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาว  
แตผูฟองคดีเห็นวายังไมไดรับการแกไข จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรคมีคําสั่งใหผูรับผิดชอบโครงการที่พักอาศัยดังกลาวดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขอาคาร น้ัน กรณีเปนการฟองคดีที่เปนไปเพื่อประโยชนแกผูฟองคดีและชุมชน 
ที่ผูฟองคดีอาศัยอยูโดยเฉพาะกลุมเทาน้ัน มิใชกรณีที่จะทําใหบุคคลทั่วไปหรือประชาชน
สวนรวมไดประโยชนโดยตรงจากผลการฟองคดี จึงมิใชการฟองคดีเพ่ือคุมครองประโยชน
สาธารณะท่ีจะยื่นฟองเม่ือใดก็ไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยางปฏิเสธที่จะทําการ
ปกหลักเขตที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทดแทนหลักเขตเดิมที่สูญหาย  
เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถออกโฉนดที่ดินได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการปกหลักเขตที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี น้ัน เม่ือผูฟองคดีมีวัตถุประสงคในการฟองคดี
เพ่ือจะสามารถนําที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินได กรณีจึงเปนการฟองคดี
ที่เปนไปเพื่อประโยชนแกผูฟองคดี มิใชกรณีที่จะทําใหบุคคลทั่วไปหรือประชาชนสวนรวม 
ไดประโยชนโดยตรงจากผลของการฟองคดีน้ีอันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะที่จะ 
ยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๕๘) 



 
 
๒๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหอธิบดีกรมที่ดิน 
เพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว แตไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาวาไมมีเหตุที่จะตอง 
เพิกถอนหรือแกไขรายการจดทะเบียนดังกลาวแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิดังกลาว เปนการฟองคดีที่ไมเก่ียวกับ 
การคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองที่ยื่นพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีฟองวา เทศบาลเมืองลําสามแกวไดมีประกาศ เร่ือง ประมูลจัดซ้ือ
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จํานวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากไดกําหนดราคากลางในประกาศดังกลาวเปนจํานวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท แตในเอกสาร
ประมูลจางดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกสระบุราคาสูงสุดของการประมูลจัดซ้ือดวยวิธีระบบ
อิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนราคาที่ตางกันมาก อันแสดงวา 
มีงบประมาณในการจัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบไมเพียงพอหรือไมเทากับราคากลาง  
ทําใหผูฟองคดีไมสามารถจะเสนอราคาได ขอใหเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว ไมถือเปน 
การฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๐๕/๒๕๕๘) 

 

๔.๙.๒ การฟองคดีเก่ียวกับสถานะของบุคคล 

 

๑) การฟองคดีที่ถือวาเก่ียวกับสถานะของบุคคล 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเก่ียวกับสถานะของบุคคล 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสิบสองซ่ึงเปนชาวบานที่อาศัยและมีเอกสาร
ทะเบียนราษฎรอยูในพื้นที่ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ไดยื่นคํารองขอลงรายการ



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สัญชาติไทยตอนายอําเภอแจหมเพ่ือเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) 
และลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน แตนายอําเภอแจหมละเลยไมเพ่ิมชื่อและรายการบุคคล
เขาในทะเบียนบานตามคํารองขอ ทําใหผูฟองคดีทั้งสิบสองไดรับความเสียหาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสอง น้ัน   
การฟองเรียกคาเสียหายดังกลาวมิใชการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล 
ที่จะยื่นฟองเม่ือใดก็ได หรือจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ศาลปกครอง 
จึงไมอาจรับคําฟองขอหาดังกลาวที่ยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ไดมีประกาศรายช่ือ 
ผูไดรับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยตัดสิทธิผูฟองคดี เน่ืองจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผูสมัครสอบมีมติไมรับผูฟองคดี 
เขาบรรจุและแตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
มติดังกลาว น้ัน มิใชการฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองสถานะของบุคคลที่ยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได 
หรือเปนการฟองเพื่อประโยชนแกสวนรวม ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีน้ีที่ยื่น 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๙/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี โดยไมมีอํานาจ สงผลใหคําสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมายไปดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนกระบวนการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีทั้งหมดรวมทั้งคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ และใหบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขารับราชการสังกัดเดิม โดยเปนการยื่นฟอง 
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลว แตผูฟองคดีกลาวอางวา เปนการฟองคดีที่ เ ก่ียวกับ 
การคุมครองสถานะของบุคคล ซ่ึงผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได น้ัน กรณีสถานะของบุคคล 
ที่ไดมาจากตําแหนงหรืออาชีพ เชน ขาราชการผูดํารงตําแหนงงานอ่ืนใด เปนตน แมจะมีผล 
ทําใหมีสิทธิและหนาที่ตามตําแหนงเหลาน้ัน แตก็ไมถือวาเปนสถานะของบุคคล เน่ืองจาก 
มิใชคุณสมบัติหรือลักษณะทางกฎหมายที่เปนฐานสําคัญผูกพันอยูกับตัวบุคคลในลักษณะ



 
 
๒๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เชนเดียวกับสถานะในประเทศชาติหรือสถานะในครอบครัว ทั้งอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย 
โดยการเปลี่ยนตําแหนงน้ัน การฟองคดีน้ีจึงไมเปนการฟองคดีที่เก่ียวกับสถานะของบุคคล  
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๗/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีฟองวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยละเลยตอหนาที่ในการเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ 
ของขาราชการและลูกจางประจําผูได รับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูง 
ของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการจายเงินคาตอบแทนพิเศษในสวนที่ผูฟองคดี 
ควรไดรับในอัตรารอยละ ๒ ของเงินเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ 
และให มีการตรวจสอบสิทธิขาราชการทุกคนที่อยู ในขายพึงได รับคาตอบแทนพิเศษ  
มิใชการฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล ศาลจึงไมอาจ 
ใชดุลพินิจรับคําฟองคดีน้ีที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๒/๒๕๕๘) 
 

๔ .๑๐  ระยะเวลาการฟองคดีเ ก่ียวกับกรณีที่ เปนประโยชนแกสวนรวม 
หรือมีเหตุจําเปนอ่ืน 
 

๔.๑๐.๑ การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม 
 

๑) การฟองคดีที่ถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งหารอยสิบแปดคนมีภูมิลําเนาอยูใน 
ตําบลหนองนกแกว อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนกแกว อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี และสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อนุญาตให
บริษัท ท. ประกอบกิจการโรงงานหลอมหลอโลหะจําพวกทองแดง ทองเหลือง ในพ้ืนที่ดังกลาว



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการ และสถานที่ตั้งโรงงานเปนที่ดินชนบทที่ใชประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งอยูใกลกับแหลงนํ้าสาธารณะ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งที่ รับคํารอง 
ขออนุญาตกอสรางโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ท. จนกวาจะจัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนของกฎหมาย น้ัน เม่ือคดีน้ีเปนกรณีที่
ผูฟองคดีทั้งหารอยสิบแปดคนฟองขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อยูอาศัยของตน เพ่ือเปนการคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม และปองกันมิใหเกิดปญหามลพิษจากการประกอบกิจการดังกลาวในพื้นที่ของตน 
กรณีจึงเปนการฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ อันจะเปนประโยชน 
ตอสวนรวม ศาลยอมมีอํานาจที่จะรับคําฟองคดีน้ีที่ยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี 
ไวพิจารณาได ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖๑/๒๕๕๘) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
 

กรณีฟองวา การกอสรางสถานีบริการกาซ แอล พี จี ของผูรองสอด 
ที่ตั้งอยูใกลโรงเรียนบานหนองซํ้าซากและใกลกับสถานประกอบการโรงกลึงและสถานที่รับซ้ือ
ของเกาของผูฟองคดีทั้งสองดําเนินการโดยไมถูกตอง ซ่ึงทําใหกิจการของผูฟองคดีทั้งสอง 
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากขึ้นเนื่องจากกิจการของผูฟองคดีทั้งสองจําเปนตองกอประกายไฟ 
หากกาซรั่วไหลจากสถานีบริการกาซ แอล พี จี อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือเกิดการระเบิด 
และเปนอันตรายได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถานีบริการ
กาซ แอล พี จี ของผูรองสอด และใหกรมธุรกิจพลังงานพิจารณากฎหมายดานความปลอดภัยใหม 
โดยกําหนดระยะตางๆ เพ่ือความปลอดภัย และกําหนดใหสถานีบริการกาซ แอล พี จี อยูหางจาก
สถานประกอบการที่จําเปนตองกอประกายไฟหรือเปลวไฟ น้ัน หากขอเท็จจริงเปนไปตาม 
คําฟองของผูฟองคดีดังกลาวจะสงผลกระทบตอสวนรวมเปนอยางมาก กลาวคือ หากกาซรั่วไป
ไกลกวาระยะที่กฎกระทรวงกําหนด อาจสงผลกระทบกับนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่จะตอง 
ทําการเคลื่อนยายคนและทรัพยสินหนีภัยไมทัน และหากกาซลอยตัวสูงกวาความสูงของกําแพง 
กันไฟเกินกวาที่กฎกระทรวงกําหนด ก็อาจสงผลกระทบกับบานเรือนและทรัพยสิน 
ของประชาชนที่อยูติดกับกําแพงกันไฟดังกลาว กรณีจึงเปนการฟองคดีที่ เ ก่ียวของกับ 
ประโยชนสวนรวมตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลสามารถ
รับคําฟองในขอหาดังกลาวไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖๐/๒๕๕๘) 



 
 
๒๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กร ณี ฟ อ งขอ ให ศ า ล มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า ส่ั ง เ พิ กถอน 
พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอ่ืน ๆ ในทองที่
ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ซ่ึงไดออก
ครอบคลุมบริเวณที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง แมศาลปกครองจะมีคําพิพากษาตามคําขอ 
ของผูฟองคดีก็เพียงกอใหเกิดประโยชนแกผูฟองคดีในการครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
ซ่ึงอยู ในเขตพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไปเทา น้ัน  มิใช เปนประโยชนแกสวนรวม 
ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีน้ีที่ยื่นเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟส.๙/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยู ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกลาว เปนการฟองคดีที่เปนไปเพื่อประโยชน
ของผูฟองคดีเทาน้ัน ไมไดเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับคําฟองที่ยื่น
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๙) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูครอบครองที่ ดินในเขตนิคม 
สรางตนเองบึงพาด จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๒ แปลง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศใหเขตนิคมสรางตนเองฯ สิ้นสภาพ และไดมีการนําที่ดิน 
บริเวณรอบ ๆ ที่ทําการของเขตนิคมสรางตนเองฯ ไปขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ เปนเหตุให
ที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองอยูกลายเปนสวนหนึ่งของที่ราชพัสดุไปดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงพิพาท และใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน การฟองคดีลักษณะนี้เปนการฟองเพ่ือประโยชนของผูฟองคดี
เพียงลําพัง ไมใชการฟองคดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม เม่ือไมมีเหตุจําเปนอ่ืนที่เปนอุปสรรค
ขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมสามารถยื่นฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนดไวตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ศาลจึงไมอาจรับคําฟองที่ยื่นฟอง
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลวไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๙) 

 
 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

กรณีฟองขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดิน 
ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลคอกกระบือและตําบลพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวทําใหผูฟองคดีทั้งสิบซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดิน 
และสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูริมทางหลวงชนบทที่จะมีการกอสรางสะพานขามทางรถไฟไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหาย ไมใชการฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจ
รับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสิบที่ยื่นเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๙) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

กรณีฟองวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยผูอํานวยการสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ไดทําสัญญาวาจางใหผูฟองคดีกอสรางอาคารศูนยเยาวชน 
กอสรางทางเทาดานหนาอาคาร งานทอระบายน้ํา พรอมบอพักภายนอกอาคาร โดยผูฟองคดี 
ไดยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) แตไมได 
มีการเบิกจายเงินชดเชยคางานกอสรางและมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา 
แบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูฟองคดี กรณีตามคดีน้ีหากจะกอใหเกิดประโยชนก็คง 
เปนประโยชนแกผูฟองคดีที่จะไดรับเงินชดเชยงานกอสราง (คา K) ตามเง่ือนไขของสัญญาจาง 
ซ่ึงกําหนดใหเปนแบบปรับราคาไดตามจํานวนที่พึงจะไดรับชําระเทาน้ัน การรับคําฟองคดีน้ี 
จึงไมเปนประโยชนแกสวนรวมแตอยางใด ศาลยอมไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองในคดีน้ีที่ยื่นฟอง
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๐/๒๕๕๘)  

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

กรณีที่ผูฟองคดีเปนผูประกอบการรับเหมากอสรางอาคาร 
และงานโยธาฟองขอใหเพิกถอนกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางานและจํานวนเงินที่นายจาง 
หรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 



 
 
๒๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอางวาเปนกฎกระทรวงที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกโดยไมผาน 
มติของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเปนการสรางภาระและทําใหเกิดความเลื่อมล้ําแกนายจาง 
หรือเจาของสถานที่ประกอบการ การฟองคดีน้ีเปนไปเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของผูฟองคดี
โดยเฉพาะ มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนแกสวนรวม ศาลจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีที่ยื่นฟอง 
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๘/๒๕๕๘) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
   

กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการเพ่ือเขาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกขาราชการเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะกลุมผูเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เฉพาะในสวนของการกําหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือก 
ตามขอ ๒.๕.๑ และขอ ๒.๕.๒ และใหใชขอความใหมตามที่กําหนดไวในคําขอทายคําฟองแลว
ดําเนินการใหมตามแนวทางของผูฟองคดีขอ น้ัน หากศาลพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดี 
จะกอใหเกิดประโยชนแกผูฟองคดีและผูสมัครคัดเลือกเทาน้ัน มิไดกอใหเกิดประโยชน 
แกส วนรวมแตอยางใด อีกทั้ งไมปรากฏเหตุ จําเปนอ่ืนที่ เปนอุปสรรคทําใหผูฟองคดี 
ไมอาจย่ืนคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ี 
ที่ยื่นเ ม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘) 

กรณีฟองวา นายอําเภอบานเขวามีคําส่ังที่ ๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบาน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิแลว แตไดรับ
แจงผลการพิจารณาใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหนายอําเภอบานเขวาและผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิทบทวนคําส่ังที่ใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงผูใหญบาน และคืนตําแหนงผูใหญบานใหกับผูฟองคดี น้ัน การพิจารณาคดีน้ี
หากจะกอใหเกิดประโยชนก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดีเทาน้ัน มิไดเปนประโยชนแกสวนรวม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๙)  

 
 

 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน 
 

 ๑) กรณีที่ถือวามีเหตุจําเปนอ่ืน 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหรายมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร คําส่ังหามผูฟองคดีใชอาคาร 
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย และคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคาร 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนี้ ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  
จังหวัดนครราชสีมา มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให 
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังทั้งสามฉบับและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณไปยังภูมิลําเนา 
ของผูฟองคดีทางไปรษณีย โดยมีผูรับหนังสือดังกลาวไวแทนเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
กรณีถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณในวันดังกลาวแลวตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูฟองคดียอมรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันนั้น ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีตอศาลภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ การท่ีผูฟองคดี 
นําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ดี ขอเท็จจริง 
ปรากฏตอมาวา นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ มีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 
ของคณะกรรมการฯ ใหผูฟองคดีทราบเชนกัน โดยปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับทางไปรษณียวา 
ผูฟองคดีไดรับหนังสือเม่ือวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึงการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ
และคณะกรรมการฯ ตางมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงสิทธิและระยะเวลา 
ในการฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ อาจกอใหเกิดความสับสนแกผูฟองคดี ประกอบกับวันที่ผูฟองคดี
ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณฉบับที่สองยังอยูในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดี
ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณฉบับแรก จึงยอมทําใหผูฟองคดีเขาใจโดยสุจริตวา ตนสามารถ
นําคดีมายื่นฟองตอศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ฉบับที่สอง  ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ อันเปนการยื่นฟอง
ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณฉบับที่สอง 



 
 
๒๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงถือวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครองจะรับคําฟองนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๖/๒๕๕๘  
ที่ คส.๒๗/๒๕๕๘ ที่ คส.๓๑/๒๕๕๘ ที่ คส.๔๕/๒๕๕๘ ที่ คส.๔๖/๒๕๕๘ ที่ คส.๔๗/๒๕๕๘ 
ที่ คส.๕๐/๒๕๕๘ และที่ คส.๕๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

กรณีฟองวา สํานักชลประทานที่ ๓ กอสรางคันดินตามโครงการ 
บางระกําโมเดลขวางทางเดินน้ําในคลองชลประทาน เปนเหตุใหนํ้าเออลนเขาทวมที่นา 
ของผูฟองคดีจนไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักชลประทานที่ ๓ 
และกรมชลประทานชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน ไดมีการดําเนินการที่เปนเหตุใหนํ้าเออลน
เขาทวมที่นาของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่  
๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกรางประสานไปยังสํานักชลประทานที่ ๓  
เพ่ือขอรับเงินชดเชยความเสียหาย แมจะไมไดเปนการยื่นตอองคการบริหารสวนตําบล 
ที่ตนอาศัยอยู แตเม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกรางไดมีคําสั่งเม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๕ ใหประสานสํานักชลประทานที่ ๓ และกรมชลประทานเพ่ือดําเนินการตามคําขอ 
ของผูฟองคดีตอไป จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขอเพ่ือใหไดรับการชดใชคาเสียหาย 
จากหนวยงานทางปกครองแลว และยังปรากฏอีกวา เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผูฟองคดี
ไดเขารวมการประชุมรับฟงการชี้แจง กรณีการจายคาชดเชยความเสียหายแกราษฎรที่ถูกนํ้าทวม
นาขาว โดยเจาหนาที่ของสํานักชลประทานที่ ๓ ชี้แจงวา กรมชลประทานไมเคยไดรับ
งบประมาณเพื่อดําเนินการจายคาชดเชยใหแกเกษตรกรในกรณีดังกลาว ประกอบกับ 
ไมมีระเบียบและกฎหมายรองรับ จึงไมสามารถจายคาชดเชยตามคําขอได โดยเกษตรกร
ผูเสียหายสามารถนําเหตุเดือดรอนหรือเสียหายดังกลาวไปใชสิทธิเรียกรองตอศาลปกครองได  
กรณีจึงเห็นวา ผูฟองคดีไดดําเนินการเรียกรองคาเสียหายมาโดยตลอด ซ่ึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานกรางก็ไดสั่งการใหประสานงานแลว กรณียอมทําใหผูฟองคดีเขาใจไดวา 
ความเดือดรอนเสียหายของตนจะไดรับการแกไขเยียวยา เม่ือตอมาไดมีการปฏิเสธการจายเงิน
ชดเชยความเสียหาย โดยไดแจงสิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองใหผูฟองคดีทราบ กรณีจึงถือวา 
 

 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับคดีน้ีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๘) 

 

๒) กรณีที่ไมถือวามีเหตุจําเปนอ่ืน 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ในการสอบแขงขันเ พ่ือบรรจุและแตงตั้ งบุคคล 
เขารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
และตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว โดยเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลว โดยผูฟองคดีกลาวอางวา การท่ีผูฟองคดีไมสามารถ 
มายื่นฟองคดีไดทันเนื่องจากรถจักรยานยนตที่ใชขับขี่เสีย น้ัน แมรถจักรยานยนตของผูฟองคดี
จะเกิดความขัดของ แตผูฟองคดีสามารถหาวิธีการอ่ืนใดเพ่ือยื่นฟองตอศาลใหทันภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได การที่รถจักรยานยนตเกิดความขัดของจึงยังไมถือวา 
เปนเหตุจําเปนที่ศาลจะรับฟงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๕/๒๕๕๙) 
 

 ๔.๑๐.๓ การเปนที่สุดของคําสั่งรับคําฟองที่ย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดเวลา 
การฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๓๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕. คาธรรมเนียมศาล 
 

๕.๑ การชําระคาธรรมเนียมศาลกรณีผูฟองคดีหลายคนรวมกันยื่นคําฟอง 
เปนฉบับเดียว 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕.๒ การไมชําระคาธรรมเนียมศาลหรือชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน 
(มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับขอ ๓๗ วรรคสอง) 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  

๕.๓ การส่ังใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ขอ ๓๔ วรรคสี่) 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 
 
๒๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๕.๔ การคืนคาธรรมเนียมศาล (ขอ ๓๘) 

  

 ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๘ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

 ๒) กรณีที่ศาลปกครองอนุญาตใหถอนคําฟองและส่ังจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความตามขอ ๘๒ วรรคสี ่

 

  (๑) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  (๒) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๓) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดี
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก 

 

  (๑) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  (๒) กรณีที่คืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  (๓) กรณีไมคืนคาธรรมเนียมศาล 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

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

 

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

คดีน้ีมีทุนทรัพยจํานวน ๓,๖๕๕,๔๔๔.๖๗ บาท ตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
จํานวน ๗๓,๑๐๘ บาท แตผูฟองคดีไดยื่นฟองโดยมีคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมด  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียังเปนโสด มีทรัพยสิน คือ ทาวนเฮาส ๒ ชั้น ๑ หลัง ตั้งอยูที่



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร มีราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เปนบานที่ผูฟองคดีพักอาศัยอยูกับมารดา  
ผูฟองคดีมีรถยนต ๑ คัน ซ่ึงจําเปนตองใชเปนพาหนะของตน นอกจากน้ี ผูฟองคดีมีทาวนเฮาส
ชั้นเดียว ๑ หลัง ตั้งอยูที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีใหผูอ่ืนเชา เปนเงินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนรายไดที่ไมมากนัก ผูฟองคดีมีเงินฝาก
ในธนาคาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๑๖๕.๐๗ บาท แมผูฟองคดีจะมีเงินออมเปนทุนเรือนหุน
และเงินฝากที่สหกรณเครดิตยูเ น่ียนคลองจ่ัน ณ วันที่ยื่นฟองคดีน้ีเปนเงินรวมทั้งสิ้น 
๓,๖๕๕,๔๔๔.๖๗ บาท แตเงินจํานวนดังกลาวปจจุบันยังไมสามารถเบิกถอนจากสหกรณฯ  
เพ่ือนํามาใชจายได ผูฟองคดีมีอายุ ๕๔ ป และไมไดประกอบอาชีพใด ๆ เน่ืองจากผูฟองคดีปวย
เปนโรคหัวใจโดยตองไดรับการรักษาอยางตอเน่ืองและมีภาระตองดูแลมารดาที่มีอายุมากกวา 
๗๕ ป ผูฟองคดีอางวามีคาใชจายในครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ซ่ึงเห็นวา 
เปนคาใชจายปกติทั่วไปที่จําเปนตอการดํารงชีพ  ดังน้ัน จึงเห็นไดวาโดยสถานะของผูฟองคดี 
ถาไมได รับยกเวนคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครองช้ันตนทั้งหมด ผูฟองคดีจะได รับ 
ความเดือดรอนเกินสมควร จึงมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีโดยได รับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๑/๒๕๕๘) 

คดีน้ีมีทุนทรัพยของผูฟองคดีที่ ๒ จํานวน ๑,๔๔๙,๑๔๐.๑๔ บาท ตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล จํานวน ๒๘,๙๘๒ บาท แตผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นฟองโดยมีคําขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมด  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๒ มีทรัพยสินเปนที่ดิน จํานวน 
๓ แปลง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๓๖๙.๕๔ บาท แมผูฟองคดีที่ ๒ จะมีเงินทุนเรือนหุนและเงินฝาก
ที่สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ณ วันที่ยื่นคําฟองคดีน้ีเปนเงินรวมทั้งสิ้น๑,๔๔๙,๑๔๐.๑๔ บาท 
แตเงินจํานวนดังกลาวปจจุบันยังไมสามารถเบิกถอนจากสหกรณฯ เพ่ือนํามาใชจายได ประกอบกับ
ผูฟองคดีที่ ๒ กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีและไมไดประกอบอาชีพใด ๆ กรณีจึงเห็นไดวา  
โดยสถานะของผูฟองคดีที่ ๒ ถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นตนทั้งหมด 
ผูฟองคดีที่ ๒ จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร จึงยกเวนคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นตน
ใหแกผูฟองคดีที่ ๒ ทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๘) 

ผูฟองคดีมีอายุ ๕๗ ป ประกอบอาชีพคาขาย มีอาการปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคขอเขาเสื่อม สวนภรรยาชวยผูฟองคดีคาขายแตก็มีอาการปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูง โรคขอเขาเสื่อม และโรคหัวใจรั่ว รายไดจากการคาขายของผูฟองคดีสวนใหญ 
นํามาเปนคาใชจายในครอบครัว และมีภาระตองผอนชําระเงินกูยืมจากธนาคาร  กรณีจึงเห็นไดวา 
โดยสถานะของผูฟองคดี ถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นตนทั้งหมด  



 
 
๒๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร จึงมีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีโดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๖/๒๕๕๘) 

     

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 
 

คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) จายเงินคาทดแทน
สําหรับคาขนยาย (ที่ดิน) คาอาคารและส่ิงปลูกสรางรวมถึงคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน
แปลงอพยพเพิ่มใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล 
และเม่ือพิจารณาจากคําขอของผูฟองคดีประกอบกับขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีชี้แจงมา แมวา 
ผูฟองคดีจะเปนผูรับภาระคาใชจายในครอบครัวเพียงลําพัง เน่ืองจากภรรยาเปนโรคลมชัก 
ไมไดประกอบอาชีพ และบุตรอยูระหวางศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเกินสมควรก็ตาม แตเม่ือปรากฏวาผูฟองคดียังคงมีรายได 
จากการประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ประมาณวันละ ๒๐๐ บาท ถึง ๓๐๐ บาท และมีทรัพยสิน
เปนที่ ดินและรถยนตกระบะอีก ๑ คัน และผูฟองคดีไดรับเงินจากผูถูกฟองคดี รวมเปนเงิน 
๙๐๘,๖๘๑.๓๘ บาท ซ่ึงผูฟองคดีอางวาไดนําเงินไปชําระหนี้ใหนองชายของผูฟองคดี จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท และนําเงินไปซื้อที่ดินเพ่ืออยูอาศัย จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีมิไดแสดง
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะทําใหศาลเช่ือไดวาผูฟองคดีไดใชจายเงินไปตามที่กลาวอางจริง   
จึงถือไดวา ผูฟองคดีเปนผูมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลได  อยางไรก็ตาม  
เม่ือพิจารณาจากรายไดและรายจายของผูฟองคดี คือ เงินจํานวนทั้งหมดที่ผูฟองคดีไดรับจาก 
ผูถูกฟองคดีและทรัพยสินของผูฟองคดีกับคาใชจายตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคดีน้ี ผูฟองคดี
ยังมีเงินเหลืออยูจํานวนพอสมควร ประกอบกับผูฟองคดีไมมีเอกสารยืนยันการชําระคาใชจายอ่ืน 
ที่จะแสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีมีภาระคาใชจายจํานวนมากจนไมมีเงินเพียงพอแกการชําระ
คาธรรมเนียมศาลได จึงมีเหตุอันควรเชื่อวาผูฟองคดีอยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลได
บางสวน โดยไมไดรับความเดือดรอนเกินสมควร จึงมีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีน้ี  
โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลจํานวนคร่ึงหน่ึงของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลที่ตองชําระ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๘) 

คดี น้ี มีทุนทรัพยของผูฟ องค ดีที่  ๑  จํ านวน  ๑ ,๑๙๓ ,๕๒๔ .๑๐  บาท  
ตองเสียคาธรรมเนียมศาล จํานวน ๒๓,๘๗๐ บาท แตผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นฟองโดยมีคําขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนขาราชการบํานาญ
ไดรับเงินบํานาญรวมเงินเพ่ิมคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ เปนเงินเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
และมีรายไดจากคาเชาที่ ดินอีกปละ ๖๐ ,๐๐๐ บาท มีบานพักอาศัยตั้งอยูที่ เขตบึงกุม 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรุงเทพมหานคร ปลูกสรางบนที่ดินเนื้อที่ ๖๐ ตารางวา อยูรวมกับสามีซ่ึงเปนขาราชการบํานาญ 
มีรายไดจากเงินบํานาญเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีที่ ๑ ยังมีทรัพยสินเปนรถยนต ๑ คัน 
มีที่ดินจํานวน ๕ แปลง ผูฟองคดีที่ ๑ ยังมีเงินฝากธนาคาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๓๐๓.๙๖ บาท 
โดยผูฟองคดีที่ ๑ อางวามีหน้ีสินที่ตองชําระ ไดแก คาผอนชําระรถยนต เดือนละ ๘,๖๕๐ บาท 
ซ่ึงสามีเปนผูผอนชําระให สําหรับคาเลาเรียนบุตรทั้งสองคน ภาคการศึกษาละ ๓๓,๐๐๐ บาท 
คาเชาหองพักบุตร เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท คานํ้าประปา คาไฟฟา คาโทรศัพทและคาสาธารณูปโภค
ของหมูบานเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท คาใชจายอุปโภคและบริโภคภายในครอบครัว เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
ถือเปนคาใชจายที่ผูฟองคดีที่ ๑ และสามีตองรวมกันรับผิดชอบภายในครอบครัว และมีคาผอนชําระ
เงินกูจากสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท คาใชจายสวนตัว 
๖,๐๐๐ บาท คาประกันสังคม ๓,๕๐๐ บาท คาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ส. และคาสมาชิกสมาคม
ฌาปณกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด รวมเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
และคาภาษีรถยนต ๑,๐๕๐ บาท สวนเงินทุนเรือนหุนและเงินฝากสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน 
ของผูฟองคดีที่ ๑ ณ วันที่ยื่นคําฟองคดีน้ีเปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๙๓,๕๒๔.๑๐ บาท น้ัน  
ปจจุบันยังไมสามารถเบิกถอนจากสหกรณฯ เพ่ือนํามาใชจายได เม่ือพิจารณาถึงสถานะของ 
ผูฟองคดีที่ ๑ แลวเห็นวา ผูฟองคดีที่ ๑ ยังมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล 
ไดบางสวน และหากไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลแลวจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร 
จึงใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นตนใหแกผูฟองคดีที่ ๑ ก่ึงหน่ึงของทุนทรัพย 
เปนเงินจํานวน ๑๑,๙๓๕ บาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๘) 

คดีน้ีมีทุนทรัพย จํานวน ๗,๗๗๘,๙๗๔.๓๕ บาท ตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
เปนเงินจํานวน ๑๕๕,๕๘๐ บาท แตผูฟองคดียื่นคําฟองโดยมีคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนขาราชการบํานาญ รับบํานาญเดือนละ ๓๐,๑๖๐ บาท  
มีภาระคาใชจายตอเดือน เปนเงินประมาณ ๕๒,๓๕๐ บาท คาใชจายในการเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน
ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คาเลี้ยงดูมารดาซ่ึงชราภาพและมีโรคประจําตัว อีกทั้ง  
ผูฟองคดีเปนโรคพารกินสัน  แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา ผูฟองคดียังมีทรัพยสินอ่ืนซ่ึงเปนที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย แตการที่จะนําที่ดินและอสังหาริมทรัพยออกขายหรือจํานองเปนเรื่อง 
ที่จะตองใชเวลาและดําเนินการไดยาก อีกทั้งยังเปนภาระแกผูฟองคดีอยางมาก สวนเงินฝาก 
ในบัญชีออมทรัพยของธนาคารกรุงไทยนั้น ผูฟองคดีมีความจําเปนตองเก็บไวคืนกองทุน กบข. 
เพ่ือขอกลับไปใชสิทธิรับบํานาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญ 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงเห็นวา  
โดยสถานะของผูฟองคดีถาไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอน 
เกินสมควร จึงเห็นควรยกเวนคาธรรมเนียมศาลจํานวนสามในสี่ของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาล 
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ที่ตองชําระใหแกผูฟองคดี โดยใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลเปนเงินจํานวน ๓๘,๘๙๕ บาท 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๕๘) 

คดีน้ีมีทุนทรัพยจํานวน ๗,๘๗๓,๔๒๖.๖๙ บาท ตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
เปนเงินจํานวน ๑๕๗,๔๖๘ บาท แตผูฟองคดียื่นคําฟองโดยมีคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมด  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฎวา ผูฟองคดีเปนพนักงานการประปานครหลวง ตําแหนงวิศวกร ๗  
อัตราเงินเดือน ๖๔,๖๓๐ บาท มีเงินเพ่ิมพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ ประมาณเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท 
มีเงินชวยเหลือคานํ้าประปาเดือนละ ๓๐๐ บาท เงินคาตอบแทนพิเศษท่ีการประปาจายใหปละ 
๒๙๘,๔๑๔.๗๕ บาท เงินฝากในธนาคาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๗๖.๗๗ บาท  อยางไรก็ตาม 
ในแตละเดือนผูฟองคดีจะตองชําระคาภาษี เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หุนสหกรณการประปา
นครหลวง และเงินคาฌาปนกิจ โดยรายการท้ังหมดจะถูกหัก ณ ที่จาย ทําใหในแตละเดือน 
ผูฟองคดีมีรายรับสุทธินอยกวารายไดจากเงินเดือนและเงินพิเศษตาง ๆ ประกอบกับผูฟองคดี 
มีภาระในการผอนชําระคาเชาซื้อบาน เดือนละ ๓๘,๙๔๐ บาท ทั้งยังตองชําระคาเชาบาน 
ที่อาศัยอยูในปจจุบัน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เน่ืองจากบานที่เชาซ้ือ อยูระหวางการปรับปรุง  
และผูฟองคดีมีภาระตองเลี้ยงดูภรรยาและหลานที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา ประกอบกับ
ผูฟองคดีมีอายุมากแลว เหลือระยะเวลาการทํางานอีกเพียง ๗ ป  จึงฟงไดวา ผูฟองคดีมีรายจาย
ใกลเคียงกับรายรับ และจําเปนตองมีเงินสํารองเก็บไวใชยามฉุกเฉินดวย และแมวาผูฟองคดี 
จะมีทุนเรือนหุนและเงินฝากประเภทตาง ๆ ที่ฝากไวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจั่น  
จํานวน ๗,๘๗๓,๔๒๖.๖๙ บาท ก็ตาม แตเงินจํานวนดังกลาวก็ไมสามารถเบิกถอนออกมา 
ใชจายได  กรณีจึงเห็นไดวา หากผูฟองคดีไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลยอมจะไดรับ 
ความเดือดรอนเกินสมควร และเม่ือพิจารณาเงินในบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีเปรียบเทียบ 
กับเงินคาธรรมเนียมศาลที่ผูฟองคดีตองชําระท้ังหมด จํานวน ๑๕๗,๔๖๘ บาท  แลวเห็นวา  
ผูฟองคดีมีเงินในบัญชีเงินฝาก รวมทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๗๖.๗๗ บาท ซ่ึงไมเพียงพอที่จะชําระ
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมด จึงเห็นควรลดคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีก่ึงหน่ึง คงเหลือ
คาธรรมเนียมศาลที่ผูฟองคดีตองชําระเปนจํานวน ๗๘,๗๓๔ บาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๖/๒๕๕๘) 

คดีน้ีผูฟองคดีฟองเรียกคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ  
เปนเงินจํานวน ๔,๑๕๓,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล เปนเงินจํานวน 
๘๓,๐๖๐ บาท แตผูฟองคดีอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล  เม่ือขอเท็จจริง
จากการไตสวนของศาลรับฟงไดวา ผูฟองคดีไมไดประกอบอาชีพใด ๆ และมีผูอาศัยดวยกันกับ
ผูฟองคดีอีกจํานวน ๖ คน และผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินและไดรับคาชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพไปบางสวนแลว เปนเงินจํานวน ๑,๐๖๘,๖๘๘.๒๓ บาท  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๓ 
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ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวน้ีผูฟองคดีอางวานําไปใชซ้ือที่ดินและใชจายในการอพยพจนหมดแลว  
แตผูฟองคดีไมมีพยานหลักฐานในสวนดังกลาวแตอยางใด นอกจากน้ีผูฟองคดียังมีที่ดินและ
รถจักรยานยนตอีก ๑ คัน ประกอบกับบุตรชายของผูฟองคดีรับราชการทหารกองประจําการ 
สวนภรรยาของบุตรชายยังพอมีรายไดจากการประกอบอาชีพ จึงมีเหตุอันควรเชื่อวาผูฟองคดี
อยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลไดบางสวน โดยไมไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  
โดยใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๓๓,๒๒๔ บาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕/๒๕๕๙) 

คดีน้ีผูฟองคดีฟองเรียกเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพ  
เปนเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แตผูฟองคดีอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล  เม่ือขอเท็จจริงจากการไตสวน
ของศาลรับฟงไดวา ผูฟองคดีมีอาชีพเปนแมบาน มีบุตร ๓ คน ไดรับเงินสงเสียจากบุตร 
รวมประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีไมมีทรัพยสินอ่ืนใด และผูฟองคดีไดรับเงิน 
คาทดแทนทรัพยสินและคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพไปบางสวนแลว  
เปนเงินจํานวน ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีอางวาไดนําเงินดังกลาวไปใชซ้ือที่ดินและ 
สรางบานหลังใหมจนหมดแลว แตก็ไมมีพยานหลักฐานในสวนดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดี 
ยังมีที่ดินอีกสองแปลง และผูฟองคดีไดรับเงินสงเสียจากบุตรเดือนละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  
จึงมีเหตุอันควรเชื่อวาผูฟองคดีอยูในฐานะที่พอจะชําระคาธรรมเนียมศาลไดบางสวน โดยไมไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควร โดยใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๙) 

 

๓) กรณีที่ไมมีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล 
 

คดีน้ีมีทุนทรัพยจํานวน ๗๒๔,๑๐๐.๒๗ บาท ตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
จํานวน ๑๔,๔๘๒ บาท แตผูฟองคดีไดยื่นฟองโดยมีคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนพนักงานของบริษัทประกันชีวิตแหงหน่ึง ตําแหนงผูจัดการ 
เดือนละ ๒,๘๐๐ บาท และมีรายไดจากคาตอบแทนการขาย เดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีรายไดจากการประกอบอาชีพหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
เงินประกันสังคม และเงินประกันชีวิตแลว คงเหลือเดือนละประมาณ ๒๖,๖๐๐ บาท ถึง ๓๖,๖๐๐ บาท 
ผูฟองคดีมีบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๕๗๓.๓๘ บาท และมีสลากออมสินพิเศษ 
เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงจะครบกําหนดถอนเงินวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  นอกจากน้ี 
ผูฟองคดีมีที่ดิน ๒ แปลง โดยผูฟองคดีอางวามีคาใชจาย คือ (๑) คาผอนชําระรถยนต เดือนละ 
๙,๑๙๐ บาท คงเหลืออีก ๓๓ งวด (๒) คาผอนชําระบาน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท คงเหลืออีก ๑๐ ป 



 
 
๒๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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(๓) คาเชาหองพัก เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท (๔) คาเบี้ยประกันตามกรมธรรมประกันชีวิต เดือนละ 
๒,๙๑๐.๙๕ บาท (๕) คานํ้าประปาและคาไฟฟาเดือนละ ๘๔๐ บาท (๖) คาอุปการะเลี้ยงดูมารดา 
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (๗) คาเชื้อเพลิงรถยนต เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท และ (๘) คาใชจายสวนตัว 
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมแลวผูฟองคดีมีรายจายเดือนละประมาณ ๓๕,๙๔๐.๙๕ บาท  
เม่ือพิจารณาถึงสถานะของผูฟองคดีแลวยังรับฟงไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไมมีทรัพยสินเพียงพอ 
ที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูฟองคดีถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลแลว
จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร จึงมีคําส่ังยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๕๘) 

คดีมีทุนทรัพยของผูฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๒,๕๓๑,๔๑๐.๐๓ บาท  
ตองเสียคาธรรมเนียมศาล จํานวน ๕๐ ,๖๒๘ บาท และมีทุนทรัพยของผูฟองคดีที่ ๒  
เปนเงินจํานวน ๑,๒๘๓,๕๗๓.๖๙ บาท ตองเสียคาธรรมเนียมศาล จํานวน ๒๕,๖๗๒ บาท  
แตผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นฟองโดยมีคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา แมผูฟองคดีทั้งสองจะมีรายไดเดือนละประมาณ ๖,๕๕๐ บาท และผูฟองคดีทั้งสอง
กลาวอางวามีรายจายของครอบครัวเดือนละประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีทั้งสอง 
มีบุตรชาย ๒ คน บุตรคนแรกอายุ ๔๒ ป ศึกษาและทํางานอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ยังไมสมรส สวนบุตรคนที่สอง อายุ ๔๐ ป รับราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตําแหนง
พันตํารวจโท ปฏิบัติหนาที่อาจารยโรงเรยีนนายรอยตํารวจสามพราน ยังไมสมรส ผูฟองคดีทั้งสอง
อาศัยอยูกับบุตรชายคนที่สอง แตผูฟองคดีทั้งสองมีเงินฝากในธนาคารรวมเปนเงินทั้งสิ้น
๑๖๐,๕๔๑.๔๗ บาท และยังมีหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสอง
ไดซ้ือผานบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ฟ. ขณะนี้มียอดเงินลงทุนในบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยดังกลาวประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท แมจะมีมูลคาตามราคาตลาดที่ไมแนนอนก็ตาม 
สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองอางวา ผูฟองคดีทั้งสองมีคาใชจายเปนคารักษาพยาบาล เฉลี่ยเดือนละ 
๔,๐๐๐ บาท น้ัน ผูฟองคดีทั้งสองไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง เม่ือพิจารณาถึงสถานะ
ของผูฟองคดีทั้งสองแลว จึงยังรับฟงไมไดวาผูฟองคดีทั้งสองเปนผูไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสีย
คาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูฟองคดีทั้งสอง ถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลแลว
จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๓/๒๕๕๘) 

คดีน้ีผูฟองคดีฟองเรียกคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ  
เปนเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงตองเสียคาธรรมเนียมศาล เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แตผูฟองคดีอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินและคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ 
ไปบางสวนแลว จํานวน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีอางวาไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชซ้ือที่ดิน



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๕ 
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และสรางบานหลังใหมจนหมดแลว แตก็ไมมีพยานหลักฐานในสวนดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดี 
มีรายไดจากการรับจางไถนาและคาจางจากการนวดขาวเฉลี่ยเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และ 
เงินที่เหลืออยูในบัญชีธนคารจํานวน ๓๘,๓๖๗ บาท  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังคงประกอบอาชีพ 
มีรายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท จึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีไมมีทรัพยสิน 
เพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลได จึงไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีโดยยกเวน
คาธรรมเนียมศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๙) 

คดีน้ีศาลปกครองชั้นมีคําส่ังใหผูฟองคดีไปใหถอยคําในการไตสวนเกี่ยวกับ 
คําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี แตปรากฏวาผูฟองคดีไมไดนําพยานหลักฐาน
เก่ียวกับทรัพยสิน หน้ีสิน รายได และรายจายของผูฟองคดีมาแสดงตอศาลปกครองชั้นตน  
โดยผูฟองคดีรับวาจะสงพยานหลักฐานดังกลาวตอศาลภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แตเม่ือ
ถึงวันดังกลาว ผูฟองคดีก็ไมไดสงพยานหลักฐานดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือผูฟองคดี
ไมไดแสดงพยานหลักฐานใหศาลเชื่อไดวามีเหตุตามคําขอจริง  กรณีจึงเห็นไดวา ยังไมมีเหตุ
ตามคําขอของผูฟองคดีหรือเปนที่ เชื่อไดวาผูฟองคดีไม มีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสีย
คาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูฟองคดีถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควรตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
และขอ ๔๑/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๐๖/๒๕๕๙) 
 

๔) การโตแยงคําสั่งศาล 
 

คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนไดมีคําสั่งยกคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล 
ของผูฟองคดีทั้งสองเม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับแจงคําส่ังศาล 
เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผูฟองคดีที่ ๒ จึงตองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ กรณีจึงครบกําหนดระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําส่ังภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ การที่ผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังเพ่ิมเติมตอศาลปกครองสูงสุดเม่ือวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งเพ่ิมเติมเม่ือพนระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๐/๒๕๕๘) 
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คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกัน
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดี และคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวนตามสวนของการชนะคดีใหแกผูฟองคดี  
ตอมา ผูถูกฟองคดีทั้งสองอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยมีคําขอใหยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณดวย ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําส่ังยกคํารองขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูถูกฟองคดีทั้งสอง โดยใหเหตุผลวาคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไมไดโตแยงในประเด็นปญหาขอกฎหมายท่ีจําตองไดรับการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด  
จึงเปนคํากลาวอางขอเท็จจริงที่ไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ จากกรณีดังกลาวเห็นไดวา 
ศาลปกครองชั้นตนไดใชดุลพินิจในกรณีน้ีแลววา คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมมีเหตุผล
อันสมควรที่จะอุทธรณได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕/๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงไดมีคําส่ัง
ยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสอง  และตอมา ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไดมีคํารองขอใหศาลพิจารณาคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณใหม โดยอางวา
ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ซ่ึงหากไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอน และไดชี้แจงใหเห็นวามีรายรับรายจายอยางไรบาง 
กรณีน้ีจึงเห็นวา เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองประสงคยื่นคํารองขอตอศาลปกครองชั้นตน 
ใหพิจารณาคําขอนั้นใหม ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะพิจารณาคําขอของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ในเรื่องที่เ ก่ียวกับคาธรรมเนียมน้ันใหมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะเหตุที่คูกรณีไดเลือกการดําเนินการดังกลาว การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนรับเรื่องน้ีแลวสงตอยังศาลปกครองสูงสุดน้ัน จึงไมตองดวยระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดไว ถือไดวาเปนกรณีที่ปรากฏเหตุวาศาลปกครองชั้นตน 
มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตน ที่สงคํารองขอใหพิจารณาคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหม 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองไปยังศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาตอไป โดยใหศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาคํารองขอและดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๙) 
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๖. ฟองซอน ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และฟองซ้ํา 

 

 ๖.๑ ฟองซอน (ขอ ๓๖) 

 

  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซอน 
 

  เดิมผูฟองคดีไดยื่นฟองนายกองคการบริหารสวนตําบลดงบัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และกํานันตําบลดงบัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองนครราชสีมา)  
ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๔๔/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๒๐/๒๕๕๖ วา ผูถูกฟองคดีทั้งสองคัดคาน
การรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนการคัดคานดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ที่ดินตามหลักฐาน 
ส.ค. ๑ ที่พิพาทเปนสวนหนึ่งของที่สาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี ยอมเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการละเมิดตอผูฟองคดี จึงพิพากษายกฟอง ผูฟองคดี
ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดเปนคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๖ 
ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เ ม่ือผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ี 
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองนครราชสีมา) ในประเด็นที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามคัดคาน 
การรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ วาเปนการกระทําละเมิด ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
หยุดการกระทําละเมิด ซ่ึงแปลความไดวาหยุดการคัดคานหรือหามการคัดคาน อันเปนเรื่องเดียวกัน
กับคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๖ แมผูฟองคดีจะไดยื่นฟองผูใหญบาน หมูที่ ๗ ตําบลดงบัง 
(นาย ค.) เพ่ิมเขามาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดวยก็ตาม แตผูฟองคดีก็ไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนคูกรณีเดียวกันกับคดีดังกลาวดวยเหตุแหงการฟองคดีเดียวกัน  
เม่ือคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๖ อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเปน
การตองหามมิใหผูฟองคดียื่นคําฟองเร่ืองเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือศาลอ่ืนอีกตามขอ ๓๖ (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๕๘  
และที่ ๓๒๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
  คดีกอนผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองอุบลราชธานี) 
เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ โดยย่ืนฟองสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) สรุปความไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 



 
 
๒๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงไดเขาทําประโยชนในที่ดิน
แปลงดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติใหยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข 
ของผูฟองคดีที่ ๑ เน่ืองจากเห็นวา ผูฟองคดีที่ ๑ มิไดถือครองและทําประโยชนในที่ดิน  
จึงไมสามารถยื่นคําขอและรับจัดที่ดินจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได จึงถือวาเปนการจัดที่ดิน 
และออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ผิดพลาด และภายหลังจากน้ันผูถูกฟองคดีทั้งสามไดอนุญาตใหผูอ่ืน
เขาทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคํ าสั่ ง ใหผู ถู กฟองค ดีทั้ งสามร วมกันชดใชค า สินไหมทดแทนแกผูฟ องค ดีที่  ๑  
ซึ่งศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีที่ ๑ 
ไดยื่นฟองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองอุบลราชธานี) เปนคดีน้ี โดยบรรยายฟองมาในลักษณะเดียวกับ
คดีหมายเลขดําที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นตน  
(ศาลปกครองอุบลราชธานี) และอางขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจง 
ใหผูฟองคดีที่ ๑ พรอมบริวารออกจากที่ดินดังกลาวพรอมร้ือถอนสิ่งปลูกสรางภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว ผูฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการใด ๆ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความจําเปนตองดําเนินการตามกฎหมายกับผูฟองคดีที่ ๑ ตอไป ซ่ึงผูฟองคดี
ที่ ๑ เห็นวาเปนการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาเสียหาย น้ัน เม่ือพิจารณาคําฟองของผูฟองคดีที่ ๑ ในคดีน้ี 
และในคดีหมายเลขดําที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นตน 
(ศาลปกครองอุบลราชธานี) ซ่ึงคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแลว เห็นไดวา 
คดีกอนและคดีน้ีมีมูลกรณีอยางเดียวกัน คือ เกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในคดีน้ีไดมีมติ 
ใหยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผูฟองคดีที่ ๑ แมคดีน้ีจะมีการเพ่ิมเติม
คําขอบังคับและยื่นฟองผูถูกฟองคดีบางรายแตกตางไปจากคดีกอน แตก็เปนที่เห็นไดวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ มีความประสงคอันแทจริงอยางเดียวกัน คือ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการมีมติใหยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผูฟองคดีที่ ๑ คดีน้ีจึงเปนการยื่นคําฟองที่มีสภาพแหงขอหาและขออาง 
ที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา รวมทั้งคําขอบังคับอันสืบเนื่องมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีหมายเลขดํา
ที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองอุบลราชธานี) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงเปนการที่ผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําฟอง
เร่ืองเดียวกันในขณะที่คดีน้ันอยูในระหวางการพิจารณาของศาล อันเปนการตองหามมิใหยื่นคําฟอง
ตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๔๙/๒๕๕๘) 
  คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ขณะที่ผูฟองคดีรับราชการในตําแหนงสารวัตรสถานีตํารวจภูธร
ดงประคําไดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏวา คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมีมติวา 
ควรลงโทษใหปลดผูฟองคดีออกจากราชการ แตคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดมีมติ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีเห็นวา การถูกลงโทษไลออกจากราชการดังกลาว 
สืบเน่ืองมาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงตามคําส่ังแตงตั้งของผูวาราชการ
จังหวัดพิษณุโลกดังกลาว ไดปลอมแปลงเอกสาร สรางพยานหลักฐานเท็จ ในการสืบสวน
ขอเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียนตอตํารวจภูธรภาค ๖  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ใหดําเนินการทางวินัยแกคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยไมดําเนินการทางวินัยแกคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนฟองคดีน้ีผูฟองคดี 
ไดเคยยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองพิษณุโลก ในคดีหมายเลขดําที่ ๒/๒๕๕๗ วา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยไมดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตํารวจในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ผูฟองคดีรองเรียนวากระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากปลอมแปลงเอกสาร 
และสรางพยานหลักฐานเท็จในการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี จนเปนเหตุใหผูฟองคดีถูกลงโทษ
ไลออกจากราชการ ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาสินไหมทดแทน 
ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน การที่ผูฟองคดี 
ไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองพิษณุโลกวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยไมดําเนินการทางวินัย 
กับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง อันเปนการยื่นคําฟองที่มีสภาพแหงขอหา 
และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา รวมทั้งคําขอบังคับมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีหมายเลขดํา
ที่ ๒/๒๕๕๗ ของศาลปกครองพิษณุโลก จึงเปนการฟองซอน ซ่ึงตองหามตามขอ ๓๖ (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๙) 

  คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองตอศาลเปนสองขอหา คือ ขอหาท่ีหน่ึง ผูฟองคดีอางวา 
นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และเลขาธิการคณะกรรมการ



 
 
๓๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี โดยมีเหตุแหงการฟองคดี คือ การออกใบอนุญาตขัดตอประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จํานวน ๒ ฉบับ และไมดําเนินการตรวจสอบวา 
ผูขอออกใบอนุญาตไดทําตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไวแลวหรือไม รวมทั้งการที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ อนุญาตใหมีการติดตั้งเสาสงสัญญาณโทรศัพทมือถือจุดที่ ๑  
ตามใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๕๕๕๐๐๘๖๘๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามใบอนุญาต
ฉบับที่ ๐๖๐๓๕๖๐๐๑๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ บริเวณดาดฟาอาคารเลขที่ ๑๘๑/๑ 
รานสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) ตั้งอยูบริเวณปากซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๑๙ โดยมีคําขอ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ยกเลิกใบอนุญาตขางตน รวมทั้งใหดําเนินการ 
เก็บแผนผาโฆษณาชวนเชื่อวาคลื่นจากเสาสงสัญญาณมือถือไมเปนภัย และใหนําแผนผาโฆษณา
มีขอความดังน้ี “องคการอนามัยโลก (WHO) โดยองคการวิจัยวาดวยมะเร็งระหวางประเทศ (IARC) 
ไดประกาศแลววา คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนความเสี่ยงมะเร็ง 
ชนิดกลุม 2B” สํานักงาน กสทช. ปรึกษาโทรฟรี ๑๒๐๐ กด ๑ ไปติดประกาศแทนที่แผนผา
โฆษณาชวนเชื่อทั้งหมด และติดเพ่ิมเติมบริเวณดานหนาสํานักงานเขตและที่วาการอําเภอทุกแหง 
รวมถึงโฆษณาในสื่อที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ เคยลงโฆษณาดวย รวมทั้งขอให
ดําเนินการลงประกาศหนังสือพิมพขอโทษตอประชาชนไทยที่ไมปฏิบัติหนาที่ในการระมัดระวัง
ความเส่ียงที่เกิดจากคลื่นสัญญาณโทรศัพทมือถือจากเสาสงสัญญาณ จํานวน ๑๒ ฉบับ  
ฉบับละ ๗ วัน อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในคดีน้ี 
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในคดีหมายเลขดําที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ ซ่ึงอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยคําฟองของผูฟองคดีในคดีน้ี และคําฟองของผูฟองคดี 
ในคดีหมายเลขดําที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ ปรากฏวาเหตุแหงการฟองคดีและคําขอเชนเดียวกัน 
กลาวคือ ขอใหศาลยกเลิกใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๕๕๕๐๐๘๖๘๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
และใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๓๕๖๐๐๑๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังกลาว แมคดีน้ีผูฟองคดี
จะยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ิมเขามาก็ตาม แตเหตุแหงการฟองคดีที่พิพาทคือใบอนุญาต 
ใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ศาลจะตองตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายนั้นเปนเหตุเดียวกัน 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองกลางอีก จึงเปนการฟองซอนกับคดีหมายเลขดํา 
ที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ และถือเปนการตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๕๙) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กอนที่ผูฟองคดีจะไดยื่นคําฟองในคดีน้ีตอศาลจังหวัดนนทบุรี ผูฟองคดีกับพวก
รวมหนึ่งรอยสิบเอ็ดคนยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตน เปนคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๐/๒๕๕๗ 
โดยฟองวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
คณะอนุกรรมการไตสวน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และพนักงานเจาหนาที่ชวยในการไตสวน
ขอเท็จจริง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีดําเนินกระบวนการไตสวน
ขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยสิบเอ็ดคนในเรื่องที่มีผูรองเรียน 
วามีการทุจริตในการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งจํานวนหลายคําขอ รวมทั้งขอให 
เพิกถอนกระบวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะอนุกรรมการไตสวน และพนักงานเจาหนาที่ชวยในการไตสวนขอเท็จจริง และมติ 
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ชี้ มูลความผิดทางวินัย  
ในสวนของผูฟองคดีกับพวกรวมหนึ่งรอยสิบเอ็ดคนดวย ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๖/๒๕๕๗ 
จากน้ัน ผูฟองคดีทั้งหน่ึงรอยสิบเอ็ดคนไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด 
เปนคดีคํารองที่ คบ .๒๗/๒๕๕๗ และในขณะที่คดีดังกลาวอยู ในระหวางการพิจารณา 
ของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดนนทบุรี
ไดโอนคดีดังกลาวมายังศาลปกครองกลางโดยผูฟองคดีบรรยายฟองวา กระบวนการไตสวน
ขอเท็จจริงและกระบวนการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดดําเนินการโดยมิชอบ ไมอาจนํามาใชเปนขออางใหกรมการปกครองลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการได จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนรายงานและสํานวนคดี 
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในสวนของผูฟองคดี ซ่ึงความเสียหาย
ที่ผูฟองคดีกลาวอางตามคําฟองและความประสงคตามคําขอของผูฟองคดียอมตองพิจารณา 
จากการมีมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดังกลาว การบรรยาย
คําฟองดังกลาวจึงมีสภาพแหงขอหาและขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา รวมทั้งคําขอบังคับ 
มีลักษณะเดียวกันกับคดีของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๐/๒๕๕๗ หมายเลขแดง 
ที่ ๕๙๖/๒๕๕๗ คําฟองของผูฟองคดีในคดีน้ีจึงเปนฟองซอน ตองหามมิใหฟองตามขอ ๓๖ (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๒/๒๕๕๙) 

 

  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซอน 
 

  การพิจารณาคําฟองวาเปนคดีประเภทใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่เกิดจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงาน 



 
 
๓๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐประกอบกับคําขอบังคับของผูฟองคดี ในคดีแรก ผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการงดเวนการกระทําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ และคําขอบังคับใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กระทําการสอบสวนเพ่ือพิจารณาขึ้นเคร่ืองหมายหามซ้ือขายหลักทรัพย พิจารณาเพิกถอน
บริษัทหลักทรัพย ม. จากสมาคมซื้อขายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
และระงับการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย ม. จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ สวนคดีน้ี ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา สํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ผูถูกฟองคดีที่  ๒ )  ไดวิ นิจฉัยเรื่องรองเ รียน 
ของผูฟองคดีแลว จึงไมมีกรณีพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีไดอุทธรณคําวินิจฉัย 
ของผูถูกฟองคดีที่  ๒  และได รับการแจงผลการวิ นิจฉัยอุทธรณวา  ผูถูกฟองคดีที่  ๒  
ไมรับวินิจฉัย ผูฟองคดีจึงฟองคดีโดยบรรยายฟองวา ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ
ที่วินิจฉัยวาขอเท็จจริงตามขอรองเรียนของผูฟองคดีไมอาจสรุปไดวา บริษัทหรือผูบริหาร 
ของบริษัทหลักทรัพย ม. มีการกระทําผิดตามกฎหมายตามที่ผูฟองคดีรองเรียน และมีคําขอบังคับ
ขอ ๔ ที่ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรับอุทธรณของผูฟองคดีและมีคําส่ังใหบริษัทหลักทรัพย ม. 
หามซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แปลความไดวา ผูฟองคดีประสงคฟอง 
ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณขอรองเรียนของผูฟองคดีซ่ึงเปนคําส่ังทางปกครอง คําฟอง 
และคําขอบังคับตามขอ ๔ จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซ่ึงศาลปกครองชอบที่จะรับคําฟอง 
ตามคําขอขอ ๔ ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๕๙)  

 

 ๖.๒ ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา (ขอ ๙๖) 
 

  เดิมหางหุนสวนจํากัด พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดยื่นฟองกรมชลประทาน (ผูฟองคดี) 
ในขอพิพาทตามสัญญาจางกอสรางประตูระบายน้ํา ซ่ึงผูฟองคดีไมจายคาจางใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เน่ืองจากสงมอบงานเกินอายุสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน 
(ศาลปกครองกลาง) เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ โดยมีคําขอใหผูฟองคดีชําระคาจางงาน
ที่คางชําระ ใหคืนเงินประกันผลงานและหนังสือค้ําประกัน สวนคดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะหุนสวนผู จัดการ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะผูค้ําประกัน  



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหรวมกันชําระคาปรับ อันเกิดจากการผิดสัญญากอสรางดังกลาว เหตุแหงขอพิพาททั้งสองคดี
จึงเปนขอพิพาทตามสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกัน สวนประเด็นขอพิพาทที่ตองวินิจฉัย 
ก็เปนประเด็นเดียวกัน คือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงมอบงานตามสัญญาจางลาชากวากําหนด  
ซ่ึงจะตองรับผิดชําระคาปรับเปนเงินเทาใด สวนผูฟองคดีซ่ึงเปนผูวาจางตองชําระคาจาง 
แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามผลงานจํานวนเทาใด ประเด็นขอพิพาททั้งสองคดีจึงเปนประเด็น
เดียวกัน เม่ือคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)  
ไดพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหผูฟองคดีชําระเงินคาจางงานงวดที่คางชําระภายหลังจาก 
หักคาปรับแลว และใหผูฟองคดีจายคาจางลวงหนาที่หักไว เงินประกันผลงานแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงเปนกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาในประเด็นขอพิพาทเดียวกับสัญญาจางน้ีแลว และคดีดังกลาว
อยูในระหวางการอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด การท่ีผูฟองคดีไดนําประเด็น 
ขอพิพาทตามสัญญาฉบับเดียวกันมาฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก เปนคดีน้ี จึงเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นตนอันเก่ียวกับคดีหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว 
หรือเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และเปนการอันตองหามตามขอ ๙๖ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แมผูฟองคดีจะมิไดฟองแยงไวในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ 
ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) แตผูฟองคดีก็ไดยื่นคําใหการและคําใหการเพ่ิมเติม 
ยกประเด็นเหตุที่มีสิทธิปรับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เน่ืองจากผิดสัญญา ตลอดจนเหตุอ่ืน ๆ ที่จะหักคาจาง 
และจะเรียกเก็บจากหนังสือค้ําประกัน  ดังนั้น หากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาที่เปนคุณ 
แกผูฟองคดี แมผูฟองคดีมิไดฟองแยงในคดีดังกลาว ก็ยังสามารถบังคับเอากับหลักประกันได 
การจําหนายคดีน้ีจึงมิไดมีผลกระทบตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕๘/๒๕๕๘) 
  ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนตอเทศบาลนครนครสวรรค (ผูถูกฟองคดี) อางวา 
มีผูกอสรางอาคารรุกล้ําทางสาธารณะ ขอใหทําการตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ตอไป แตผูถูกฟองคดีมิไดปฏิบัติตามความประสงคของผูฟองคดี จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ  ตอมา  
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยขอแกไข
เพ่ิมเติมคําขอ เปนใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจากการที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยศาลปกครองชั้นตน
มีคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติมไวพิจารณา เน่ืองจากเปนกรณีการย่ืนคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟอง



 
 
๓๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับหนังสือปฏิเสธการชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  ตอมา ในระหวางระยะเวลายื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีไดยื่นคําขอแกไข
เพ่ิมเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยขอแกไขเพ่ิมเติมคําขอเปนใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่ง 
ทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
เปนจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยอาศัยเหตุแหงการฟองคดีและคําขอบังคับเชนเดียวกับ
กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพียงแตผูฟองคดี
ขอแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจาก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เทาน้ัน ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณเปนคดีน้ี 
การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองเพ่ิมเติมตามคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟอง 
ฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ไวพิจารณา กับกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟอง
เพ่ิมเติมตามคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไวพิจารณาน้ัน  
เปนเรื่องเดียวกัน การที่ผูฟองคดียื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ตอศาลปกครองชั้นตน และตอมาก็ไดยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติมไวพิจารณา
ตอศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเดียวกันกับคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังชี้ขาดคดีหรือประเด็นขอใดแหงคดีแลว  
จึงเปนการตองหามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้าตามขอ ๙๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๕๙) 
 

๖.๓ ฟองซ้ํา (ขอ ๙๗) 

 

 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซ้ํา 

 

 (๑) กรณียื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมในประเด็นที่ศาลปกครองเคยมีคําสั่งถึงที่สุด
ไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมไปแลว เปนฟองซ้ํา 
 

  ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม 
มาแลวแปดครั้ง และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ 
คําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีใหมของผูฟองคดีไวพิจารณา เน่ืองจาก 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองฯ และตองหาม
ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหศาล
พิจารณาคดีใหมอีกในครั้งนี้เปนคร้ังที่เกา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําขอดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุดเปนคดีน้ีอีกน้ัน 
การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอใหพิจารณาใหมในคดีน้ี เปนกรณีที่ศาลจะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ
อยางเดียวกันกับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว 
ซ่ึงตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน
ตามขอ ๙๗ แหงระเบียบดังกลาว ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดี
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๘ ที่ ๔๑๘/๒๕๕๘ ที่ ๔๔๒/๒๕๕๘  
ที่ ๖๘๘/๒๕๕๘ และที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 (๒) คดีเดิมศาลปกครองมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากคดีไมอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

  

  ผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองสํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และพนักงานอัยการ (นาย ก.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๔๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๔๒/๒๕๕๗ อางวา ผูฟองคดีไดแจงความรองทุกข 
ตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลคันนายาวใหดําเนินคดีอาญากับนางสาว พ.  
แตผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลคันนายาวและผูถูกฟองคดีที่ ๒ สั่งไมฟองคดีดังกลาว  
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งลงโทษผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณีละเวนการปฏิบัติหนาที่ และให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทน ศาลปกครองกลางเห็นวาคดีดังกลาวเปนเรื่อง 
การใชอํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ผูฟองคดีไดรับหมายแจงคําสั่งศาลเม่ือวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แตไมไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง 
ไวพิจารณา คดีดังกลาวจึงยอมถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นฟองเปนคดีน้ีอีก โดยฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนคูกรณี
เดียวกันกับคดีกอน และแมคดีน้ีผูฟองคดีจะอางวาไดคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  
โดยผูฟองคดีเห็นวาเปนคดีละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมเปนธรรมก็ตาม  
แตเม่ือพิจารณาคําขอทายฟองในคดีน้ีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกรณีละเวนการกระทําและปฏิบัติหนาที่โดยไมเปนธรรม และใหชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีละเมิด เห็นไดวาผูฟองคดีประสงคใหศาลกําหนดคําบังคับในลักษณะทํานองเดียวกัน 
กับคดีกอนซ่ึงถึงที่สุดแลว การที่ผูฟองคดีนําคดีซ่ึงศาลมีคําส่ังชี้ขาดในประเด็นซึ่งถึงที่สุดแลว 



 
 
๓๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาร้ือรองฟองใหมเปนคดีน้ีอีกโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน กรณีจึงเปนการฟองซํ้า ตองหาม 
ตามนัยขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๙๔/๒๕๕๘ และที่ ๒๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 (๓) คดีเดิมศาลปกครองมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากผูฟองคดี
มิใชผูมีสิทธิฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

 

  คดีเดิมผูฟองคดีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลทาลาดไดนําหนังสือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๐๕๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
ที่กําหนดใหนํากรณีของปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
สมุทรปราการในระหวางที่ไมมีคณะเทศมนตรีตามมาตรา ๔๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาปวยการรายเดือน และเงินคาปวยการประจํา
ตําแหนงนายกเทศมนตรีมาเปนแนวทางปฏิบัติ ทําใหผูฟองคดีถูกองคการบริหารสวนตําบล 
ทาลาดละเมิดสิทธิโดยดําเนินคดีอาญา และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแกผูฟองคดี  
เปนเหตุใหไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
ขอใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังที่ ๗๓๘/๒๕๕๒ วินิจฉัยวา 
หนังสือดังกลาวเปนเพียงหนังสือภายในที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ มิไดมีผลกระทบ
โดยตรงตอผูฟองคดีในอันที่จะทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลในชวงเวลาที่ผูฟองคดีกลาวอาง ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีนําคดีขอหาน้ี 
มาฟองตอศาลปกครองเปนคดีน้ีอีก โดยอางเหตุวาหนังสือดังกลาวมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิ 
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวางที่ 
ยังไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินคาตอบแทนในระหวางที่ 
ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาด ขอใหเพิกถอนหนังสือ 
ฉบับดังกลาว กรณีจึงเปนคําขอเดียวกับคําฟองเดิมที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังที่ ๗๓๘/๒๕๕๒ 
ซ่ึงเปนที่สุดแลว  แมในคดีน้ี ผูฟองคดีจะอางเหตุใหมวาหนังสือดังกลาวมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิ
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเหตุใหผูฟองคดีไมไดรับเงินคาตอบแทนในระหวางที่ 
ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาด แตเหตุดังกลาวผูฟองคดีสามารถ
กลาวอางในคดีเดิมไดอยูแลวแตมิไดกระทํา จึงเปนคําฟองซ้ําตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕/๒๕๕๘) 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ผูฟองคดีไดเคยยื่นฟองอธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองชั้นตน 
(ศาลปกครองกลาง) เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๓๙๐/๒๕๕๕ โดยผูฟองคดีอางวา คําส่ังกรมศุลกากร 
ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ใหยายขาราชการกรมศุลกากร จํานวน ๑๕ ราย 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากรดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ันพิจารณาแลวเห็นวา 
คําส่ังกรมศุลกากรดังกลาวไมมีผลกระทบตอผูฟองคดี เน่ืองจากมิไดทําใหสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไป ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ ได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องจากคําสั่งกรมศุลกากรดังกลาวที่จะทําใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีคําส่ังไมรับคําฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความเปนคดีหมายเลขแดง 
ที่ ๑๖๙/๒๕๕๖ ซ่ึงตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๗  
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา  ฉะน้ัน การที่ 
ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีในคดี น้ีตอศาลปกครองชั้นตน  ซ่ึ ง เปนคูกรณีเ ดียวกัน 
กับคดีดังกลาวโดยอางในคําฟองวา คําส่ังกรมศุลกากร ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ ที่ใหยายขาราชการกรมศุลกากร จํานวน ๑๕ ราย เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
และมีคําขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังกรมศุลกากรดังกลาว
เชนเดียวกับคดีเดิม จึงเปนการฟองในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีเดิม
ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาแลว  สวนที่ผูฟองคดี
อางวา คดีกอนศาลยังมิไดวินิจฉัยเนื้อหาของคําฟอง การฟองคดีน้ีจึงไมเปนฟองซ้ําน้ัน เห็นวา 
การวินิจฉัยวาผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีหรือไม ศาลตองพิจารณาในเงื่อนไขแหงการฟองคดี 
ของทั้งสองคดี และถึงแมจะยังไมไดวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี ก็เปนการฟองซํ้าได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖/๒๕๕๙) 

 

 (๔) คดีเดิมศาลปกครองมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากศาลไมอาจ
กําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา  

 

   คดีเดิม ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๘๙/๒๕๕๕ ของศาลปกครองกลาง ผูฟองคดี
ฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ขอใหดําเนินการทางวินัยกับสามีของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของสามีของผูฟองคดี  
แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหลงโทษ
ผูกระทําผิดกฎหมาย และใหยายสามีของผูฟองคดีไปยังสังกัดอ่ืน ทั้งยังใหผูถูกฟองคดีชดใช



 
 
๓๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาเสียหายใหแกผูฟองคดี ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๕๖ ยืนตามคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากเห็นวาศาลไมอาจกําหนดคําบังคับ
ตามคําขอของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือไดวาคดีถึงที่สุดแลว การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลในคดีน้ี  
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของสามีผูฟองคดีใหดําเนินการทางวินัยกับสามี
ของผูฟองคดี ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดลงโทษกักยามสามีของผูฟองคดีเปนเวลา ๓๐ วัน  
ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนกรณีที่เจาหนาที่รัฐละเลยการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเปนการละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน เห็นไดวา มูลเหตุที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในคดีน้ี
เปนมูลเหตุอยางเ ดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่  ๒๙๘๙ /๒๕๕๕  ที่ผูฟองคดีเคยฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตน และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งชี้ขาดแลว การท่ีผูฟองคดีนําคดี 
ซ่ึงมีประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันมาฟองตอศาลปกครองอีก เปนกรณีที่ศาล
จะตองพิจารณาในประเด็นแหงคดีโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๗ ในคดีน้ีเคยถูกฟองเปนผูถูกฟองคดีในคดีดังกลาว
จึงเปนการฟองซํ้าตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๘) 
   คดีน้ี ผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูฟองคดี 
ไดลงนามในสัญญาค้ําประกันสหกรณการประมงบานแหลม จํากัด ที่ไดทําสัญญาหลักเพ่ือรับเงิน
จากกรมสงเสริมสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามโครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตร 
เน่ืองจากสัญญาค้ําประกันดังกลาวเปนสัญญาสําเร็จรูปที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดทําไวลวงหนา 
โดยผูฟองคดีมิไดมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนดวยแตประการใด ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อในสัญญาคํ้าประกัน 
และเพิกถอนสัญญาค้ําประกันระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
กอนฟองคดีน้ี ผูฟองคดีเคยยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองมาแลว โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนสัญญาค้ําประกันฉบับเดียวกันกับที่นํามาฟองขอใหศาลเพิกถอนในคดีน้ี 
โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งที่ ๔๐๓/๒๕๕๗ ไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ เน่ืองจากเห็นวากรณีไมอาจมีคําบังคับใหเพิกถอนสัญญาตามคําขอทาย
ฟองของผูฟองคดีได คดีจึงเปนอันถึงที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีนําคดีซ่ึงศาลไดมีคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวมาฟอง 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันเปนคดีน้ีอีก จึงเปน 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การฟองซํ้าที่ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครอง
จึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๓/๒๕๕๘) 
 

 (๕) คดีเดิมศาลปกครองมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากผูฟองคดี
นําคดีมาฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

 

  คดีเดิม ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดเขารับการสรรหา
ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง รับสมัครสรรหาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
และผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕  ตอมา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ไดมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหา
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (บัญชีรวมสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูสอบไมผาน
เกณฑตัดสินและไมอยูในลําดับที่สามารถจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
แทนตําแหนงที่วางได ผูฟองคดีจึงฟองขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองสูงสุด 
ไดมีคําสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๕๖ วินิจฉัยวาเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ดังน้ัน คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ชี้ขาดคําฟองของผูฟองคดีในประเด็นนี้จึงเปนที่สุด 
ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดนําขอเท็จจริงในคดีเดิม
มายื่นฟองเปนคดีน้ีอีก โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศผลการสรรหา
และขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เพ่ือใหผูฟองคดีเปนผูสอบผานและมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว 
อันเปนขอพิพาทในประเด็นเดียวกันกับคดีกอน แมในคดีน้ีผูฟองคดีจะฟองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในคดีเดิม คําฟองของผูฟองคดีน้ีก็ยังเปนกรณีที่ตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีก 
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๓/๒๕๕๘) 



 
 
๓๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คดีเดิม ผูฟองคดีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ออกคําสั่งแตงตั้งนาย ว. ใหดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาด  
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๗) และแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบานกาด (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๖) ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา เน่ืองจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) วินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดี โดยผูฟองคดี
ไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ โดยอําเภอแมวางไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ การที่ผูฟองคดีทราบผลการพิจารณา
อุทธรณดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แตมายื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี เม่ือผูฟองคดียื่นฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนอีกคร้ังหน่ึง โดยขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่แตงตั้งปลัด
และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองฉบับอันเปนคําส่ังเดียวกันกับคําส่ังในคดีเดิม 
ที่ผูฟองคดีเคยยื่นฟองไวกอนหนาน้ีและศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยแลวดังกลาวมาขางตน  
แมคดีน้ี ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลวา 
นําผลงานของบุคคลอ่ืนมาเสนอเพื่อขอรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น อันเปน
การกระทําโดยไมสุจริต แตเม่ือคดีทั้งสอง ผูฟองคดีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งองคการบริหาร
สวนตําบลบานกาดที่แตงตั้งปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชนเดียวกัน การยื่นฟองคดี
ของผูฟองคดีในคดีน้ีจึงเปนการยื่นฟองในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 
อันเปนการตองหามมิใหฟองกันอีกตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๔/๒๕๕๘) 

 

 (๖) การที่ผูฟองคดีนําการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่เก่ียวเน่ืองกับกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาโดยไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว มาฟองเปนคดีตอศาลอีก 
เปนฟองซ้ํา 

   

  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยูในโครงการจัดสรรของหมูบาน ก. 
และไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 
สูง ๔ ชั้น จํานวน ๔ คูหา เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอนอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ และไดรับอนุญาต 
ใหดัดแปลงอาคารหลังดังกลาวตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร  
เลขที่ ๒๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘  ตอมา ผูซ้ือที่ดินจัดสรรในโครงการดังกลาว



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดฟองเปนคดีตอศาลโดยผูฟองคดีไดรองสอดเขาไปในคดีดังกลาว ศาลปกครองสูงสุด 
ไดมีคําพิพากษาที่ อ.๘๗๓/๒๕๕๕ ใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารและเพิกถอนใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคารของผูฟองคดีดังกลาว ซ่ึงแมตามคําฟองในคดีดังกลาวจะระบุไวเพียงวาขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น บริเวณซอย ๔  
ในโครงการ ก. อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตเม่ือปรากฏตามขอเท็จจริงจากคําใหการ  
คําคัดคานคําใหการ ตลอดจนการไตสวนคูกรณีของศาลปกครองชั้นตนวา อาคารพิพาท 
เปนอาคารที่ได รับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหทําการกอสรางและดัดแปลงอาคาร 
ตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ และใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๒๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ คําขอทายฟองในคดีดังกลาว
ที่ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารยอมหมายถึงคําฟองที่ขอใหศาล
พิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ และเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๒๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๔๘ การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
และใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกลาวจึงเปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองเปนคดีน้ี อีกโดยมีคําขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งวาใบอนุญาตกอสรางอาคาร เลขที่ ๘๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๔๗ ยังไมถูกฟองเปนคดีตอศาล จึงเปนการฟองคดีในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ
อยางเดียวกันกับคดีที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว กรณีจึงเปนการฟองซ้ําตามขอ ๙๗  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๔-๔๕๕/๒๕๕๘) 

  คดีเดิม ผูฟองคดีฟองวา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (ผูถูกฟองคดี) กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยเบิกจายเงินประจําตําแหนงใหผูฟองคดี 
ไมเต็มจํานวนตามสิทธิที่พึงไดรับ โดยอางวาผูฟองคดีไมไดปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนวัดบานหีบ 
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูฟองคดีจึงยื่นฟองโดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ใหผูฟองคดีรักษาการ 
ในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนวัดโคกชาง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปน 
การสับเปลี่ยนตําแหนงของผูฟองคดีใหไปรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญที่โรงเรียนดังกลาว 
ทําใหไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เบิกจายเงินประจําตําแหนงใหผูฟองคดีเต็มจํานวนตามสิทธิ 
ที่พึงไดรับ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาที่ อ.๒๑๖/๒๕๕๕ เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดี 
ในคดีน้ีซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในคดีดังกลาวไมเบิกจายเงินประจําตําแหนงใหผูฟองคดี  



 
 
๓๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิไดเปนการกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และไมละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ จึงพิพากษายกฟองของผูฟองคดี คดีน้ีแมผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีวา  
กระทําละเมิดจากการท่ีไมเบิกจายเงินประจําตําแหนงใหผูฟองคดีใหครบถวนตามสิทธิ 
ที่พึงไดรับจากการไปปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา โดยขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยนับแตวันทําละเมิด แตการท่ีศาล
จะวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
หรือไม ศาลจําตองวินิจฉัยประเด็นเบื้องตนกอนวา การที่ผูถูกฟองคดีไมเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ใหผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิไดรับจากการไดรับคําส่ังของผูบังคับบัญชาใหไป 
ปฏิบัติหนาที่ราชการเปนการชั่วคราวและรักษาการในตําแหนงอ่ืนอันมิใชหนาที่หลักของตําแหนง 
เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือไม ซ่ึงประเด็นที่จะตองวินิจฉัยแหงคดีดังกลาวน้ีศาลปกครองสูงสุด 
ก็ไดพิจารณาแลว การที่ผูฟองคดีมายื่นฟองผูถูกฟองคดีในคดีน้ีซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ในคดีดังกลาวอีกคร้ังหน่ึงจึงเปนการตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๘/๒๕๕๘) 

  กอนยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดีไดเคยย่ืนฟองนายกเทศมนตรีตําบลชางเผือก  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายอําเภอเมืองเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอศาลปกครองชั้นตน 
(ศาลปกครองเชียงใหม) ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๔/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๓๒๕/๒๕๕๔  
ซ่ึงมีนาย ศ. เปนผูรองสอด โดยคดีดังกลาวผูฟองคดีอางวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหผูรองสอดซึ่งเปนเจาของที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ ในขณะนั้น ไดกอสรางอาคารและรั้วคอนกรีตรุกล้ําที่สาธารณประโยชน 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาลําเหมืองธรรมชาติอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินไมไดสอดสองดูแลไมใหมีการกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด 
รุกล้ําที่สาธารณประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารและใหร้ือถอน
ร้ัวสวนที่กอสรางรุกล้ําลําเหมืองขัวมุง รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันปกปองลําเหมืองขัวมุง
ไมใหมีการกอสรางอาคารหรือสิ่งกีดขวางทางน้ําธรรมชาติ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ โดยวินิจฉัยวา ใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว 
ไมปรากฏเหตุที่จะทําใหเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลย 
ตอหนาที่ในการใชอํานาจดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนดใหตองปฏิบัติ 
จากกรณีที่ผูรองสอดกอสรางรั้วไมเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต และผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดปฏิบัติหนาที่ในการรวมกันดูแลรักษาลําเหมืองสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแลว พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาออกคําสั่ง 



 
                          

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูรองสอดดําเนินการรื้อถอนรั้วคอนกรีตออก และหากยังไมมีการร้ือถอนรั้วดังกลาว  
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  ทั้งน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  
ผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด คดีดังกลาวจึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครอง คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองนายกเทศมนตรีตําบลชางเผือก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลย 
ไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหมและละเลยตอหนาที่ในการย่ืนคํารอง 
ตอศาลยุติธรรมเพ่ือพิจารณาส่ังใหพ้ืนที่ ๑๙๘/๑๐ ตาราวา เปนที่สาธารณประโยชนตามที่ไดใหการ
ตอศาลปกครองในคดีเดิม สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําการโดยปกปดขอเท็จจริงและเอ้ือประโยชน
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งมีสวนรวมในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ รุกล้ําลําเหมือง
สาธารณประโยชน จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมเพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหพ้ืนที่ ๑๙๘/๑๐ ตารางวา  
เปนที่สาธารณประโยชน ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยกเลิกรูปแผนที่ซ่ึงไดรังวัดเม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตัดลดพื้นที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕ ออกเปนจํานวนเนื้อที่ 
๑๙๘/๑๐ ตารางวา เพ่ือใหเปนลําเหมืองสาธารณประโยชน ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งระงับ 
การกอสรางอาคารในพื้นที่พิพาท และใหร้ือถอนรั้วคอนกรีตสวนที่กีดขวางทางลําเหมือง
สาธารณประโยชน จนกวาศาลจะมีคําพิพากษา จากขอเท็จจริงดังกลาวจะเห็นไดวา วัตถุประสงค
ที่แทจริงของผูฟองคดีในการนําคดีมาฟองทั้งสองคดีดังกลาวน้ัน ก็เพ่ือตองการโตแยงวา  
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาตใหนางสาว ส. ซ่ึงเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๔๖๒๗๕ ตอจากนาย ศ. กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน ๑ หลัง โดยที่ยังไมไดมี
การร้ือถอนรั้วคอนกรีตใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองในคดีเดิม เปนการละเลย 
ตอหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน และมูลความที่พิพาทของทั้งสองคดีตางก็สืบเน่ืองมาจากเหตุเดียวกัน คือ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซ่ึงประเด็นที่วา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒๗๕  
รุกล้ําลําเหมืองสาธารณประโยชนหรือไม ตางก็เปนประเด็นที่ศาลตองวินิจฉัยในท้ังสองคดี  
เม่ือประเด็นดังกลาวศาลปกครองเชียงใหมไมไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาของคดีเดิม โดยเห็นวา
ขอเท็จจริงดังกลาวยังไมอาจรับฟงไดวาพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่สาธารณะหรือไม  ดังน้ัน หากผูฟองคดี
ไมเห็นดวยกับขอวินิจฉัยดังกลาวก็ชอบที่จะอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม 
ตอศาลปกครองสูงสุดภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย แตผูฟองคดีก็มิไดยื่นอุทธรณ 



 
 
๓๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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คําพิพากษาดังกลาว คําพิพากษาดังกลาวจึงไดถึงที่สุดแลวกอนที่ผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีน้ี  
กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีซ่ึงมีมูลเหตุแหงการฟองคดีที่มีสภาพแหงขออาง ขอหา และประเด็น
ที่เปนหลักในการพิจารณาเปนอยางเดียวกันกับคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๔/๒๕๕๐ หมายเลขแดง 
ที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ ของศาลปกครองเชียงใหมที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถึงแมในคดีน้ีจะมีการเปลี่ยนตัวผูถูกฟองคดี
บางรายใหแตกตางไปจากคดีกอน และอางขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการรังวัดตรวจสอบทีส่าธารณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลการรังวัดในคดีเดิม แตประเด็นขอพิพาทที่ขอใหศาลวินิจฉัยยังคงเปน
เหตุอยางเดียวกันกับคดีกอนซึ่งถึงที่สุดไปแลว กรณีจึงเปนการที่คูกรณีเดียวกันฟองคดี 
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ซ่ึงศาลไดเคยมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว  
จึงถือเปนฟองซ้ําซ่ึงตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๕๙) 

  คดีเดิม บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาวาจาง 
ผูฟองคดีสรางขายสายเคเบิลใยแกว คาจางจํานวน ๖,๘๒๕,๘๖๔.๙๑ บาท โดยแบงจายออกเปน  
๒ งวด ผูฟองคดีอางวาไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวครบถวนแลว แตผูถูกฟองคดี
จายเงินคาจางตามสัญญาไมถูกตองครบถวน จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองกลางขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางซ่ึงแยกออกเปนเงินคาจาง งวดที่ ๑ 
จํานวน ๓๐๗,๑๖๓.๘๘ บาท และงวดที่ ๒ จํานวน ๓,๔๑๒,๙๓๒ .๔๖ บาท ตามลําดับ  
ซ่ึงศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙๖/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๖ วินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีจายเงินงวดที่ ๑ จํานวน ๓๐๗,๑๖๓.๘๘ บาท สวนกรณีที่
ผูถูกฟองคดีไมจายเงินงวดที่ ๒ จํานวน ๓,๔๑๒,๙๓๒.๔๖ บาท น้ัน ชอบดวยขอสัญญาแลว 
คูกรณีไมไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีจึงถึงที่สุดนับแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี
โดยเรียกใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางตามสัญญางวดที่ ๒ จํานวน ๓,๔๑๒,๙๓๒.๔๖ บาท  
จึงเปนการฟองคดีโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับเหตุแหงการฟองคดีในคดีหมายเลขแดง 
ที่ ๑๔๙๖/๒๕๕๖ ของศาลปกครองกลางซึ่งถึงที่สุดแลว ซ่ึงตองหามมิใหคูกรณีเดียวกัน 
ฟองกันอีกตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๔/๒๕๕๙) 
 
 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๕  
 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

๑. บททั่วไป 

 

 ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ขอ ๕) 

 

 ๑.๑.๑ หลักผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูมีประโยชนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย
กับการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๒ หลักเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป 

 

 กรณีที่ศาลวินิจฉัยวา เหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป 
 คดีน้ีผูฟองคดีฟองและแกไขเพ่ิมคําฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงหัวหนากลุมงานวิชาการกฎหมาย เพ่ือเสนอขอรับการประเมินเพ่ือพิจารณา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) แตผูบังคับการ กองบังคับการวิชาการ 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ สงเรื่อง 
การประเมินคืน โดยแจงวากรณีของผูฟองคดียังไมแนชดัวาไดรับสิทธิตามมติ ก.ตร. ในการประชุม
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ หรือไม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองทุกขตอผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวใหยกคํารองทุกข 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่ไมรับเรื่องขอประเมินของผูฟองคดีไวพิจารณา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือประเมินผลงานของผูฟองคดีเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) ภายในเวลา 
ที่ศาลกําหนด ใหเพิกถอนคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยกคํารองทุกข 
ของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับเรื่องขอประเมินของผูฟองคดี โดยใหยอนหลังไปถึง
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอประเมิน และใหการดําเนินการ
แตงตั้งมีผลในวาระการแตงตั้งประจําป ๒๕๕๐ พิเคราะหแลวเห็นวา การท่ีผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีน้ี มีสาเหตุมาจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งไมรับเรื่อง
ขอประเมินเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) ของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดียื่นฟองและแกไขเพิ่มเติมคําฟองแลว 



 

 

 
 
๓๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ รับผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีไว
เพ่ือดําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ัง  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน หรือผลการสอน 
และความประพฤติของคณาจารยประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ ที่ขอรับการประเมินเพ่ือพิจารณา
แตงตั้งเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยคณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ มีมติวา ผูฟองคดีผานการพิจารณาและสมควรเสนอขอแตงตั้งตามขั้นตอนตอไป 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) กลุมงานวิชาการกฎหมาย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ เปนตนไป เห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังรับเรื่องขอประเมินของผูฟองคดีไวพิจารณา 
ตลอดจนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานของผูฟองคดี จนกระทั่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําสั่งแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) แลว  ดังน้ัน ขอพิพาท 
อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงหมดสิ้นไป และไมมีกรณีที่ศาลจะตองออกคําบังคับใหเพิกถอน
คําสั่งตาง ๆ และดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ อีกตอไป สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนง
ตั้งแตเม่ือใดนั้น ยอมเปนเรื่องภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับเรื่องขอประเมินของผูฟองคดี
ไวพิจารณา ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่แตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนตนไป  
อันเปนคําสั่งที่ออกภายหลังจากวันที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน ไมชอบ 
ดวยกฎหมายอยางไร ผูฟองคดียอมมีสิทธิฟองขอเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได ภายใตเง่ือนไข 
ของบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๐๒/๒๕๕๘) 
  

 กรณีที่ศาลวินิจฉัยวา เหตุแหงการฟองคดียังไมหมดส้ินไป 
 คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ (ผูถูกฟองคดี) ไดออกคําสั่ง 
ที่ ๓๑/๒๕๕๔ ใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากกรณีกระทําผิดวินัยจากลงโทษภาคทัณฑเปนไลออก
จากราชการ ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แลว ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ แตจนถึงวันยื่นฟองคดี ก.ค.ศ.  
ก็ยังไมไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในเวลาเกาสิบวันตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีไมไดกระทําผิดทางวินัยตามที่ถูกกลาวหาจึงนําคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีคืนสิทธิ 
ที่ผูฟองคดีพึงมีพึงได ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหรับคําฟองไวพิจารณา  ตอมา ก.ค.ศ.  
ไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีแลว และผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังที่ ๘/๒๕๕๖ ใหลดโทษเปน 
ตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๒ เดือน และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตอไป โดยส่ังตาม 
คําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.ค.ศ. ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
เพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป เม่ือพิจารณาตามคําฟองแลว เห็นไดวา ผูฟองคดี 
มีความประสงคใหศาลแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย โดยตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองวาผูฟองคดีมีความผิดวินัยตามที่ถูกกลาวหา
หรือไม และพิพากษาเพิกถอนคําสั่งที่ลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดี โดยมิไดประสงคแตเพียง
ขอใหศาลตรวจสอบในสวนของการกําหนดโทษวาเหมาะสมหรือไมเทาน้ัน แมตอมาในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ใหลดโทษผูฟองคดี
จากลงโทษไลออกจากราชการเปนตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๒ เดือน และใหผูฟองคดีกลับเขา
รับราชการตอไป อันมีผลใหคําสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๔ ตองสิ้นผลลงโดยคําส่ังที่ ๘/๒๕๕๖ ก็ตาม  
แตเม่ือคําสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังตามคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.ค.ศ. อันเปน
คําสั่งเก่ียวกับการอุทธรณรองทุกขที่สืบเน่ืองมาจากคําส่ังที่ ๓๑/๒๕๕๔ และยังคงเปนคําสั่ง 
ที่ใหผูฟองคดีมีความผิดทางวินัยเชนเดียวกับคําสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๔ ซ่ึงเปนมูลเหตุแหงคดีเดียวกัน  
ดังน้ัน เหตุแหงความเดือดรอนเสียหายตามที่ผูฟองคดีอางในคําฟองวาคําส่ังลงโทษทางวินัย
ของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา 
อันถือวาเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงยังไมหมดส้ินไป และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
เสียหายของผูฟองคดีตามฟอง ศาลตองมีคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งลงโทษ
ทางวินัยแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
แมตามคําฟอง ผูฟองคดีจะมิไดมีคําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําส่ังที่ ๘/๒๕๕๖ เน่ืองจาก
ขณะน้ันการพิจารณาอุทธรณยังไมแลวเสร็จ แตเม่ือขอเท็จจริงดังกลาวปรากฏในระหวาง 
การแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครองชั้นตน และทั้งผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดแจง
ขอเท็จจริงดังกลาวใหศาลปกครองชั้นตนทราบแลว กรณีจึงชอบที่จะแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
โดยไตสวนผูฟองคดีเพ่ือใหแกไขคําฟองตอไปได ตามขอ ๕ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาตามรูปคดีตอไป (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๕๘) 

 



 

 

 
 
๓๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีผูฟองคดีมีคําฟองสรุปไดสองขอหา ขอหาท่ีหน่ึงฟองวา ผูอํานวยการ
โรงเรียนหนองหวา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการในตําแหนงครูผูชวย
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาวโดยใหมีผลยอนหลังถึงวันที่มีคําสั่ง
ใหออกจากราชการ และขอหาท่ีสองฟองวา การออกคําส่ังดังกลาวน้ันเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดี ขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ในตําแหนงและสถานศึกษาเดิม รวมทั้งขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยจากการทําละเมิดดังกลาว น้ัน 
แมในระหวางพิจารณาคดีของศาลชั้นตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะแจงวาไดดําเนินการตามคําขอ 
ทายฟองของผูฟองคดีแลว โดยไดมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการและสั่งให
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงและสถานที่เดิมก็ตาม แตคําส่ังดังกลาวกําหนดใหมีผล
ตั้งแตวันที่ออกคาํสั่งเปนตนไป จึงยังไมเปนการแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดี
ที่ขอใหยอนหลังไปตั้งแตวันที่มีคําส่ังใหออกจากราชการ  อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นตนยังมิได
วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะตองชําระใหแก
ผูฟองคดีดวยหรือไม เพียงใด คดีน้ีจึงยังคงมีประเด็นที่ศาลจะตองวินิจฉัยตามประเด็นดังกลาว 
การท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา เหตุแหงการฟองคดีน้ีหมดสิ้นไปแลวไมเปนประโยชนที่จะ
พิจารณาคดีน้ีอีกตอไป จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ น้ัน ศาลปกครองสูงสุด 
ไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งยกคําส่ังจําหนายคดีของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองช้ันตน
นําสํานวนคดีน้ีกลับมาพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๕๐/๒๕๕๘ ที่ คบ.๔๙/๒๕๕๘ ที่ คบ.๕๗/๒๕๕๘ ที่ คบ.๖๓/๒๕๕๘ ที่ คบ.๖๔/๒๕๕๘ 
ที่ คบ.๖๖/๒๕๕๘ และที่ คบ.๙๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดีลาชา โดยใช
ระยะเวลาดําเนินการนานถึง ๑๓ ป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
แจงผลการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ น้ัน เห็นวา แมในภายหลัง
จะปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกคําสั่งใหยุติเร่ืองทางวินัยแลว และไดมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีทราบตามสายงานทางธุรการ โดยเจาหนาที่ตํารวจฝายอํานวยการของกองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๓ ซ่ึงเปนตนสังกัดของผูฟองคดีไดรับเรื่องไวตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ก็ไมอาจถือวาการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีไดยุติลง เพราะแมผูบังคับบัญชาที่สั่ง
แตงตั้งกรรมการสอบสวนจะมีคําสั่งยุติเร่ืองตามมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แตผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยและผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติยังมีอํานาจสั่งแกไขระดับโทษและเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมได  อีกทั้ง มีอํานาจดําเนินการ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดความจริง รวมทั้งมีอํานาจใหผูออกคําส่ังลงโทษมีคําสั่ง
ใหมดวย  นอกจากนี้ เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงไปแลว ถา ก.ตร. 
พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม ก.ตร. ก็มีอํานาจ
สอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหมในเรื่องน้ันไดตามมาตรา ๙๑ ประกอบกับมาตรา ๙๒  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงการดําเนินการทางวินัยในกรณีขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจะถึงที่สุดที่ ก.ตร. ตามขอ ๙ (๒) ของระเบียบ ก.ตร. วาดวย 
การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงเห็นไดวา กระบวนการดําเนินการสอบสวนทางวินัยตอผูฟองคดียังไมสิ้นสุดลง ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองยังคงดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดลาชา เพราะขณะยื่นฟองคดี 
และขณะที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังจําหนายคดี ยังไมปรากฏวา ก.ตร. ไดพิจารณาเรื่อง 
การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงกับผูฟองคดีแลวเสร็จ  อีกทั้ง ยังไมมีการแจงผลการพิจารณา
ของ ก.ตร. ใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีเปนผูกระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือไม 
หากเปนผูกระทําความผิดทางวินัย จะไดรับโทษสถานใด เพ่ือผูฟองคดีจะไดใชสิทธิอุทธรณ
คําสั่งทางกฎหมายตอไป กรณีจึงยังรับฟงไมไดวาเหตุแหงการฟองคดีน้ีไดหมดสิ้นไป การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 
จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน 
เพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตามรูปคดีตอไป (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๐/๒๕๕๘) 
 ผูฟองคดีฟองวา ในขณะท่ีผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ผูฟองคดีถูกดําเนินคดี 
ในขอหาเสพยาเสพติด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่ง  
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหผูฟองคดีออกจากราชการ
ไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังกลาว และขอให 
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี  ตอมา ในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ไดมีมติใหยกอุทธรณในกรณีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการแลว ศาลปกครองชั้นตน
จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยเห็นวา คําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ
ไวกอนอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีไดสิ้นผลลงและหมดสภาพบังคับในอันที่จะทําใหผูฟองคดี



 

 

 
 
๓๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอีกตอไป โดยผลของคําส่ังที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
โดยใหมีผลยอนหลังในวันเดียวกับวันที่มีคําส่ังใหออกจากราชการไวกอน และหากผูฟองคดี 
ชนะคดีน้ี ก็ไมอาจมีคําบังคับใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวและสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงและหนาที่เดิมตอไปได จึงไมมีประโยชน
ที่จะพิจารณาคดีน้ีอีกตอไป น้ัน เห็นวา แมคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
จะมีผลเสมือนเปนการเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีโดยปริยายแลว แตการส่ัง
ลงโทษไลขาราชการตํารวจออกจากราชการ หามมิใหสั่งไลออกยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง 
เวนแตในกรณีที่ไดมีคําสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอ ๖ (๑) ของระเบียบ ก.ตร. วาดวย
วันออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ัน หากผลการพิจารณาในคดีน้ี 
ไดความวา คําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนไมชอบดวยกฎหมาย ศาลก็ชอบที่จะ
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนได โดยอาจกําหนดให
การเพิกถอนคําสั่งดังกลาวมีผลยอนหลังไปตั้งแตเวลาที่มีการออกคําส่ังดังกลาวไดอีกดวย  
หากผลการพิจารณาคดีเปนเชนนี้ จะมีผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจออกคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่มีคําส่ังใหออกจากราชการไวกอนได กรณีจึงยัง
ไมอาจถือไดวา การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ีตอไปเพ่ือวินิจฉัยวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี
ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย ไมเปนประโยชนแกการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับจากคําส่ังดังกลาว เหตุแหงการฟองคดีน้ี 
จึงยังไมหมดสิ้นไป การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น  
ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดี
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยชี้ขาด
ตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๑/๒๕๕๙) 

 

  ๑.๑.๓ หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีไมเสียคาใชจาย 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๔ หลักคําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

 

   เม่ือไดพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลวเห็นวา กฎหมายและระเบียบดังกลาวมิไดกําหนดวา ผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ไดยื่นคําฟองคดีเรื่องใดเร่ืองหน่ึงตอศาลปกครองไวแลว สามารถยื่นคําฟองเพ่ิมเติมไดในกรณี
ใดบางไวโดยเฉพาะ  ดังนั้น คําฟองเพ่ิมเติมจึงตองเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง กลาวคือ คําฟองเพ่ิมเติมที่ยื่นตอศาลน้ันตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม
พอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได ศาลจึงจะรับคําฟองเพิ่มเติมดังกลาว 
ไวพิจารณาได แตหากมีประเด็นหรือคําขอเพ่ิมขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิม ศาลไมอาจรับ
ประเด็นหรือคําขอใหม น้ันไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๕๔๒ /๒๕๕๘  
และที่ ๕๘๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  ๑.๑.๕ หลักศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจทางปกครองแทนหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๖ การชั่งนํ้าหนักประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๗ แบบคํารองอุทธรณคําสั่ง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอํานาจบังคับคด ี

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๙ หลักศาลตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอ 

 

   กรณีดังตอไปน้ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาเกินคําขอ 

 

   (๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ  
โดยผูฟองคดีมิไดมีคําขอ 

    หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลที่มีอํานาจหนาที่
พิจารณาอรรถคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซ่ึงเปนหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ที่วาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีตองตัดสินตามขอหาในคําฟองทุกขอ แตหามมิให
พิพากษาหรือทําคําสั่งใหสิ่งใด ๆ เกินไปกวา หรือนอกจากท่ีปรากฏตามคําฟอง เวนแตจะมี



 

 

 
 
๓๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ซ่ึงถือไดวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองตามนัยขอ ๕ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือคดีน้ี 
ผูฟองคดีมิไดมีคําขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มาดวย ศาลจึงมิอาจ
พิพากษาเกินคําขอได การที่ศาลปกครองช้ันตนพิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗๐๑-๗๐๒/๒๕๕๙) 

 

   (๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดดอกเบี้ยของเงินคาทดแทน 
การเวนคืนที่ เ พ่ิมขึ้นตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผูฟองคดีมิไดมีคําขอ 

    แมมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติวา ในกรณีที่ รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงิน 
คาทดแทนเพ่ิมขึ้น ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี นับแตวันที่ตองมี
การจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น แตการที่ศาลจะวินิจฉัยกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
ในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นนับแตวันที่ตองมีการจายหรือมีการวางเงินคาทดแทนตามบทบัญญัติ
ดังกลาวไดน้ัน จะตองปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไดมีคําขอทายคําฟองขอใหศาลกําหนดคําบังคับ
ใหกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้น 
แกผูฟองคดีทั้งสองดวย เม่ือคดีน้ีไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไดมีคําขอทายคําฟองขอใหศาล
กําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระดอกเบ้ียในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสอง ประกอบกับปญหาขอน้ีมิใชปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ ศาลปกครองชั้นตนจึงไมอาจพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นแกผูฟองคดีทั้งสองได การท่ี
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา
ตั้งแตมีการจายเงินคาทดแทนคร้ังแรกเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง โดยท่ี
ผูฟองคดีทั้งสองมิไดมีคําขอน้ัน จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ อันเปนการตองหามตาม 
หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๑/๒๕๕๘ 
ที่ อ.๘๖๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๑๖๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   (๓) กรณีที่ศาลปกครองช้ันตนกําหนดคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผูฟองคดีมิไดมีคําขอ 

    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดีบางสวน พรอมดวยตนไม 
และส่ิงปลูกสราง ถูกกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลทุงปรัง ตําบลเสาเภา ตําบลฉลอง ตําบลเทพราช 
และตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี ดังน้ี ๑) คาทดแทนที่ดิน 
๒๖๙ ,๗๐๐ บาท  ๒) คาทดแทนตนไม ๒๘๓ ,๙๐๐ บาท  ๓) คาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
๗๕๗,๘๔๐.๕๕ บาท รวมคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสิ้น ๑,๓๑๑,๔๔๐.๕๕ 
บาท ผูฟองคดีไมพอใจในคาทดแทนดังกลาว จึงมีหนังสืออุทธรณขอคาทดแทนเพิ่ม 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอมาคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนมีมติไมกําหนดคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี และยืนในสวนคาทดแทนที่ ดิน คาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางและคาทดแทนตนไม ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นชอบดวยกับมติดังกลาว และผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
แตไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ดังน้ี  ๑. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชําระเงินคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีเพ่ิมเปนเงิน ๔๔๙,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงิน 
๕๒๒,๔๔๓ บาท  ๒. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาทดแทนตนไมใหผูฟองคดีเปนเงิน 
๗๒๙,๓๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงิน ๗๙๓,๑๖๗ บาท  ๓. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระ
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางเปนเงิน ๑ ,๐๐๐ ,๙๐๙ .๔๕ บาท พรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงิน 
๑,๐๘๒,๒๓๒.๔๕ บาท  ๔. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาร้ือถอนสิ่งปลูกสรางใหผูฟองคดี 
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดกําหนดคาทดแทนดังกลาวใหกับ 
ผูฟองคดี  ๕. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินเปนคาดอกเบ้ียรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน 
๒,๖๙๗,๘๔๒.๔๕ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ และใหชําระคาฤชาธรรมเนียม
แทนผูฟองคดี  ประเด็นที่พิพาทในคดีน้ีจึงมีเพียงวา การกําหนดคาทดแทนที่ดิน คาทดแทน
ตนไม และคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมาย เหมาะสมและเปนธรรม
หรือไม เพียงใด หากไมชอบดวยกฎหมาย ไมเหมาะสมและไมเปนธรรม ศาลก็จะตองมีคําพิพากษา
เปนไปตามคําขอของผูฟองคดี แตทั้งน้ี ตองไมนอยกวาคําขอหรือไมเกินไปกวาที่ปรากฏในคําขอ 
กรณีน้ีเห็นวาเม่ือคําฟองไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
จายเงินคาทดแทนความเสียหายที่ผูฟองคดีตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน ประกอบกับ



 

 

 
 
๓๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีก็มิไดอุทธรณขอเงินคาทดแทนในสวนนี้แตอยางใด  
ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดกําหนดคาทดแทน 
ความเสียหายเน่ืองจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑  
วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหแกผูฟองคดี
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายคาทดแทน 
ในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีจํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท จึงเปนการวินิจฉัยนอกประเด็นและเปน 
การพิพากษาคดีเกินคําขอตามมาตรา ๑๔๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ประกอบกับขอ ๕ วรรคสอง แหงระเบียบฯวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๘) 
 

 (๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนนําเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากการฟองคดี 
มาพิจารณาพิพากษา 
  คดีน้ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
เพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเลบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน กรณีผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ตอมา หลังจาก
ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีหน่ึงขั้น 
และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
ใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือนเปนไลออกจากราชการ  ดังน้ัน การท่ีศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีหน่ึงขั้น เปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย และมีผลใหคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหเพ่ิมโทษผูฟองคดี  
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน น้ัน จึงเปนการนําเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผูฟองคดี 
ฟองคดีน้ีมาพิจารณา และเปนการพิพากษาเกินคําขอของผูฟองคดี อันเปนการตองหาม 
ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธพิีจารณาคดีของศาลทั้งหลายที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่วา คําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ของศาลที่ชี้ขาดคดีตองตัดสินตามขอหาในคําฟองทุกขอ แตหามมิใหพิพากษาหรือทําคําสั่ง 
ใหสิ่งใด ๆ เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟอง เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
ซ่ึงถือไดวาเปนหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ตามนัยขอ ๕ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๘) 

 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาคําพิพากษาและคําบังคับของ 
ศาลปกครองชั้นตนในสวนที่ใหเพิกถอนคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจนครบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ที่ ๓๙๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวน (สบ ๒) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคําส่ังของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ ๑๓๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่แตงตั้งยศวาที่ 
พันตํารวจตรีโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เฉพาะสวนของผูฟองคดีแลว เห็นวา
ศาลปกครองชั้นตนไดนําขอเท็จจริงและคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ไดเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ไดมีการย่ืนฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน (วันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๔๙) ซ่ึงเปนขอเท็จจริงและคําสั่งที่มิไดเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีและอยูนอกเหนือคําฟอง
และคําขอคําบังคับของผูฟองคดีมาพิจารณาพิพากษาในคดีน้ีดวย ซ่ึงเปนการพิจารณาพิพากษาคดี
ที่ไมเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่วาศาลไมอาจพิจารณา
พิพากษาและมีคําบังคับเกินเลยไปกวาคําฟองและคําขอคําบังคับของผูฟองคดีได  ดังน้ัน  
คําพิพากษาและคําบังคับดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนคําพิพากษาและคําบังคับ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๐๒/๒๕๕๘ 
วนิิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  ๑.๑.๑๐ หลักการฟงความสองฝาย 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไตสวน 
 

   การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของศาลดวยตนเอง  
เปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ซ่ึงศาลมีดุลพินิจที่จะพิจารณาวากรณีมีความจําเปนตองแสวงหาขอเท็จจริง 
ในเร่ืองหรือประเด็นดังกลาวหรือไม รวมทั้งมีดุลพินิจที่จะรับฟงขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 
ที่คูกรณีกลาวอางตอศาลอีกดวย  ดังนั้น การที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมอนุญาตตามคําขอ
หรือยกคําขอของผูฟองคดีในสวนที่เก่ียวกับการแสวงหาขอเท็จจริงรวม ๖ คําส่ัง น้ัน ถือเปน 
อํานาจดุลพินิจของศาลที่จะกระทําได  นอกจากนั้น การกําหนดตัวผูถูกฟองคดีก็ถือเปน
กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลประการหนึ่ง อันสามารถกระทําไดตามที่เห็นสมควร
ตามนัยขอ ๕ ประกอบกับขอ ๕๐ แหงระเบียบเดียวกัน และเมื่อคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
ความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ การกําหนดใหหนวยงาน
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวโดยตรงเปนผูถูกฟองคดี



 

 

 
 
๓๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยมิไดกําหนดตัวบุคคลเปนการเฉพาะ ยอมเปนการกระทําที่เหมาะสมและมีเหตุผลรับฟงได 
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองคัดคานการเปลี่ยนตัวผูถูกฟองคดีของผูฟองคดี 
จึงชอบแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๐/๒๕๕๘) 
   การพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวน ศาลมีอํานาจ
แสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม โดยศาลอาจแสวงหาขอเท็จจริงเองนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูกรณี การดําเนินการพิจารณาโดยระบบไตสวนจึงยอมหมายถึงศาลมีอํานาจ
ที่จะใชดุลพินิจพิจารณาวาจะแสวงหาขอเท็จจริงใดเองหรือไม รวมทั้งสามารถใชดุลพินิจ
พิจารณาไดวาคําขอของคูกรณีที่ขอใหเรียกพยานหลักฐานน้ันเหมาะสมที่จะดําเนินการหรือไม 
ซ่ึงบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีพิจารณาของศาลปกครองไมมีบทบังคับใหศาลตองเรียกพยานหลักฐาน
ทุกอยางที่คูกรณีอางแตอยางใด และหากศาลปกครองชั้นตนไมเรียกพยานหลักฐานตามคําขอ
ของคูกรณี คูกรณีดังกลาวก็มีสิทธิยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดพรอมกับการอุทธรณ 
คําพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจรับฟงขอเท็จจริงเปนอยางอ่ืน หรือแสวงหาขอเท็จจริง 
หรือยกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนและใหศาลปกครองชั้นตนแสวงหาขอเท็จจริงตามคําขอ
ดังกลาวได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๘/๒๕๕๘) 
   การพิจารณาคดีของศาลปกครองเปนระบบไตสวน ซ่ึงศาลมีอํานาจ 
ในการแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติม  
นอกจากน้ี ศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมโดยดําเนินการตามที่ศาลเห็นสมควรได  
ทั้งน้ี คูกรณียอมมีสิทธิอางพยานหลักฐานใด ๆ ตอศาลได ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนสามารถ 
ใชดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตตามคําขอของคูกรณีได กลาวคือ หากศาลปกครองชั้นตน
เห็นวา คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอแลวหรือพยานหลักฐานที่คูกรณีขอใหไตสวนไมเปนประโยชน 
แกการพิจารณาคดีหรือไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาล ศาลก็มีอํานาจไมอนุญาต
ใหคูกรณีอางพยานหลักฐานดังกลาวได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๖/๒๕๕๘) 
   วิธีพิจารณาคดีในระบบไตสวนใหอํานาจศาลในการแสวงหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพ่ือพิจารณาวาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่คูกรณีกลาวอางรับฟงไดหรือไม 
แตไมไดใหอํานาจศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไมเก่ียวกับคําฟอง 
หรือนอกฟองนอกประเด็น ตลอดจนใหอํานาจในการพิพากษาเกินคําขอได (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๓/๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๒ การยนหรือขยายระยะเวลา (ขอ ๖) 

 

  (๑) ศาลปกครองไมมีอํานาจขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาได 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ซ่ึงคูกรณีที่ไมพอใจในผลของคําพิพากษามีสิทธิยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาล 
โดยย่ืนอุทธรณตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาดังกลาว คือ ภายใน
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา แตในวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณคาํพิพากษาออกไปอีก ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ซ่ึงระยะเวลาอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ กําหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติดังกลาว น้ัน  
เปนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด มิใชระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด ตามนัยขอ ๖ แหงระเบียบดังกลาว 
ศาลจึงไมมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลายื่นอุทธรณคําพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีได  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๕๙ และที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 ระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว มิใชระยะเวลาที่กําหนดไวตามระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกําหนด ที่อาจยนหรือขยายไดตามความจําเปน
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามที่กําหนดไวในขอ ๖ แหงระเบียบดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ โดยขออางตามอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่อางถึงความลาชาอันเนื่องมาจากขั้นตอนของระบบราชการในการผานงานตามลําดับ 
สายบังคับบัญชา หรือปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามคําพิพากษาที่อาจเกิดขึ้น จึงไมอาจรับฟง
เพ่ือเปนขอยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายได จึงมีคําส่ังยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๙) 
 

 (๒) กรณีศาลปกครองอนุญาตใหขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง 
  คดีน้ีผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองคดีน้ี 
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยมีผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดีเปนผูรับไว
เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาอุทธรณคําสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยอางในคํารองอุทธรณวา ขณะที่ผู รับมอบอํานาจของผูฟองคดี 
รับหนังสือแจงคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณานั้น เปนเวลาที่สํานักงานของผูรับมอบอํานาจของ 



 

 

 
 
๓๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีหยุดในชวงเทศกาลปใหมเปนเวลา ๑๕ วัน ทําใหผูฟองคดีเพ่ิงทราบคําส่ังของศาล 
ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาหลังจากที่วันหยุดดังกลาวผานพนไปแลว ประกอบกับผูฟองคดี 
ตองศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายในการทําคํารองอุทธรณคําสั่ง จึงเปนสาเหตุใหผูฟองคดี 
ไมสามารถยื่นคํารองอุทธรณไดทันภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ เห็นวา ผูฟองคดี 
เพ่ิงขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณคําส่ังเปนครั้งแรก โดยอางเหตุกรณีศึกษาขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายไมทันอันเนื่องมาจากสํานักงานทนายความของตนหยุดทําการชวงเทศกาลปใหม 
ถือเปนการอางเหตุผลและความจําเปนตอศาลแลว กรณีมีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลายื่นอุทธรณคําสั่งใหแกผูฟองคดีไดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จึงมีคําสั่งอนุญาต
ใหขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาใหแกผูฟองคดีเปนเวลา 
๑๕ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ขอ ๗) 

 

 ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง 

 

   - กรณีที่ศาลมีคําส่ังรับคําฟองหรือคําอุทธรณไวพิจารณาโดยผิดหลง 
    คําอุทธรณคดีน้ีของผูฟองคดีมิไดยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายขึ้นโตแยง
คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ไมไดยกขอเท็จจริง 
หรือขอกฎหมายโดยชัดแจงในคําอุทธรณ คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหาม
ตามกฎหมาย จึงมีคําส่ังใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่สงคําอุทธรณใหคูกรณีในอุทธรณ 
ทําคําแกอุทธรณตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
และมีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๘) 
    คําอุทธรณคดีน้ีของผูฟองคดีไมอาจทําใหผลของคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไป และไมทําใหศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกตางไปจากท่ี
ศาลปกครองชั้นตนไดวินิจฉัยแตอยางใด  ดังนั้น คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณ 
ที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่รับอุทธรณไวโดยผิดระเบียบ
และที่ไดดําเนินการตอมาตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน และมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๙/๒๕๕๘) 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    คําอุทธรณคดีน้ีของผูรองเปนคําอุทธรณที่ตองหามอุทธรณตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลปกครองสูงสุด
ตองมีคําสั่งยกอุทธรณของผูรอง ตามขอ ๑๐๘ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่รับคําอุทธรณของผูรองไวโดยผิดหลง 
ตามระเบียบและท่ีไดดําเนินการตอมา ตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน และมีคําสั่ง 
ยกอุทธรณของผูรอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๔-๑๐๕๕/๒๕๕๘) 
    เม่ือคดีน้ีศาลไดวินิจฉัยแลววา ในขณะยื่นคําฟองคดีน้ีคําสั่งทางปกครอง 
ที่พิพาทยังไมมีผลในทางกฎหมาย จึงถือวายังไมมีคําส่ังทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
ที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
แกผูฟองคดีทั้งสองพันสามสิบหกคน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่มีคําส่ัง 
รับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสองพันสามสิบหกคนไวพิจารณา รวมทั้งกระบวนพิจารณาอ่ืน 
ที่ตอเน่ืองภายหลังจากน้ันทั้งหมดตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ และมีคําสั่งไมรับคําฟองน้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
จึงชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๘/๒๕๕๘) 
    คําสั่งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานภายในโรงพยาบาลจํานวน ๕ หนวยงาน หนวยงานละ ๓ เดือน น้ัน เปนการ 
ใชอํานาจในทางบริหารของผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนงและลักษณะงานตามที่เห็นเปนการเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ คําสั่งดังกลาวที่มอบหมายใหผูฟองคดีไปปฏิบัติงานในแผนกตาง ๆ ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพการทํางานของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาท่ีผิดระเบียบตามขอ ๗ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
เม่ือตอมาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบดังกลาว และมี
คําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔๗/๒๕๕๘) 
    การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดี น้ีตอศาลปกครองชั้นตนเ ม่ือวันที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ รู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และโดยที่การรับคดีน้ีไวพิจารณาไมเปนประโยชนแกสวนรวม ทั้งยังไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอ่ืน



 

 

 
 
๓๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว  
ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาตามที่มาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว และขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ใหอํานาจไวได การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณา 
ที่ใหรับคําฟองของผูฟองคดีไวเพ่ือพิจารณาพิพากษา และมีคําสั่งไมรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณา 
และจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๗/๒๕๕๙  
และที่ คบ.๑๕๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  ๑.๓.๒ กรณีที่คูกรณีมีคําขอ 

 

 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไมอนุญาตให
เลื่อนวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกตามที่ผูฟองคดีรองขอ ผูฟองคดีจึงมีคํารองฉบับลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอใหศาลปกครองชั้นตนเพิกถอนคําสั่งที่ไมอนุญาตใหเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดี
คร้ังแรก และใหนัดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกและวันนัดฟงคําพิพากษาในคดีน้ีใหมเน่ืองจาก 
การมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบในสวนที่เก่ียวกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอ่ืนกอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี เพราะการที่ศาลปกครองชั้นตน
กําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกในคดีน้ีเปนการกําหนดไปฝายเดียวโดยมิไดประสานขอวันวาง
ในการกําหนดวันนัดกับผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีเสียกอน และหากศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงคําส่ังดังกลาวแลว ผูฟองคดีขอถือเอาคํารองนี้
เปนการโตแยงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใชสิทธิอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตอไป  
เม่ือพิจารณาเนื้อหาตามคํารองของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แลว เปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีอางวาศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาไมชอบดวยกฎหมาย โดยไมได
ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ 
ขอ ๘๓ และขอ ๘๔ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเปนการโตแยง 
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามขอ ๗ แหงระเบียบเดียวกัน และขอให 
ศาลปกครองชั้นตนเพิกถอนกระบวนพิจารณาในการกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก  
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะวินิจฉัยคํารองของผูฟองคดีวาเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ที่กําหนดไวในบทบัญญัติดังกลาวหรือไม และหากเห็นวามีการกระทําหรือมีการดําเนินกระบวน
พิจารณาในการกําหนดนัดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกเปนไปโดยไมชอบ และเปนกรณีที่มิได
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ศาลปกครองชั้นตนก็ชอบที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกลาว การที่ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคํารองของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจาก
เห็นวาคํารองดังกลาวเปนการอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อน 
วันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกตามคํารองฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถือเปนคําส่ังระหวาง
พิจารณาที่ไมมีกฎหมายและระเบียบกําหนดใหอุทธรณในระหวางการพิจารณาได และเปน 
คําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนการสั่งคดีโดยผิดหลง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คส.๕๑-๕๒/๒๕๕๘) 
    

 ๑.๔ การย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล (ขอ ๑๓) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๕ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสาร 

 

 ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (ขอ ๑๕) 

 

  ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๕ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ไดกําหนดวิธีการแจงขอความหรือสงเอกสารใหแกคูกรณีทราบ และกําหนด 
วันที่ถือวาคูกรณีไดรับแจงขอความหรือรับเอกสารไวเปนการเฉพาะแลว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
สํานักงานศาลปกครองกลางไดแจงคําส่ังไมรับคําฟองบางขอหาและผูถูกฟองคดีบางราย 
ของศาลปกครองชั้นตนใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และพนักงาน 
ของผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อในใบตอบรับเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงถือวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองกลางตามขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง  
และขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๑/๒๕๕๘) 
  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
ของผูฟองคดีไวพิจารณาเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และสํานักงานศาลปกครองกลาง 
ไดมีหนังสือแจงคําสั่งศาล ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยัง
นาย ส. ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดี ตามที่อยูที่แจงไวตอศาล โดยปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับ
ระบุชื่อผูฟองคดีเปนผูลงลายมือชื่อรับหนังสือแจงคําส่ังศาลดังกลาวไวเม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๑ นาฬิกา กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาเม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๙ 
และที่ ๒๐๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 

 

 
 
๓๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๕.๒  โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือบุคคลอ่ืนนําไปสง (ขอ ๑๖)  
 

   กรณีที่ศาลไดพิจารณาคําฟองของผูฟองคดีแลว เห็นวา คําฟองยังไมสมบูรณ
ครบถวน  อีกทั้ง ขอเท็จจริงยังไมเพียงพอที่จะมีคําสั่งเก่ียวกับคําฟองคดีน้ีได จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหผูฟองคดีดําเนินการจัดสงเอกสาร แกไขเพิ่มเติมคําฟอง ทําคําชี้แจงเพ่ิมเติม 
และชําระคาธรรมเนียมศาล โดยศาลไดจัดสงคําส่ังดังกลาวแกผูฟองคดีดวยวิธีสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูของผูฟองคดีที่ไดแจงตอศาล ซ่ึงเจาหนาที่ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด นําสงคําสั่งศาลโดยปรากฏลายมือชื่อผูรับแทน คือ นาง บ. เก่ียวของกับผูรับระบุวา 
เปนบุตร น้ัน เห็นวา การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอ ๑๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขคําฟองตามคําส่ังศาล 
กรณีจึงเปนการที่ผูฟองคดีไมจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานใหครบถวน  
และเพิกเฉยไมดําเนินการแกไขคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนตามคําส่ังศาลภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด ตามขอ ๓๓ และขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน เม่ือปรากฏวาคําฟอง 
ของผูฟองคดีเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงผูฟองคดีอาจแกไขไดและศาลมีคําสั่งใหแกไข
ใหครบถวนสมบูรณภายในระยะที่ กําหนดแลว แตผูฟองคดีไมดําเนินการแกไขคําฟอง 
ใหสมบูรณครบถวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลจึงมีอํานาจสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
และจําหนายคดีออกจากสารบบความได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๙) 
   คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน
ดําเนินคดีปกครองแทน ตามมาตรา ๔๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดกําหนดนัดอานผลแหงคําพิพากษาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
จึงสงหมายแจงกําหนดนัดไปยังบานเลขที่ ๔๔ ถนนนวมินทร ซอยนวมินทร ๘๖ แยก ๒  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนภูมิลําเนาของผูรับมอบอํานาจ 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลนําไปสง มีนาง พ. มารดาของ 
ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงอยูอาศัยในบานหลังดังกลาวเปนผูลงลายมือชื่อรับไว
เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ปรากฏตามใบรับหนังสือหรือเอกสาร (ธ.๑๕) จึงถือวา 
ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับแจงและทราบกําหนดนัดอานผลแหงคําพิพากษาแลว 
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามขอ ๑๖ วรรคสองแหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ สวนขออางที่วา มารดาของผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ หลงลืมไมไดแจง
ใหผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ และไดนําเอกสารไปวางปะปนอยูกับเอกสารอ่ืน 
ทําใหผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมทราบกําหนดวันนัดอานผลแหงคําพิพากษา น้ัน 
เห็นวา เปนความผิดพลาดในการรับรูเอกสารของผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ เอง  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๕๙) 

 

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 

 

๒.๑ อํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๒ การเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง  

 

 ๒.๒.๑ การสงสําเนาคําฟอง (ขอ ๓๓)  

 

  คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนพิจารณาคําฟองแลว เห็นวา คําฟองยังไมสมบูรณ
ครบถวน เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดสงคําฟองฉบับจริงใหศาลและมิไดจัดทําสําเนาคําฟอง 
และสําเนาเอกสารประกอบคําฟองตามจํานวนของผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง ขอเท็จจริงยังไมเพียงพอ 
ที่จะมีคําส่ังเก่ียวกับคําฟองคดีน้ีได อันเปนกรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดี 
อาจแกไขได เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังสองฉบับ ไดแก คําส่ังลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ และคําสั่งลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใหผูฟองคดีดําเนินการจัดสงคําฟองฉบับจริง
และสําเนาคําฟองพรอมสําเนาเอกสารประกอบคําฟอง และใหผูฟองคดีแกไขเพ่ิมเติมคําฟอง 
โดยระบุจํานวนเงินคาทดแทนที่ประสงคจะขอใหศาลบังคับใหชัดเจน และชําระคาธรรมเนียมศาล
ในอัตรารอยละ ๒ ของจํานวนเงินที่เรียกรองดังกลาว รวมทั้งใหผูฟองคดีชี้แจงวาผูฟองคดีไดรับ
หนังสือเร่ืองแจงผลการพิจารณาอุทธรณคาทดแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวันใด แตเม่ือ 
พนกําหนดเวลาตามคําสั่งศาลทั้งสองฉบับ ผูฟองคดีก็มิไดดําเนินการใด ๆ กรณีจึงเปนการที่ 
ผูฟองคดีไมจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานใหครบถวน และเพิกเฉยไมดําเนินการ
แกไขคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๓๓  
และขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงมีอํานาจสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๖/๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๓๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๒.๒.๒ ความสมบูรณครบถวนของคําฟอง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับขอ ๓๗) 

 

   ๑) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดีอาจแกไขได  
 

   - คําฟองที่แสดงขอเท็จจริงไมครบถวน 

    คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหดําเนินการกับบริษัทที่ดําเนินการคลังเก็บนํ้ามันบริเวณทาเรือ
นํ้าลึกสีชัง ซ่ึงเปนเหตุในการฟองคดีอันเนื่องมาจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ในการ
ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหโดยมิชอบ และใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ชดใชคาเสียหายจากการกระทําดังกลาวใหแกผูฟองคดี อันเปนการฟองคดีเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงศาลจะตองพิจารณาถึงความเปน
ผูเสียหาย ตลอดจนความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ เม่ือศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคําฟอง 
ของผูฟองคดียังมีขอเท็จจริงที่ไมชัดเจนเพียงพอ จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สถานที่ตั้งของคลังนํ้ามันของบริษัทที่ผูฟองคดีไดกลาวอางวาไดปลอยนํ้าเสียปนเปอนลงสูทะเล
วาผูฟองคดีไดรับความเสียหายอยางไร สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ไมแจง 
ผลการพิจารณาน้ัน ศาลยังมีคําสั่งใหสงเอกสารเพ่ิมเติมมาดวย แตผูฟองคดีไมไดสงเอกสาร
ดังกลาวมาพรอมกับคําฟอง จึงเปนกรณีสงเอกสารไมครบถวน กรณีจึงถือไดวา คําฟอง 
ของผูฟองคดีเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดีอาจแกไขไดดวยการชี้แจง 
หรือแสดงพยานหลักฐานตอศาลตามขอ  ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยพิจารณา 
คดีปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไมดําเนินการแกไขคําฟองภายในเวลาที่กําหนด จึงมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๕๘ และที่ คส.๑๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

    คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนไดพิจารณาคําฟองของผูฟองคดีแลว เห็นวา  
คําฟองยังไมสมบูรณครบถวน เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดสงคําฟองฉบับจริงใหศาลและมิไดจัดทํา
สําเนาคําฟองและสําเนาเอกสารประกอบคําฟองตามจํานวนของผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง ขอเท็จจริง
ยังไมเพียงพอที่จะมีคําสั่งเก่ียวกับคําฟองคดีน้ีได อันเปนกรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวน 
ซ่ึงผูฟองคดีอาจแกไขได เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังสองฉบับ ไดแก คําส่ังลงวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และคําสั่งลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใหผูฟองคดีดําเนินการจัดสง 
คําฟองฉบับจริงและสําเนาคําฟองพรอมสําเนาเอกสารประกอบคําฟอง และใหผูฟองคดีแกไข
เพ่ิมเติมคําฟองโดยระบุจํานวนเงินคาทดแทนที่ประสงคจะขอใหศาลบังคับใหชัดเจน และชําระ
คาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๒ ของจํานวนเงินที่เรียกรองดังกลาว รวมทั้งใหผูฟองคดีชี้แจงวา
ผูฟองคดีไดรับหนังสือเรื่องแจงผลการพิจารณาอุทธรณคาทดแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวันใด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตเม่ือพนกําหนดเวลาตามคําสั่งศาลทั้งสองฉบับ ผูฟองคดีก็มิไดดําเนินการใด ๆ กรณีจึงเปน
การท่ีผูฟองคดีไมจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานใหครบถวน และเพิกเฉย 
ไมดําเนินการแกไขคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนตามคําส่ังศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ตามขอ ๓๓ และขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงชอบที่
ศาลปกครองชั้นตนจะส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๙) 

 

   ๒) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งไมอาจแกไขใหถูกตองได 
 

   คํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
เปนคํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได 
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๕๘ ที่ ๓๘๘/๒๕๕๘  
ที่  ๓๙๖ /๒๕๕๘  ที่  ๔๓๐ /๒๕๕๘  ที่  ๔๗๑ /๒๕๕๘  ที่  ๔๗๒ /๒๕๕๘  ที่  ๔๗๘ /๒๕๕๘  
ที่ ๔๙๕ /๒๕๕๘ ที่  ๕๘๐ /๒๕๕๘  ที่ ๖๔๙ /๒๕๕๘  ที่  ๖๕๐ /๒๕๕๘ ที่  คบ .๒๔ /๒๕๕๘  
ที่  ๔๗ /๒๕๕๙  ที่  ๑๓๔ /๒๕๕๙  ที่  ๑๗๘ /๒๕๕๙  ที่  ๒๖๕ /๒๕๕๙  ที่  ๒๙๔ /๒๕๕๙  
ที่ ๓๒๔/๒๕๕๙ ที่ ๓๒๕/๒๕๕๙ ที่ ๓๔๓/๒๕๕๙ และที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน)  

 

   ๓) เปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ชั้นตนอ่ืน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

   



 

 

 
 
๓๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา แลวขอหาใด
ขอหาหน่ึงเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนน้ัน 

 

   กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎรอาศัยอยูในพ้ืนที่ชุมชนตําบลเนินมะปราง 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดในพื้นที่ดังกลาว 
ฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๔) ละเลยไมแจงใหผูฟองคดี
และประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวไดทราบถึงการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดิน ในทองที่ตําบลวังนกแอน ตําบลชัยนาม ตําบลดินทอง ตําบลทาหม่ืนราม ตําบลพันชาลี 
อําเภอวังทอง และตําบลชมพู ตําบลเนินมะปราง ตําบลบานมุง ตําบลวังยาง ตําบลบานนอย 
ซุมขี้ เหล็ก ตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนเขตปฏิรูปที่ ดิน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเหตุใหประชาชนตองเสียสิทธิในการออกเอกสารแสดงสิทธิทํากินในที่ดินเขต
ปฏิรูปที่ดิน  นอกจากน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยังไดออก
อาชญาบัตรพิเศษใหแกบริษัท ร. เพ่ือทําการสํารวจแรในทองที่อําเภอเนินมะปราง อันเปนการ
ทับซอนที่ดินทํากินของประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน และเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดี 
และประชาชนที่จะเขาใชที่ ดินในเขตปฏิรูปที่ ดินนั้น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑๔ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ใหแกประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอใหเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใหแก
บริษัท ร. รวมทั้งขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดในเขต 
ปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตกเปนสิทธิของประชาชน 
ภายใตการปฏิรูปและบริหารจัดการโดยประชาชนตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยหาม
ไมใหบุคคลใดเขาไปยุงเก่ียวหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ดังกลาว น้ัน  สําหรับ
คําฟองของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑๔  
ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ใหแกประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนราษฎรที่อาศัยอยูที่จังหวัดพิษณุโลก ทองที่ดังกลาว 
จึงเปนถิ่นที่อยูอันเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดี ประกอบกับคําฟองขอหาน้ีเปนการฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๔ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ใหแกประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลคดีจึงเกิดขึ้นในเขตทองที่จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง (๗)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๒๙ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเม่ือคดีตามคําฟองของผูฟองคดีที่ยื่นตอศาลปกครองชั้นตน 
มีสามขอหา โดยขอหาน้ีเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงตองดวยขอ ๔๑ แหงระเบียบเดียวกัน ที่กําหนดใหศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับขอหา 
ที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนไวพิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนของ
ขอหาที่อยูในอํานาจและเขตอํานาจตอไป  ดังน้ัน การท่ีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ขอหาน้ีไวพิจารณาจึงชอบดวยกฎหมายแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๕๘) 

 

๒.๓ การแสวงหาขอเท็จจริง  

 

  ๒.๓.๑ การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ 
และคําใหการเพิ่มเติม 

 

   ๑) คําฟองและคําฟองเพ่ิมเติม 

 

   ๑.๑) คําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําฟองเพ่ิมเติมเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    กรณีที่ศาลวนิิจฉัยวาคําฟองเพิ่มเติมไมเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

     คําฟองเดิมของผูฟองคดีเปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองวา คําสั่ง 
ของแพทยสภา (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงออกตามมติของคณะกรรมการแพทยสภาที่วิ นิจฉัย 
ยกขอกลาวโทษของผูฟองคดีที่รองเรียนวา การดูแลรักษาของแพทยผูทําการรักษาอาการ
บาดเจ็บของผูฟองคดีไมไดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําใหผูฟองคดีไมไดรับ
ความเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว  
อันเปนกรณีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมขอใหโรงพยาบาลของแพทยผูทําการรักษาผูฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี คําฟองเพ่ิมเติมจึงมีมูลพิพาทสืบเน่ืองจากที่ผูฟองคดีอางวาไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การกระทําละเมิดของโรงพยาบาล ซ่ึงคําฟองเดิมโรงพยาบาลมิไดเปนผูถูกฟองคดีรวมดวย  
คําฟองเพ่ิมเติมจึงเปนคําฟองในมูลละเมิดและมีคูกรณีที่ตางจากคดีเดิม คําฟองเพ่ิมเติมดังกลาว
ของผูฟองคดีจึงไมเก่ียวกับคําฟองเดิมที่จะรวมพิจารณาดวยกันได จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติม
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๘ และที่ ๖๑๕/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 

 

 
 
๓๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําฟองเดิมผูฟองคดีฟองวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) คณะกรรมการ บริษัท  
อสมท จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ละเลยตอหนาที่ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรณียินยอม 
ใหสถานีโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัท  
ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) กระทําการอันเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยการโฆษณาสินคา 
หารายไดบนชองสัญญาณภาพ MCOT และ MCOT WORLD ของบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) โดยใชอุปกรณที่เปนทรัพยสินของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แตไมจัดเก็บรายได
ใหเปนไปตามสัญญาทางปกครองและกฎหมาย เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและความเสียหายแกรัฐ ผูถือหุน และผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ระงับการโฆษณาอันเปนเหตุแหงการฟองคดี  
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี การที่ผูฟองคดี 
ขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองโดยขอฟองกระทรวงการคลังเปนผูถูกฟองคดีที่ ๗ โดยกลาวอางวา
กระทรวงการคลังตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอแกไขคําขอทายคําฟองจากเดิมเปนใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และ
กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) ชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน เห็นวา หากผูฟองคดี
เห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ลาชากวาที่กฎหมายกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย กฎหมายกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ รับผิดชดใชความเสียหาย
ใหแกผูไดรับความเสียหาย โดยใหไปเรียกเงินคืนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
หากความเสียหายน้ันเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงเปนผูที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายจากการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมใชผูถูกฟองคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ กรณีน้ีศาลจึงไมอาจรับคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีได จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติมคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๘/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     กรณีที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ในสวนที่ขอใหศาลมีพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี)  
ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดี เน่ืองจากอยูในระหวางระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข คงรับคดี
ไวพิจารณาเฉพาะคําฟองในสวนที่ขอใหเพิกถอนคําส่ังที่สั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี น้ัน 
การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมในขณะที่คดีเดิมซ่ึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน  
โดยขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ 
และแจงผลการพิจารณาภายในเวลาที่ศาลกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาและพิพากษาตอไป
ไวพิจารณา ซ่ึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีจึงเปนคําฟองเพ่ิมเติมที่ไมเก่ียวของกับคําฟองเดิมที่พอจะรวม
การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๕/๒๕๕๘) 

 

   ๑.๒) ผูฟองคดีตองเปนผูเดือดรอนเสียหายตามคําฟองเพ่ิมเติม 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๑.๓) คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาการฟองคด ี

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๑.๔) คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 

 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ ตอศาลปกครองชั้นตนทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเปน 
การย่ืนเม่ือพนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลจึงไมอาจรับคําฟองเพ่ิมเติม 
ของผูฟองคดีไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนคดีไดตามขอ ๖๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๘) 
 
 
 
 



 

 

 
 
๓๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๒) คําใหการและคําฟองแยง (ขอ ๔๓-ขอ ๔๖) 

 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาและมีคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําคําใหการแลว ระหวางน้ันผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลว มีคําสั่งเม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ แตในวันเดียวกันนั้น  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนขอขยายระยะเวลายื่นคําใหการออกไปอีก  
๓๐ วัน เห็นวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ กับใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดีเปนคําส่ังที่ชอบดวยขอ ๘๒ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังนั้น การที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งคํารอง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา คดีน้ีศาลไดอนุญาตใหถอนคําฟองตามคําขอของผูฟองคดีแลว จึงไมมีเหตุ
ที่จะขยายระยะเวลายื่นคําใหการใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิใชคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๙) 
 

   ๓) คําคัดคานคําใหการ (ขอ ๔๗ และขอ ๔๘) 

 

    ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับคําคัดคานคําใหการไว ดังน้ี 

 

    (๑) ตองยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

   กรณีที่ศาลใชดุลพินิจแลวเห็นวาขออางของผูฟองคดีมีเหตุผล
อันสมควร 

     คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาล  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลายื่นคําคัดคาน
คําใหการจํานวน ๒ คร้ัง ซ่ึงศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามคําขอ 
ผูฟองคดีก็มิไดทําคําคัดคานคําใหการ ทั้งมิไดแจงเปนหนังสือใหศาลทราบวาประสงคจะใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีตอไป กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามขอ ๔๗ วรรคสอง  
และวรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตการท่ีผูฟองคดีฟองวา  
ไมไดรับความเปนธรรมจากการกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงฟองขอใหศาลพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่จายเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเม่ือพิจารณาคําฟอง 
ของผูฟองคดีและคําใหการของผูถูกฟองคดีทั้งสี่แลว เห็นวา คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาล 
จะพิจารณาพิพากษาคดีได โดยไมจําตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอน 
ประกอบกับขอ ๔๗ แหงระเบียบดังกลาว กําหนดใหศาลใชดุลพินิจจําหนายคดีออกจาก 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สารบบความหรือไมก็ได ตามที่ศาลเห็นสมควร และเม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมตาง ๆ  
ของผูฟองคดีในชั้นการดําเนินกระบวนพิจารณาแสวงหาขอเท็จจริงในศาลปกครองชั้นตนแลว 
เห็นวา กรณีผูฟองคดีมิไดยื่นคําคัดคานคําใหการอาจเกิดจากความไมเขาใจในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีของผูฟองคดี  อีกทั้ ง การกระทําของผูฟองคดีก็มิไดกอให เ กิด 
ความเสียหายแกคูกรณีหรือเสียความยุติธรรมแตอยางใด กรณีจึงสมควรที่จะใหโอกาสผูฟองคดี
ไดดําเนินคดีน้ีตอไป จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดีน้ีออกจาก 
สารบบความและใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ีตอไปตามรูปคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๕๘) 

     กรณีผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ออกใหแกนาง ถ. ทับที่ดินของผูฟองคดี  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ เน่ืองจากผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดีไดรับหมายแจงใหทําคําคัดคาน
คําใหการโดยชอบทั้งสองครั้ง แตไมไดทําคําคัดคานคําใหการหรือมีหนังสือแจงตอศาลวา 
ไมประสงคทําคําคัดคานคําใหการภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ตามขอ ๔๗ วรรคสี่  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ น้ัน บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูฟองคดี 
ตองจัดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาล ก็เพ่ือใหผูฟองคดีมีความใสใจและติดตามความคืบหนา
ของคดีที่ยื่นฟองไว โดยหากปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีมิไดประสงคจะใหศาลดําเนินคดี
ตอไป ก็ใหศาลมีดุลพินิจที่จะสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความได แตบทบัญญัติดังกลาวมิใช
บทบัญญัติเด็ดขาดที่บังคับใหศาลจะตองสั่งจําหนายคดีแตเพียงประการเดียวเทาน้ัน โดยหาก
ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวา การที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการจัดทําคําคัดคานคําใหการ 
เปนเพราะมีเหตุจําเปน ศาลก็อาจมีคําส่ังใหดําเนินคดีของผูฟองคดีตอไปได  ดังน้ัน แมคดีน้ี 
ผูฟองคดีจะมิไดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลาที่กําหนด   
อีกทั้ง ยังยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนตอศาลปกครองสูงสุด เม่ือลวงพน
กําหนดเวลาตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน แตเม่ือพิจารณาขอเท็จจริงที่วา 
ผูฟองคดีเปนผูสูงอายุ  ตองมอบอํานาจใหผู อ่ืนดําเนินคดีแทน  อีกทั้ ง ผูฟองคดียังมี 
ความจําเปนตองใชสิทธิทางศาลเพ่ือปกปองสิทธิในที่ดินของตน กรณีจึงถือไดวามีเหตุจําเปน
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม เห็นควรใหโอกาสผูฟองคดีไดดําเนินคดีตอไป จึงมีคําสั่ง 
ยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่จําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองช้ันตน
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๕๘) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  
ใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคาํใหการยื่นตอศาล ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหมายแจงคําสั่งศาล 
โดยผูฟองคดีไดรับหมายแจงคําสั่งดังกลาว เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซ่ึงจะครบกําหนด 
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ยื่นคําคัดคานคําใหการในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการทําคําคัดคาน
คําใหการตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตน และมิไดแจงเปนหนังสือใหศาลปกครองช้ันตนทราบวา
ประสงคจะใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาคดีตอไปแตอยางใด กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดี
ไมไดปฏิบัติตามขอ ๔๗ วรรคสอง และวรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวเห็นวา ผูฟองคดี
ไมไดทําคัดคานคําใหการเนื่องจากไมเห็นคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหผูฟองคดีทําคําคัดคาน
คําใหการยื่นตอศาลปกครองชั้นตนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง เน่ืองจากเอกสาร
ดังกลาวไดพับหมายครึ่งหน่ึงและเย็บติดกับหนาซองจดหมาย ๒ ชุด โดยไมไดเย็บติดกับสําเนา
คําใหการของผูถูกฟองคดีทั้งสาม เปนเหตุใหการดึงเอกสารดังกลาวออกจากซองนั้น ผูฟองคดี
ไมเห็นหมายของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาล  
ทําใหผูฟองคดีเขาใจวาเอกสารดังกลาวเปนเพียงการปดชื่อที่อยูจาหนาซองจดหมายถึงผูรับ
เทาน้ัน ผูฟองคดีไมมีเจตนาที่จะละเลยเพิกเฉยไมยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาลหรือทิ้งฟอง 
แตอยางใด และผูฟองคดีเขาใจวา ศาลปกครองชั้นตนจะออกหมายเรียกใหผูฟองคดีมาพบ 
หรือมีคําสั่งตามมาอีก จากพฤติการณแลวมีเหตุอันนาเชื่อวาผูฟองคดีไมมีเจตนาละเลยเพิกเฉย
ตอคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนหรือทิ้งฟอง  ดังน้ัน เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 
และเพื่อใหโอกาสแกผูฟองคดี จึงมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองช้ันตนดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ีตอไป (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๕๙) 

 

    กรณีที่ศาลใช ดุลพิ นิจแลวเห็นวาขออางของผูฟองคดี 
ไมมีเหตุผลอันสมควร 

    คดี น้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครอง ช้ันตนมีคําพิพากษา 
หรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน  
และศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา หลังจากที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดยื่นคําใหการแลว ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาล  
๒ คร้ัง ซ่ึงมีผูรับหมายแจงคําสั่งศาลแทนผูฟองคดีไวโดยชอบแลว แตผูฟองคดีก็ไมไดยื่น 
คําคัดคานคําใหการ และไมไดรับหนังสือแจงใหศาลทราบวาประสงคจะใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีตอไปภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําส่ังจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนโดยระบุแตเพียงวา 
ผูฟองคดีขอโตแยงคําคัดคานคําใหการของผูถูกฟองคดีทั้งสองวา ผูฟองคดีไมไดประมาท
เลินเลออยางรายแรง โดยไมปรากฏขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดี 
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ของผูฟองคดีวาไมถูกตองประการใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ที่ใหทําคําคัดคานคําใหการโดยชอบแลว แตจงใจไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๑/๒๕๕๘) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งหาทําคําคัดคาน
คําใหการยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และไดมีคําสั่งอนุญาตใหขยายเวลา
ทําคําคัดคานคําใหการตอศาลปกครองชั้นตนอีก ๓ คร้ัง คร้ังละ ๓๐ วัน รวมเปนเวลาดําเนินการ
ทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน ซ่ึงผูฟองคดีทั้งหาจะตองยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาลปกครองชั้นตน 
ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ และในฐานะผูแทน 
ของผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดีที่ ๕ ไดยื่นคําคัดคานคําใหการ 
ตอศาลปกครองชั้นตนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเ ม่ือวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๘  
ซ่ึงพนระยะเวลาที่ศาลปกครองช้ันตนอนุญาตใหขยายระยะเวลาคร้ังที่สามแลว จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีทั้งหาไดยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาลเม่ือพนระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซ่ึงไมเปนไปตาม
ขอ ๔๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความจึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวย ขอ ๔๗ วรรคสี่  
แหงระเบียบดังกลาวแลว สวนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ และในฐานะผูแทนของผูฟองคดีที่ ๒  
ผูฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดีที่ ๕ อุทธรณวา สามีของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูฟองคดี
ที่ ๒ ในคดีน้ี เปนผูรับหมายแจงคําสั่งศาลปกครองชั้นตนไว และไดเขียนบันทึกชวยความจําไว 
บนกระดานไวทบอรดในบานวาใหขยายเวลาทําคําคัดคานคําใหการในครั้งตอไปถึงวันที่ ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ น้ัน ถือเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนของผูฟองคดีทั้งหาเอง จึงมีคําส่ังยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๘) 

 

    (๒) ตองไมมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มข้ึนใหมตางจากคําฟอง 
คําใหการหรือที่ศาลกําหนด (ขอ ๔๘ วรรคสอง) 

 

    คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามฟองวา อธิบดีกรมปาไม (ผูถูกฟองคดี) 
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับ
การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตามประกาศกรมปาไม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง 
(เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
และประกาศกรมปาไม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง 
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(เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการดังกลาวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดีทั้งสาม 
ไดทําคําคัดคานคําใหการ โดยระบุใหศาลปกครองชั้นตนหมายเรียกเอกสารจากผูถูกฟองคดี 
เพ่ือตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในสวนของการใหคะแนนใชดุลพินิจโดยชอบหรือไม  
หากเปนไปตามที่ผูฟองคดีทั้งสามกลาวอางขอใหเพิกถอนประกาศกรมปาไม ฉบับลงวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เหตุเพราะเปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบ เน่ืองจากไมเปนกลางอันมี
สภาพรายแรงนั้น เห็นวา คําขอตามคําคัดคานคําใหการที่ขอใหสั่งใหเพิกถอนประกาศกรมปาไม
ดังกลาวมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่ เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเปน
การทําคําคัดคานคําใหการโดยมีประเด็นหรือคําขอเพ่ิมขึ้นใหมตางจากคําฟอง คําใหการ ซ่ึงศาล
ไมอาจรับประเด็นหรือคําขอใหมน้ันไวพิจารณาไดตามขอ ๔๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๙/๒๕๕๘) 

    เม่ือพิจารณาคําฟองและคําขอทายฟองทั้งสองขอของผูฟองคดี
แลวเห็นวา คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครองเปนสองขอหา ดังน้ี ขอหาท่ีหน่ึงฟองวา  
มติอนุกรรมการ ก.ตร. เก่ียวกับการรองทุกขในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๖ เก่ียวกับการแตงตั้งโดยใชหลักการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงและแตงตั้ง
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ที่ ๐๐๑๒.๔๑/๐๗๑๑ ลงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหเพิกถอนมติดังกลาว ขอหาที่สองฟองวา 
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอน ภาระงาน และความประพฤติ 
ของคณาจารยประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ มีมติใหผูฟองคดีเปนผูผานการประเมินขึ้นดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย (สบ ๔) ผูฟองคดีจึงควรไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาวตั้งแตวาระการแตงตั้งประจําป ๒๕๕๕ แตผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ละเลยตอหนาที่ไมออกคําส่ังแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงดังกลาว  
จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย (สบ ๔) โดยให 
มีผลยอนหลังในวาระประจําป ๒๕๕๕ นับแตวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป รวมถึง 
สิทธิประโยชนในเงินเดือน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และเงินประเภทอ่ืนที่มีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย กรณีจึงเห็นไดวา ตามคําฟองและคําขอทายฟองของผูฟองคดีทั้งสองขอหา
ดังกลาวขางตน มิไดมีคําฟองและคําขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําสั่ง
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โรงเรียนนายรอยตํารวจ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เฉพาะสวนที่ไมปรากฏ
ชื่อผูฟองคดีในคําสั่งดังกลาวดวยแตอยางใด และแมจะปรากฏวาในคําฟองของผูฟองคดีมีการ
กลาวอางถึงคําสั่งดังกลาวมาดวยก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีมิไดมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว และศาลปกครองชั้นตนก็มิไดกําหนดใหคําสั่งดังกลาวเปนประเด็นในการพิจารณาคดีน้ี
และเห็นวาคําสั่งดังกลาวมิไดเปนประเด็นที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ในคดีน้ีอีกดวย ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวาประเด็นหรือคําขอหรือคําชี้แจงเกี่ยวกับคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งโรงเรียนนายรอยตํารวจ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ที่ผูฟองคดียกขึ้นอางมาในคําคัดคานคําใหการโดยมีคําขอใหมเพ่ิมขึ้นมาวาขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งดังกลาวดวยนั้น เปนประเด็นหรือคําขอซึ่งตองหามมิใหศาลรับไวพิจารณา 
ตามขอ ๔๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ คบ.๕๖/๒๕๕๙) 

 

   ๔) คําใหการเพิ่มเติม (ขอ ๔๙) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๒.๓.๒ การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล (ขอ ๕๐-ขอ ๕๙)  

 

  กรณีผูฟองคดีอุทธรณวา ศาลปกครองชั้นตนสงคําชี้แจงของผูถูกฟองคดี 
ใหผูฟองคดีทราบเม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ แลวมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ยังไมไดรับเอกสารของผูฟองคดีเพ่ือหักลางคําชี้แจงประกอบ 
การพิจารณา เปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทําคําชี้แจงน้ัน  
เปนกรณีที่เห็นวา คําฟองของผูฟองคดียังมีขอเท็จจริงไมเพียงพอที่จะมีคําสั่งเก่ียวกับคําฟองได 
จึงใหผูถูกฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและสงหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบในการพิจารณามีคําสั่ง
เกี่ยวกับคําฟองของผูฟองคดี อันเปนขั้นตอนในการตรวจพิจารณาคําฟองวาจะรับไวพิจารณา 
ไดหรือไม ไมใชขั้นตอนในชั้นการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือมีคําพิพากษาในคดีซ่ึงจะตองดําเนินการ
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
อุทธรณของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๕๘  
และที่ คบ.๖๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
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๒.๔ การแจงวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (ขอ ๖๒ วรรคหน่ึง)  
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๕ การรับฟงพยานหลักฐาน (ขอ ๖๔-ขอ ๖๘) 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๖ วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
 

  - คําขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาตองยื่นตอศาลที่คดีน้ันอยูในระหวาง 
การพิจารณา  

   กรณีที่ผูฟองคดีทั้งหกยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ 
คําฟองไวพิจารณา และไดยื่นคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราว 
กอนการพิพากษา น้ัน เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีทั้งหกย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไม รับคําฟอง 
ไวพิจารณา ซ่ึงมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะตองวินิจฉัยในชั้นนี้แตเพียงวา การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เปนการชอบดวยกฎหมายหรือไมเทาน้ัน ศาลปกครองสูงสุดจึงยังไมอาจพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ใหเปนไปตามคําขอทายคําฟองของผูฟองคดีทั้งหกได และหากศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคําฟองไวพิจารณา คดีก็ตองกลับไปสูศาลปกครองชั้นตน
ที่จะตองพิจารณาพิพากษาตอไป กรณีถือไมไดวาคดีพิพาทระหวางผูฟองคดีทั้งหกกับผูถูกฟองคดี
อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามนัยมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๖๙ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผูฟองคดี
ทั้งหกจึงไมอาจย่ืนคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา
ในคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๘) 

 

  ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง (ขอ ๖๙-ขอ ๗๔) 

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ 

 

   กรณีที่ศาลเห็นวากฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ เปนเหตุแหง 
การฟองคดีน้ันไมนาจะไมชอบดวยกฎหมาย และการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองน้ันจะเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   (๑) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังไมอนุมัติการคืนสถานภาพนิสิต 
     กรณีผูฟองคดีเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ไมสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ซ่ึงหลังจากทราบประกาศดังกลาว ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอคืนสถานภาพนิสิต แตคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ังไมอนุมัติตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๗ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศ
ดังกลาว และเพิกถอนมติผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําส่ังทุเลาการบังคับ 
ตามคําส่ังและมติที่ไมอนุมัติการคืนสถานภาพนิสิตใหผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราวจนกวา 
คดีถึงที่สุด น้ัน การพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาจะคืนสถานภาพนิสิตใหแกผูฟองคดี
หรือไม เปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาเพื่อผอนปรนเปนกรณีพิเศษใหแกนิสิต  
เพ่ือใหยังคงสภาพนิสิตตอไปได ซ่ึงการใชดุลพินิจดังกลาวไมจําเปนตองแจงหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาใหนิสิตหรือผูฟองคดีทราบ กรณีจึงยังไมอาจรับฟงไดวาคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ที่ไมอนุมัติใหคืนสถานภาพนิสิตของผูฟองคดีนาจะมีปญหาความชอบดวยกฎหมาย  
และแมผูฟองคดีจะหมดสถานภาพนิสิตไปแลว แตก็มีชองทางที่ผูฟองคดีสามารถดําเนินการ 
ใหสําเร็จการศึกษาไดโดยการสมัครเขาสอบใหมและจะได รับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
และสอบวิทยานิพนธไดทันที ซ่ึงจะใชเวลาศึกษา ๑ ป  นอกจากน้ี ผูฟองคดีเขาเรียนในระดับ
ปริญญาโท เม่ือภาคตนในปการศึกษา ๒๕๕๐ เม่ือรวมเวลาที่เขาศึกษามาแลวเกิน ๗ ป  
และในขณะที่ฟองคดี น้ีถายั งมีสถานภาพเปนนิสิตอยู ก็จะเปนปที่  ๘ อันจะกระทบตอ 
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนของระยะเวลาการศึกษาที่เปน
หลักเกณฑพ้ืนฐานของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร จึงมีคําสั่งใหยกคําขอวิธีการชั่วคราว
กอนการพิพากษาของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๕๙) 

 

    (๒) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งกําหนดคาปรับทางปกครอง 

     คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่ง
กําหนดคาปรับทางปกครอง ดวยเหตุที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี) ฝาฝน
หรือไมดําเนินการตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีจัดเก็บขอมูลและรายละเอียด 
ของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บเงินลวงหนาใหครบถวนภายใน ๙๐ วัน  



 

 

 
 
๓๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดียื่นอุทธรณเกินกําหนด
ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีมติไมรับอุทธรณของผูฟองคดี เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นฟองโตแยง
ความชอบดวยกฎหมายของมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดี กรณีจึงถือวา 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บคาบริการลวงหนายังมีผลบังคับอยู และเม่ือปรากฏวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีดําเนินการตามคําสั่งดังกลาวแลว ผูฟองคดีก็ยัง
มิไดดําเนินการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดคาปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๖ 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เพ่ือใหคําสั่งทางปกครองที่ใหผูฟองคดี
จัดเก็บขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บคาบริการ
ลวงหนาบรรลุผล กรณีจึงยังไมอาจรับฟงไดวา คําส่ังกําหนดคาปรับทางปกครองดังกลาวนาจะ
ไมชอบดวยกฎหมาย  อีกทั้ง การทุเลาการบังคับตามคําส่ังดังกลาวยอมเปนอุปสรรคตอการ
บริหารงานของรัฐ เน่ืองจากทําใหเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทางปกครองขาดเคร่ืองมือ 
ในการดําเนินการใหคําสั่งทางปกครองนั้นบรรลุผล การที่ยังไมสมควรทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ที่กําหนดใหผูฟองคดีชําระคาปรับทางปกครอง จึงมีคําส่ังใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๕๘ ที่ ๓๓๖/๒๕๕๘ และที่ ๕๐๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

    กรณีที่ ศาลเ ห็นว าการทุ เลาการบั งคับตามกฎหรือคํ าสั่ ง 
ทางปกครองน้ันเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ 

 

    - คําขอใหทุเลาการบังคับตามประกาศรายชื่อผูไมผานการสอบคัดเลือก 
     คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ

ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ือง ประกาศรายชื่อผูไมผานการตรวจรางกาย 
ในการรับสมัครคัดเลือกและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผู มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียน 
นายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงมีชื่อผูฟองคดีเปนผูไมผาน 
การตรวจรางกาย และมีคําขอใหศาลมีคําส่ังใหผูฟองคดีมีสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ 
สายปองกันปราบปราม (ศชต. ๗) ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ไปกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูสอบผานขอเขียน
และไดเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงการรับสมัครและคัดเลือกฯ เพ่ือบรรจุเปนนักเรียน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ แตเม่ือประกาศรายชื่อผูไมผานการตรวจรางกายปรากฏวามีรายชื่อ
ผูฟองคดีอยูในนั้นดวยเนื่องจากผูฟองคดีเปนโรคถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
จึงไดอุทธรณพรอมทั้งผลการตรวจรางกายคร้ังใหมที่โรงพยาบาลรามัน ซ่ึงแมผลการตรวจ 
จะปรากฏวาผูฟองคดีไมไดเปนโรคถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงหลักสูตรการอบรม
นายสิบตํารวจดังกลาวมีระยะเวลา ๑ ป และผูที่ผานการคัดเลือกตามประกาศไดเขารับการอบรม
ไปแลวเปนเวลา ๘ เดือน กอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครอง ซ่ึงขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองไดเขารับการอบรมตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
หรือไม แตแมวาผูฟองคดีจะไดเขารับการอบรม ก็จะมีเวลาเขารับการฝกอบรมเพียง ๔ เดือน 
อันจะทําใหไมครบเวลาตามหลักสูตรและสงผลใหไมผานการฝกอบรมในทายที่สุด  ดังน้ัน การมี
คําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองตามคําขอของผูฟองคดีโดยใหผูบัญชาการ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ผูถูกฟองคดี) รับผูฟองคดีเขารับการฝกอบรม  
จึงไมเกิดประโยชนแกผูฟองคดี  อีกทั้ง ยังกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการจัดการฝกอบรม 
ทั้งในดานงบประมาณและความตอเน่ือง สวนประเด็นเรื่องอายุของผูฟองคดีที่เกรงวาหากรอจน
ศาลมีคําพิพากษา ผูฟองคดีจะมีอายุเกิน ๒๗ ป และขาดคุณสมบัติในการเขารับการอบรมนั้น  
ผูถูกฟองคดีไดชี้แจงตอศาลวากรณีของผูฟองคดีน้ัน หากชนะคดีผูถูกฟองคดีจะรับผูฟองคดี 
เขาอบรมในหลักสูตรเดียวกันในโอกาสแรกที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดการฝกอบรม  ดังนั้น 
เม่ือคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐประกอบกับความเสียหายที่จะเกิดตอ 
การฝกอบรมและผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีแลว กรณีจึงยังไมมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการ
คุมครองตามที่ขอมาใชและยังไมมีเหตุที่ศาลปกครองจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครองไดตามขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งให
ยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๓/๒๕๕๘ และที่ คบ.๙๔/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา กฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
ไมทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง 

 

    - คําขอใหทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนผูยื่นขอเสนอรวมลงทุน 
     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา การรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  

และผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ออกประกาศเชิญชวนผูยื่นขอเสนอรวมลงทุน
โครงการสรรหาเอกชนเพ่ือรวมลงทุนเปนผูประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (ไอซีดี) 
ที่ลาดกระบัง โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศดังกลาว 
และมีคําขอใหศาลมีคําส่ังทุเลาการกําหนดใหผูยื่นขอเสนอรวมลงทุนตองยื่นซองตอคณะกรรมการ



 

 

 
 
๓๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รับซองขอเสนอรวมลงทุนในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศเชิญชวนผูยื่นขอเสนอฯ 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง เห็นวา หากศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศดังกลาว ผูฟองคดี 
ก็ชอบที่จะฟองเรียกคาเสียหายจากการออกประกาศโดยไมชอบดวยกฎหมายจากผูถูกฟองคดี
ทั้งสองได  ฉะน้ัน การใหประกาศเชิญชวนผูยื่นขอเสนอรวมลงทุนโครงการสรรหาเอกชน 
เพ่ือรวมลงทุนเปนผูประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังมีผล 
ใชบังคับตอไปในระหวางการพิจารณาคดีจะไมทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยาก 
แกการเยียวยาแกไขในภายหลัง และเม่ือไดวินิจฉัยเชนนี้แลวจึงไมจําตองพิจารณาเง่ือนไข 
แหงการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองในประการอื่นอีก กรณีจึงไมมีเหตุ 
อันสมควรที่ศาลจะทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอน 
การพิพากษาคดี ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๗๒ วรรคสาม  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งใหยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครองของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๕๙) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับ 

 

   (๑) คําขอใหทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร 
    คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสิบสี่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับ 

ตามใบอนุญาตกอสรางอาคารของผูรองสอดเลขที่ ๑๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
ที่มีการตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๑ ไปจนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยขอใหระงับ 
การกอสรางอาคารตามใบอนุญาตดังกลาวไวกอน เห็นวา โดยที่มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง และวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงที่จะคุมครองผูที่ได 
ใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนที่ดินนั้น
ตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่ใบอนุญาตกอสรางอาคารที่พิพาทจะหมดอายุในวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และในขณะที่ผูรองสอดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว  
ผูรองสอดยังไมไดลงมือกอสรางอาคารตามใบอนุญาตกอสรางอาคารท่ีพิพาทแตประการใด  
จึงเปนกรณีที่ผูรองสอดไมไดใชประโยชนในที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และไมได 
รับประโยชนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  อีกทั้ง ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมฯ ประกอบกับแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ขอ ๖ (๓) กําหนดใหที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๓.๑๒ ซ่ึงเปนที่ดินบริเวณที่กอสรางอาคารพิพาท เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง และขอ ๙ วรรคสาม (๓) กําหนดวา การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  
๑๒ เมตร  ดังน้ัน การที่นายกเทศมนตรีตําบลชางเผือก (ผูถูกฟองคดี) พิจารณาตออายุ
ใบอนุญาต เลขที่ ๑๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ใหผูรองสอดกอสรางอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒๐.๑๐ เมตร เพ่ือใชเปนอาคารชุดพักอาศัย ในขณะที่กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมฯ มีผลใชบังคับแลว โดยท่ีผูรองสอดยังไมไดใชประโยชน
ในที่ดินกอนที่จะมีกฎกระทรวงดังกลาว จึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย และผลของการที่ 
ผูถูกฟองคดีตออายุใบอนุญาตท่ีพิพาท เปนการขยายระยะเวลาการกอสรางอาคารใหผูรองสอด
จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ หากใหผูรองสอดกอสรางอาคารตอไปโดยมีความสูง  
๒๐.๑๐ เมตร ตามใบอนุญาตเดิม ยอมเปนการกอสรางอาคารที่ไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๙ 
วรรคสาม (๓) ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมฯ ซ่ึงมีความสูงเกิน  
๑๒ เมตร สงผลกระทบตอการวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวของหรือชนบทในดาน 
การใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดลอม ที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง และเม่ือผูถูกฟองคดีใหถอยคํา 
ตอศาลวา หากศาลมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร ผูถูกฟองคดี 
ไมมีปญหาเรื่องการบริหารราชการแผนดิน การที่ศาลมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามใบอนุญาต
กอสรางอาคารท่ีพิพาทจึงไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ  
จึงมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตกอสรางอาคารที่พิพาท โดยใหผูถูกฟองคดีควบคุม 
ผูรองสอดไมใหดําเนินการกอสรางอาคารตามใบอนุญาตดังกลาวเฉพาะในสวนที่มีความสูง 
เกินกวา ๑๒ เมตร ไวกอนเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓๖/๒๕๕๘) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
ทุเลาการบังคับใชคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ถึงบริษัท ม. (ผูรองสอด) เร่ือง ใหความเห็นชอบแบบกอสรางการประกอบกิจการ
ควบคุม สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๓ และใบอนุญาตกอสรางอาคารสถานีบริการ
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใหแกผูรองสอดทําการกอสรางอาคารสถานีบริการ 
นํ้ามันเชื้อเพลิงไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะพิพากษาหรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนตามคําขอ 
ของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๗  อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ของสํานักงานศาลปกครองอุดรธานี กลุมสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง 
ซ่ึงรายงานผลการดําเนินการตามคําสั่งของศาลวา ผูรองสอดไดดําเนินการกอสรางสถานีบริการ



 

 

 
 
๓๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นํ้ามันเชื้อเพลิงเสร็จสิ้นแลวกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดรับหนังสือแจงคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน โดยผูรองสอดไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ประเภท ก 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนกรมธุรกิจพลังงาน ตั้งแตวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นไดวา ผูรองสอดไดกอสรางอาคารสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
แลว เสร็จไปแลว  การที่ศาลจะมีคํา ส่ังทุ เลาบังคับตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่  ๑  
ยอมไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด ศาลจึงไมอาจมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามหนังสือ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําขอของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ได กรณีดังกลาวจึงเปน 
กรณีที่เห็นไดอยางชัดแจงวาไมสมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๗๐  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  
เปนใหยกคําขอใหทุเลาการบังคับของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖๔/๒๕๕๘) 

 

   (๒) คําขอใหทุเลาการบังคับตามประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
ใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 

    ผูฟองคดีฟองวา อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดี) ไดมี
ประกาศ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับ
คัดเลือกตามประกาศ เรื่อง รายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผูมีประสบการณ ลงวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยผูฟองคดีอยูในลําดับที่ ๒๕ ซ่ึงจะไดรับเขาอบรมรุนที่ ๗๓  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
จากการประมวลผลคะแนน โดยในสวนของผูฟองคดีระบุวา องคประกอบของคะแนนไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด กลาวคือ ในใบสมัครไมไดระบุวาเคยถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ  
แตในทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.๗) พบวาเคยถูกลงโทษภาคทัณฑเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗  
ซ่ึงผูฟองคดีไดชี้แจงวาผูฟองคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยดังกลาวจริง แตไดรับการลางมลทินแลว
ตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงตามกฎหมายฉบับดังกลาวมีผลใหผูฟองคดี
เปนผูมิเคยถูกลงโทษทางวินัย  ตอมา ผูถูกฟองคดีประกาศ เร่ือง ยกเลิกและแกไขเพ่ิมเติม
ประกาศรายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผูมีประสบการณ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ บางสวน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในสวนของผูฟองคดีที่เปลี่ยนแปลงจาก
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ลําดับที่ ๒๕ เปนลําดับที่ ๑๐๕ เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถเขารับการอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ รุนที่ ๗๓ ได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังยกเลิกประกาศของ 
ผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในสวนของผูฟองคดี และมีคําขอใหศาลมีคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวตามประกาศของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือใหผูฟองคดี
ยังคงเปนผูที่ไดรับการศึกษาอบรมในลําดับที่เดิม ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลว เห็นวา  
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินฯ บัญญัติวา ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูถูกลงโทษ 
ทางวินัยในกรณีซ่ึงไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และไดรับโทษหรือ 
รับทัณฑทั้งหมดหรือบางสวนไปกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ โดยใหถือวาผูน้ัน
มิไดเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยในกรณีน้ัน ๆ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดเคยถูกลงโทษ
ภาคทัณฑมากอน และแมขอเท็จจริงปรากฏตามคํารองอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดี
เคยถูกวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรก็ตาม แตกรณีดังกลาวผูฟองคดีก็ยังมีสิทธิไดรับ 
๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการเพื่อเขารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง หลักเกณฑ 
และวิธีการในการคัดเลือกขาราชการเพ่ือเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มิใชมีสิทธิไดรับเพียง ๓ คะแนน  
ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่พิพาทแตอยางใด ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนแลวยอมทําใหลําดับ 
ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศของผูถูกฟองคดีที่พิพาทดังกลาว  ดังน้ัน ประกาศ 
ของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในสวนของผูฟองคดี จึงนาจะไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ประกอบกับเม่ือพิจารณาขอเท็จจริงขณะที่ยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดีมีอายุราชการ
เหลือเพียง ๖ ป (เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) หากรอใหผูฟองคดีชนะคดีน้ี 
ผูฟองคดียอมไมสามารถเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ ๗๓ และมีผลกระทบ
ตอความเจริญกาวหนาในหนาที่ขาราชการระดับสูง อันเปนความเสียหายที่ไมสามารถเยียวยา
แกไขใหแกผูฟองคดีในภายหลังได  นอกจากนี้ การใหผูฟองคดีเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุนที่ ๗๓ เสมือนเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปน 
ผูเขารับการศึกษาอบรมรายอ่ืนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน ก็ไมเปนอุปสรรค
หรือความเสียหายแกการบริหารงานของรัฐ หรือการบริการสาธารณะของกรมการปกครอง 
อยางรายแรงแตอยางใด กรณีจึงเห็นควรมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามประกาศของผูถูกฟองคดี 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เปนอยางอ่ืน โดยใหประกาศของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช
เฉพาะสวนของผูฟองคดีตอไปกอน จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๕/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
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   ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนปลัดอําเภอ ตําแหนงเจาพนักงาน
ปกครองชํานาญการ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ผูฟองคดีไดเขาสอบคัดเลือกตามประกาศ 
การคัดเลือกเพ่ือเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยวิธีการสอบ ผลการสอบปรากฏวาผูฟองคดีสอบไดลําดับที่ ๑๑๗ จากจํานวน ๑๒๐ คน 
ตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการเพ่ือเขารับการอบรมหลักสูตรนายอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เรื่อง ผลคะแนนการสอบเรียงตามลําดับ
คะแนน ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ แตตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกประกาศ ลงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึงตามประกาศฉบับใหม ไมมีชื่อ 
ผูฟองคดีอยูในบัญชีแนบทายประกาศ  หลังจากน้ัน อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ก็ไดมีประกาศ เรื่อง รายชื่อขาราชการผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุมผูเขารับการคัดเลือก (โดยวิธีการ
สอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒๐ ราย โดยไมมีรายชื่อผูฟองคดีดวยเชนเดียวกัน 
ประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวเปนการแจงผลการสอบหรือวัดผลความรูความสามารถของบุคคล 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่
ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และเม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรับผูฟองคดีเขารับการศึกษา
อบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุนที่ ๗๓ และรุนที่ ๗๔ เสมือนเปน
ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการศึกษาอบรมรายอ่ืน ซ่ึงแมจะไมมีคําขอใหทุเลาการบังคับ
โดยตรงแตก็พอที่จะอนุมานไดวา ผูฟองคดีประสงคจะขอใหชะลอหรือระงับการบังคับตามผล
ของประกาศท้ังสองฉบับอันเปนเหตุแหงการฟองคดี กรณีจึงเปนคําขอใหศาลมีคําส่ังทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองตามขอ ๖๙ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป ๗๒ คะแนน 
คะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง ๘๐ คะแนน คิดเปนคะแนนรวม ๑๕๒ คะแนน อยูในลําดับ 
ที่ ๑๑๗ แตเ น่ืองจากมีขอสอบผิดพลาด ๗ ขอ จากจํานวนขอสอบทั้งหมด ๑๐๐ ขอ  
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงเปนผูดําเนินการออกขอสอบ 
จึงไดทําการตรวจสอบและแกไขโดยวิธีการเพ่ิมคะแนนใหแกผูเขาสอบทุกคนและประมวลผล
เรียงลําดับคะแนนใหม เปนเหตุใหกระทบคะแนนและลําดับรายชื่อของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดี
ไมไดรับการเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และประกาศ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงประกาศ
ทั้งสองฉบับดังกลาวจะชอบดวยกฎหมายหรือไม เปนประเด็นขอพิพาทในคดีที่ศาลปกครอง
จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือมีคําวินิจฉัยตอไป สวนปญหาการเปนอุปสรรคตอการบริหารงาน
ของรัฐหรือไมน้ัน เห็นวา การทุเลาการบังคับตามประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวเปนการชั่วคราว
กอนการพิพากษาจะเปนประโยชนตอคูกรณี กลาวคือ ผูฟองคดีมีโอกาสเขารับการศึกษาอบรม
จนครบหลักสูตร สวนผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มีโอกาสพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน โดยไมมีปญหา
อุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ และแมผูฟองคดีจะผานการศึกษา
อบรมหลักสูตรนายอําเภอก็ใชวาผูฟองคดีจะไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเปนนายอําเภอในทันที 
เพราะตองรอการวินิจฉัยของศาลในคดีหลัก ตรงกันขาม หากศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังกลับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง นอกจาก 
จะเปนผลรายแกผูฟองคดี เพราะมีผลใหผูฟองคดีซ่ึงไดเขารับการอบรมเปนเวลาเกือบครบ
หลักสูตรตองสิ้นสุดลงแลว ยังจะเปนผลเสียแกผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ตองสูญเสียงบประมาณ 
ที่ไดใชไปในการศกึษาอบรมผูฟองคดีอีก จึงมีคําสั่งใหทุเลาการบงัคับตามประกาศของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
เฉพาะในสวนของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๐/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๗๑/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขชั่วคราว (ขอ ๗๕-ขอ ๗๗)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ 

 

    (๑) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
อยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 

    กรณีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ 
หรือแกการบริการสาธารณะ 

 

    - คําขอใหยายตอมอเสาโครงสรางทางเดินรถไฟฟา 

    กรณีฟองวา เดิมในขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ไดใชแบบผังโครงสรางเบื้องตนเปนเอกสาร
เผยแพร โดยระบุสัญลักษณที่แสดงวาเสาโครงสรางทางเดินรถไฟฟาลําดับที่ P-BS๑๖-๒๓L 
กําหนดกอสรางบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย ๒๙ 



 

 

 
 
๓๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ติดกับแนวเสนตั้งฉากที่ลากจากถนนเพชรเกษมไปยังแนวเขตที่ดินของผูฟองคดีดานที่ติด 
กับแนวรั้วของธนาคาร แตในการดําเนินการกอสรางบริษัทผูรับเหมากลับนําแทงปูนไปกั้นพ้ืนที่
เพ่ือดําเนินการขุดเจาะและกอสรางเสาเข็มรับเสาโครงสรางทางเดินรถไฟฟาบนทางเทา
สาธารณะบริเวณกึ่งกลางหนาที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ยายตอมอเสาโครงสรางทางเดินรถไฟฟาพิพาทไปยังจุดบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย ๒๙ ตามที่ไดกําหนดไวเดิม หรือปรับเปลี่ยนใหไปอยูบริเวณ
หนาลํากระโดงสาธารณประโยชนทางทิศตะวันตกของที่ดินของผูฟองคดี และมีคําขอบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีระงับการกอสรางตอมอเสาโครงสรางพิพาทไว
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา น้ัน เห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีอางวา หากศาลปกครอง
มีคําสั่งใหระงับการกอสรางเสาโครงสรางที่พิพาท จะเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมอาจดําเนินการ
กอสรางโครงการรถไฟฟาใหเสร็จตามกําหนดเวลาตามแผนงานโครงการและนโยบาย 
ของรัฐบาลได ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาจุดกอสราง 
เสาโครงสรางที่พิพาทวา ผูถูกฟองคดีจะยายจุดกอสรางจากเดิมที่อยูบริเวณหนาทางเขาออก
ที่ดินของผูฟองคดีไปยังจุดใหม โดยอยูบนที่ดินซึ่งเดิมเปนลํากระโดงสาธารณะและอยูหางจาก
แนวเขตที่ดินดานทิศตะวันตกของผูฟองคดีเปนระยะทาง ๑.๑๐ เมตร ซ่ึงการดําเนินการ 
ของผูถูกฟองคดีตามแนวทางขางตน ยอมเปนการปลดเปล้ืองทุกขตามคําขอของผูฟองคดีได
ครบถวนแลว จึงมีคําสั่งใหยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๐๘/๒๕๕๘) 

 

    (๒) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนของผูขอ
ในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒ )  กรณีที่ศาลปกครองมี คําสั่ ง กําหนดมาตรการหรือวิ ธีการ 
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว  

 

   (๑) กรณีขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 

     - คําขอใหหามองคการขนสงมวลชนกรุงเทพนํารถตูโดยสารมาวิ่ง 
ทับเสนทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต 

     กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
ประจําทางดวยรถมาตรฐาน ๓ ในเสนทางหมวด ๔ สายท่ี ๑๑๙๖ ปากน้ํา-หางสรรพสินคา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซีคอนแควร สวนองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดี) เปนผูได รับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงประจําทางดวยรถตูโดยสารปรับอากาศ ในเสนทางหมวด ๑ สายที่ ต. ๕๑ 
หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป-ปากนํ้า ผูถูกฟองคดีไดปลอยปละละเลยใหเจาของรถ 
และผูขับรถในเสนทางสายที่ ต. ๕๑ เดินรถตัดชวงเสนทางการเดินรถ หรือเดินรถไมถึงปลายทาง
หรือตนทางโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง และยังยินยอมใหรถโดยสารที่อยูในการ
ควบคุมดูแลของผูถูกฟองคดีที่อยูในบัญชีเดินรถของเสนทางสายอ่ืน ๆ มาวิ่งรับสงผูโดยสาร 
ในเสนทางเดินรถโดยสารเดียวกันกับผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายและหยุดการกระทําดังกลาว  
พรอมทั้งมีคําขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองประโยชนของผูฟองคดีไวเปนการช่ัวคราวกอนมี 
คําพิพากษาถึงที่สุด โดยมีคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีกับบริวารนํารถตูโดยสารปรับอากาศ 
สายที่ ต. ๕๑ เดินรถรับสงผูโดยสารในลักษณะตัดชวงเสนทางเดินรถจากหางสรรพสินคา 
ซีคอนสแควรถึงปากนํ้า เพ่ือแยงรับสงผูโดยสารกับรถในเสนทางสายที่ ๑๑๙๖ จนกวาคดี 
จะถึงที่สุด เห็นวา เม่ือในชั้นนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา รถตูโดยสารปรับอากาศสายที่ ต. ๕๑  
ของผูถูกฟองคดีไดมีการเดินรถตัดชวงเสนทางการเดินรถ หรือเดินรถไมถึงปลายทางโดยไมได
รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางและทับเสนทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจอนุญาตใหเดินรถแตกตางไปจากที่คณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลางอนุญาตได การเดินรถของผูมีสวนไดเสียที่เขารวมกับผูถูกฟองคดีจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย คดีจึงมีมูลและเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดี และการเดินรถในเสนทาง 
ที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางของผูถูกฟองคดีในเสนทาง 
หมวด ๑ สายที่ ต. ๕๑ จากหางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป-ปากนํ้า โดยไมมีการตัดชวง
เสนทางการเดินรถ จะเปนประโยชนแกประชาชนมากกวา  อีกทั้ง ยังมีรถประจําทางสายที่ ๑๑๙๖ 
ของผูฟองคดีบริการอยูในเสนทางปากน้ํา-หางสรรพสินคาซีคอนสแควร จึงไมทําใหประชาชนที่ใช
เสนทางดังกลาวไดรับความเดือดรอน การกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาจึงไมเปนปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ 
แตประการใด กรณีจึงมีเหตุเพียงพอทีศ่าลจะกําหนดมาตรการหรือวธิีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ
ขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง จึงมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามระเบียบองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ วาดวยการบริหารจัดการและกํากับดูแลรถโดยสารเอกชนรวมบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ในการควบคุมดูแลการเดินรถตูโดยสารปรับอากาศสายที่ ต. ๕๑ มิใหวิ่งรับสงผูโดยสารในลักษณะ



 

 

 
 
๓๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตัดชวงเสนทางการเดินรถระหวางหางสรรพสินคาซีคอนสแควรถึงปากน้ํา และมิใหรถตูโดยสาร
ปรับอากาศสายอ่ืนของผูถูกฟองคดีมาวิ่งรับสงผูโดยสารในสายที่ ต.๕๑ ไวเปนการชั่วคราว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด หรือจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน โดยใหรายงาน 
ผลการดําเนินการใหศาลทราบเปนประจําทุกวันสิ้นเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
เปนตนไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๙/๒๕๕๘) 

      

    - คําขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญจากกลิ่นเหม็นอันเกิดจาก
การประกอบกิจการฟารมเลี้ยงสุกร 

     กรณีผูฟองคดีสิบเอ็ดรายฟองวา นาย พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ทําฟารมเลี้ยงสุกรขนาดใหญใกลบานพักอาศัยของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชน ทําให 
มีกลิ่นเหม็นรุนแรงจากมูลสุกรรบกวนผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชนไดรับความเดือดรอน 
ดานสุขภาพ เสียสุขภาพจิต เสียสิทธิไดรับอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจไป และบางรายเปนโรคภูมิแพ 
ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดและชาวบานไดรองเรียนตอนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดเห็นวา การออกใบอนุญาตดังกลาว  
ขัดตอคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขเก่ียวกับหลักเกณฑสถานที่ตั้ง จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทเลี้ยงสุกรของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และมีคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราว
กอนการพิพากษา โดยขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควบคุมเรื่องกลิ่นไมใหสงกลิ่นเหม็นรบกวน 
คนในชุมชน น้ัน เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเปนจํานวน  
๒,๖๐๐ ตัว และตั้งอยูหางจากบานและชุมชนที่ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดอาศัยอยูโดยหางจากบาน 
หลังใกลที่สุดประมาณ ๑๐๐ เมตร หางจากบานของผูฟองคดีที่ ๑ ประมาณ ๓๐๐ เมตร  
และหางจากบานของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๑ ประมาณ ๓๕๐ เมตร ถึง ๕๐๐ เมตร  
ยอมทําใหผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดได รับความเดือดรอนรําคาญจากกลิ่นเหม็นอันเกิดจาก 
การประกอบกิจการฟารมเลี้ยงสุกรของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แมวาผูถูกฟองคดีทั้งสามจะอางวา 
ไดดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองกลิ่นจากมูลสุกรมาโดยตลอด จนปญหาดังกลาวไดลดลงไปมาก
แลวก็ตาม แตเม่ือฟารมเลี้ยงสุกรของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังดําเนินการอยู ก็ยอมจะทําใหเกิด 
กลิ่นเหม็นซึ่งทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชนดังกลาวได 
และหากปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินกิจการฟารมเลี้ยงสุกรตอไปโดยไมไดมีมาตรการ 
ในการควบคุมกลิ่นจากการประกอบกิจการฟารมเลี้ยงสุกรดังกลาว ยอมจะกอใหเกิด 
ความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดตอไป ประกอบกับการที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติที่เก่ียวของออกคําส่ังหรือดําเนินการเพ่ือมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
กอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ด เปนกรณีที่ศาลปกครองช้ันตนกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยูแลว  
เม่ือคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดี 
ทั้งสิบเอ็ดแลว กรณีจึงถือวาคําฟองของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะ 
นํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ผูฟองคดี 
ทั้งสิบเอ็ดมีคําขอมาใชได และไมเปนปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด จึงมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวของ ออกคําสั่ง
หรือดําเนินการเพ่ือมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ กอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดที่เกิดจาก
การดําเนินกิจการฟารมเลี้ยงสุกรของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืนหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๕๙) 

 

    (๒) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนของผูขอ
ในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๖.๓ การอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ขอ ๗๓ 
และขอ ๗๖) 

  

   (๑) คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามอุทธรณ 
   คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ี 
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของผูฟองคดี จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ 
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๘) 
   คําสั่งยกเลิกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา แมจะมีผลเปนการยกเลิกคําสั่งบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาตามมาตรา ๒๖๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็ตาม  
แตหาทําใหการดําเนินการกอนศาลมีคําส่ังยกเลิกเสียไปไม ซ่ึงแตกตางกับกรณีที่ศาลมีคําสั่ง 
ไมรับหรือยกคําขอตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่คูกรณี



 

 

 
 
๓๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสองฝายไมไดเกิดสิทธิและหนาที่ใด ๆ ตอกัน  ดังน้ัน คําส่ังยกเลิกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาจึงหาไดมีผลเชนเดียวกับ
คําสั่งไมรับหรือยกคําขอของผูฟองคดีตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาวแตอยางใด  
อีกทั้ง ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา หากตอมามีขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ศาลอาศัย
เปนหลักในการมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอในวิธีการช่ัวคราวอยางใดอยางหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป  
ที่ทําใหศาลปกครองชั้นตนจะมีคําส่ังแกไขหรือยกเลิกการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
อยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาได ถือเปนกรณีที่ควรจะใหผูฟองคดี 
ซ่ึงเสียสิทธิจากกรณีที่ศาลเคยกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวได  นอกจากน้ี คําสั่งยกเลิกการกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาเปนคําสั่งที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดบัญญัติ
ใหเปนที่สุดและตองหามอุทธรณแตอยางใด แตเปนคําส่ังตามมาตรา ๒๖๒ ซ่ึงบัญญัติไวใน
ลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงถือเปนคําสั่งอันเก่ียวดวย
คําขอเพ่ือคุมครองประโยชนของคูความ ที่อุทธรณไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันมีคําสั่ง 
ตามมาตรา ๒๒๘ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูฟองคดีจึงมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งยกเลิกการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวได 
เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ัง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ใหยกเลิกการกําหนด
มาตรการและวิธีการคุมครองอยางใด ๆ การที่ผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๐ ยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการอุทธรณคําส่ังภายในกําหนด 
หน่ึงเดือนนับแตมีคําสั่ง จึงมีคําสั่งใหรับคํารองอุทธรณคําส่ังยกเลิกการกําหนดมาตรการ 
และวิธีการคุมครองอยางใด ๆ ของผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๐ ไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๙) 
 

   (๒) ระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนการ
พิพากษา 
    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดจัดสงหมายใหกระทําการชั่วคราวหรือคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดี) ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ภายในประเทศ เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผูถูกฟองคดีไดรับหมายดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และหนังสือแจงคําสั่งศาลไดระบุไวดวยวา ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิยื่นคํารอง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อุทธรณคําสั่งตอศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงหรือทราบคําส่ังศาล 
กลาวคือ ผูถูกฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  
โดยผูถูกฟองคดีไดมอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีในคดีน้ีแทน และพนักงานอัยการ 
ไดยื่นคําขอขยายระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําส่ังใหกระทําการชั่วคราวในคดีน้ี เม่ือวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนการยื่นคําขอขยายระยะเวลาอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ
ไปแลว และศาลชั้นตนไดมีคําสั่งยกคําขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๘ และแจงใหพนักงานอัยการทราบแลวเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนวันเดียวกันกับ
วันที่พนักงานอัยการไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังใหกระทําการชั่วคราวในคดีน้ี  ดังน้ัน การที่
พนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังใหกระทําการชั่วคราว 
ในคดีน้ีเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเปนการลวงเลยระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ผูถูกฟองคดี
ไดรับแจงหรือทราบคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษา  ทั้งน้ี ตามขอ ๗๖ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูถูกฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕๘/๒๕๕๙) 

 

   (๓ )  หากไม มีคดีที่ศาลปกครองชั้นตนจะตองพิจารณาตอไปแลว 
ก็ไม มีประโยชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่ ง เ ก่ียวกับคําขอ 
บรรเทาทุกขชั่วคราวตอไป 
    คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่ยายผูฟองคดีมาโดยแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง 
รองผูกํากับการฝายอํานวยการ ๔ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
โดยท่ีขอเท็จจริงปรากฏวา คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟอง 
และจําหนายคดีออกจากสารบบความแลว จึงไมมีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดจะตองมีคําส่ัง
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาอีกตอไป จึงมีคําส่ังใหจําหนายคํารองอุทธรณคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ออกจาก 
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๖/๒๕๕๘) 
    คดี น้ีศาลปกครองชั้นตนมีคํา ส่ั ง กําหนดมาตรการหรือวิธีการ 
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยสั่งใหผูรองสอดระงับการกอสรางอาคารไวกอน 
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน ผูรองสอดจึงยื่นคํารอง 
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด ปรากฏวา ในระหวางการพิจารณาคดีของ 
ศาลปกครองสูงสุด น้ัน ศาลปกครองช้ันตนไดมีคําพิพากษายกฟองเปนคดีหมายเลขดํา 



 

 

 
 
๓๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ที่ ๔๒๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และใหคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลส้ินสุดลง กรณี 
จึงไมตองมีคําบังคับในเรื่องดังกลาวอีก  ดังนั้น คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหผูรองสอด 
ระงับการกอสรางอาคารไวกอน จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
อันเปนมูลเหตุที่ผูรองสอดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ี จึงหมดสิ้นผล และปรากฏวา ไมมีคูกรณีฝายใด
ยื่นคําอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตน คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
จึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีไมมีเหตุ
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูรองสอดตอไป จึงใหจําหนายคํารองอุทธรณคําสั่ง
กรณีน้ีของผูรองสอดออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๕๙) 
    คดีน้ีผูฟองคดีทั้งหกฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก 
การประกอบกิจการของรานอาหาร ว. ตั้ งอยู เลขที่  ๔๐ ถนนเจริญเมือง ตําบลวัดเกตุ  
อําเภอเมืองเชียงใหม เปดเพลงเสียงดังรบกวนและเกินกําหนดเวลา ตั้งโตะบนทางเทา ผูที่มาเที่ยว
จอดรถกีดขวางทางจราจร สรางความสกปรกใหแกบานเรือนใกลเคียงและถนนโดยรอบ  
รบกวนการดํารงชีวิต สุขภาพ กระทบตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งหกและประชาชนในบริเวณใกลเคียง  
ผูฟองคดีทั้งหกไดรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นายอําเภอเมืองเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูกํากับสถานีตํารวจภูธรแมปง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงเปนเจาหนาที่ 
และหนวยงานที่เก่ียวของแกไขปญหาความเดือดรอนของผูฟองคดีทั้งหกแลว แตผูถูกฟองคดี 
ทั้งสี่ไมแกปญหาความเดือดรอนดังกลาวใหหมดสิ้นไป จึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการยุติความเดือดรอน และใหศาลมีคําส่ังคุมครองโดยสั่งให 
ผูประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการเปนการชั่วคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุด ซ่ึงหลังจาก 
ศาลปกครองชั้นตนไดไตสวนคูกรณีทั้งสองฝายแลว ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ .  ๒๕๓๕  
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อมิให 
ผูรองสอดประกอบกิจการ เฉพาะในสวนที่จะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญเร่ืองเสียงดังแก 
ผูฟองคดีทั้งหกเปนการชั่วคราวมีกําหนด ๔๕ วัน  ทั้งน้ี โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งศาลภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําส่ัง  ตอมา ผูรองสอด 
ซ่ึงเปนเจาของราน ว. ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แตขอเท็จจริงปรากฏ 
ตามคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ วา ปจจุบันราน ว. 
ของผูรองสอดไดปดกิจการไปแลว พรอมกับสงสําเนาภาพถายราน ว. ตอศาล และไมปรากฏวา
ราน ว. เปดกิจการอีกแตอยางใดซึ่งสอดคลองกับคําชี้แจงของผูฟองคดีทั้งหกฉบับที่ชี้แจง 
ตอศาล และบันทึก (ป.ค. ๑๔) ที่ผูฟองคดีที่ ๑ ใหถอยคําตอปลัดอําเภอเมืองเชียงใหมวา 
ปจจุบันราน ว. ไดเลิกประกอบกิจการไปแลว จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงฟงไดวา รานของ 
ผูรองสอดไดปดกิจการแลวและมิไดเปดดําเนินกิจการอีก กรณีจึงไมมีเหตุเดือดรอนรําคาญจาก
การประกอบกิจการรานอาหารของผูรองสอดอันเปนมูลเหตุแหงการที่ผูฟองคดีทั้งหกนําคดีมาฟอง
ตอศาลอีกตอไป ประกอบกับในระหวางคดีอยูในชั้นพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหจําหนายคดีน้ีออกจากสารบบความแลว 
กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังเก่ียวกับวิธีการชั่วคราว 
กอนการพิพากษาของผูรองสอดอีกแตอยางใด จึงมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๕๙)    
 

  ๒.๖.๔ การขอใหระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราว (ขอ ๗๓ วรรคหน่ึง)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒.๖.๕ คําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษากรณีอ่ืน ๆ 

 

   - คําสั่งยกเลิกมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษา 

    กรณีที่ผูฟองคดีหาสิบหาคนซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนที่ตําบลกรุงชิง อําเภอ 
นบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ฟองวา การดําเนินการทําเหมืองแรแบไรทของบริษัท พ.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๘) ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนอันตราย
ตอสุขภาพของผูฟองคดีทั้งหาสิบหาที่อาศัยอยูบริเวณรอบหวยหินขาวและหวยดํารง จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๘ และให
กรมควบคุมมลพิษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ดําเนินการฟนฟูสภาพธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ 
ที่ทําเหมืองแร รวมทั้งมีคําขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๘ ระงับการทําเหมืองแรตามที่ 
ไดรับประทานบัตรไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูถูกฟองคดีที่ ๘ 
หยุดการดําเนินการทําเหมืองแรฯ ไวชั่วคราวจนกวาจะไดมีการแกไขปญหาผลกระทบ 
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ดานสิ่งแวดลอมใหถูกตองและเปนไปตามเง่ือนไขการออกประทานบัตรทีพิ่พาท  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๘ ยื่นคําขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังยกเลิกมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหยกคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๘  
ผูถูกฟองคดีที่ ๘ จึงยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด น้ัน  
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหขอเท็จจริงจากคําชี้แจงลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๘ และหนังสือของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ดวนที่สุด ที่ อก ๐๕๐๔/๓๕๐๖ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งบันทึกการตรวจของคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งขึ้นตามมติของ
ที่ประชุมรับฟงความคิดเห็นของราษฎร ซ่ึงมีผูฟองคดีที่ ๑ อยูดวย ไดมีการบันทึกไววา  
ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๘ ดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก
การทําเหมืองแรเสร็จเรียบรอย ถูกตอง เปนที่พอใจของคณะกรรมการแลว คณะกรรมการจึงได
ลงลายมือชื่อไวในบันทึกการตรวจสภาพการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๘ ไดดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบ 
ดานสิ่งแวดลอมตามเง่ือนไขของการออกประทานบัตรที่พิพาทตามที่ศาลปกครองชั้นตนไดมี
คําสั่งครบถวนแลวเปนสวนใหญ ทั้งยังเปนที่พอใจแกตัวแทนของที่ประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของราษฎรและสวนราชการที่เก่ียวของ แมจะยังคงมีบางสวนอีกเล็กนอยซ่ึงเปนเพียงปญหา 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดหรือเกิดแกราษฎรเฉพาะราย มิไดเปนปญหาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ในวงกวางไปทั่วทั้งพ้ืนที่ หรือกระทบตอชีวิตความเปนอยูของราษฎรไปทั่วทุกครัวเรือนดังปรากฏ
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดมีหนังสือรายงานตอศาลปกครองชั้นตนวา 
มีบางสวนยังดําเนินการไมเรียบรอย แตกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรก็ไดแจงวา 
จะไดสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบเพ่ือดําเนินการแกไขใหเรียบรอยตอไปแลว ประกอบกับ 
การดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาหนาเหมืองแรควรจะตองดําเนินการควบคูไปกับการทํา
เหมืองแร จึงจะเปนการแกไขปญหาไดอยางแทจริงและยั่งยืน ขอเท็จจริงที่ปรากฏดังกลาวจึงถือ
ไดวาเปนกรณีที่ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ศาลอาศัยเปนหลักในการมีคําส่ังกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงศาลจะมีคําสั่ง
ใหยกเลิกมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๘ รองขอไดตามขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ประกอบกับมาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงมีคําสั่งกลับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกเลิกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ีเสีย (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๕๘)  
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๒.๗ การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคําฟอง 

 

  ๒.๗.๑ การรองสอด (ขอ ๗๘) 

 

   ๑) กรณีศาลเรียกเขามาเอง  

 

   เม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองชั้นตนอาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
เรียกประธานคณะกรรมการประกวดราคาเขามาเปนคูกรณีในฐานะผูถูกฟองคดีที่ ๒  
แตเน่ืองจากมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่
ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาว 
ไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได กรณีจึงตองถือวาประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
เขามาเปนคูกรณีในฐานะผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เทาน้ัน จึงไมมีกรณีที่จะตองวินิจฉัยความรับผิดในเรื่อง
คาเสียหายของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๙) 

   คดีน้ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองโดยในคําขอทายฟองระบุแตเพียงขอให
ศาลเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร (ผูถูกฟองคดี) ที่สั่งใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทน โดยมิไดระบุขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 
มาดวย แตในคําบรรยายฟอง ผูฟองคดีไดโตแยงวาไมเห็นดวยกับดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด
สกลนคร ประกอบกับผูฟองคดีนําคดีมาฟองภายหลังไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณแลว ยอมเปนที่
เขาใจไดวาผูฟองคดียื่นฟองคดีโดยมีความประสงคที่จะใหศาลพิจารณาคดีตามผลคําวินิจฉัย
อุทธรณดังกลาวดวย และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น แมคําฟองของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี
จะพนระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลวก็ตาม แตศาลก็สามารถรับคําฟอง 
ในสวนที่ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณไวพิจารณาได และแมคําฟองในคดีน้ีผูฟองคดีจะมิได
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ฟองผูวาราชการจังหวัดสกลนครซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ เปนผูถูกฟองคดีดวย  
แตศาลก็อาจมีคําสั่งเรียกผูวาราชการจังหวัดสกลนครเขามาเปนคูกรณีในคดีดวยการรองสอด 
ตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังใหรับคําฟองของผูฟองคดี
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ)) 

 

   ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคํารองสอด  

 

   - ตองเปนการรองสอดเพ่ือยังใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือบังคับ 
ตามสิทธิของตนที่มีอยู หรือผูรองสอดตองเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดี 

     กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๙๘ ที่อยูในเขต
โครงการจัดรูปที่ดินของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยหลังจาก
จัดรูปที่ดินแลวเสร็จไดมีการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหม ปรากฏวารูปแผนที่โฉนดที่ดินดังกลาว 
ดานทิศตะวันตกมีคูสงนํ้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย ทั้งที่ มิไดมีการกันที่ ดิน 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๘ เปนแนวเขตคูนํ้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณไวแตอยางใด  
การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามแกไขรูปแผนที่โฉนดที่ดินดังกลาวใหถูกตองตามความเปนจริง 
อันเปนการฟองโตแยงวาเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับเพียงใหเพิกถอน
โฉนดที่ ดินพิพาทท้ังหมดหรือบางสวน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันเทาน้ัน การที่ผูรองยื่นคํารองสอดเขามาในคดีน้ีอางวา ผูรอง 
เปนเจาของที่ดินขางเคียงที่ดินของผูฟองคดี โดยไดใชที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขาออกที่ดินของผูรอง การที่ผูฟองคดีไดขุดรองนํ้าและปลูกตนไมในบริเวณที่ดินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทําใหผูรองไมสามารถเขาออกที่ดินได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามคุมครองที่ดิน อันเปนกรณีที่ผูรองกลาวอางวา ผูฟองคดีทําการใด ๆ  
แกที่ดิน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการจัดรูปที่ดิน ซ่ึงผูรองสามารถดําเนินการรองขอ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอน ทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรืองดเวนการกระทําน้ัน 
ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ กรณีจึงไมอาจ 
ถือไดวามีความจําเปนที่ผูรองตองเขามาเปนคูกรณีในคดีน้ี เพ่ือยังใหไดรับความรับรอง คุมครอง 
หรือบังคับตามสิทธิของผูรองที่มีอยู และไมอาจถือไดวาผูรองมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 
ในผลแหงคดีน้ีตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗  
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วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงมีคําสั่งไมรับคํารองสอด
ของผูรองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๘) 

    กรณีฟองวา อธิบดีกรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดี) ไดออกประกาศ
กรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูผานการประเมิน คร้ังที่ ๑ (การสอบขอเขียน) เรียงตามตัวอักษร 
เพ่ือเขารับการประเมิน คร้ังที่ ๒ (การสัมภาษณ) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูผานการประเมิน คร้ังที่ ๒ (การสัมภาษณ) ลงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๔ ผูฟองคดีซ่ึงสอบไมผานการประเมิน คร้ังที่ ๑ เห็นวาประกาศผลสอบดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให เพิกถอนประกาศขางตน  ตอมา  
ผูรองทั้งสี่สิบสามซ่ึงเปนผูผานการสอบประเมินตามประกาศดังกลาวไดรองสอดเขามาในคดี  
ซ่ึงหากศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศกรมสรรพากรตามฟองของผูฟองคดียอมมีผลกระทบ
ตอสถานภาพหรือสิทธิหนาที่ของผูรองทั้งสี่สิบสาม ผูรองทั้งสี่สิบสามจึงเปนผูมีสวนไดเสีย 
ตามกฎหมายในผลแหงคดีน้ี ซ่ึงอาจขอเขามาเปนคูความในคดีตามมาตรา ๕๗ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และผูรองทั้งสี่สิบสามไดยื่นคํารองสอดตอศาลปกครองชั้นตน
กอนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง  อยางไรก็ตาม การท่ีศาลจะอนุญาตใหผูรอง 
ทั้งสี่สิบสามเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามดวยการรองสอดหรือไม น้ัน ศาลจําตองพิจารณาวา 
คดีมีเหตุผลสมควรและมีความจําเปนที่จะอนุญาตใหผูรองรองสอดเขามาในคดีไดหรือไม เม่ือคดีน้ี
ขอกลาวหาของผูฟองคดีเปนประเด็นปญหาขอเท็จจริงที่ศาลจะตองพิจารณาวาประกาศท่ีพิพาท
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงผูถูกฟองคดีก็ไดยกขอตอสูหรือโตแยงขอกลาวหาของผูฟองคดีไวแลว  
อีกทั้ง ตามคํารองสอดก็ไมไดมีการเสนอขอหาขอเท็จจริงแกขอกลาวหาหรือขอกฎหมาย 
ขึ้นตอสูผูฟองคดีแตกตางจากผูถูกฟองคดีแตอยางใด  นอกจากน้ัน คดีน้ีศาลปกครองชั้นตน 
ไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จําเปนแกการวินิจฉัยคดีจนเกือบจะครบถวน
แลว เน่ืองจากผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แตผูรองทั้งสี่สิบสาม
เพ่ิงจะมาย่ืนคํารองขอเขาเปนคูกรณีในคดีน้ีดวยการรองสอดเม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
การรับคํารองสอดของผูรองทั้งสี่สิบสามและกําหนดใหผูรองทั้งสี่สิบสามเปนคูความฝายที่สาม 
ยอมทําใหศาลปกครองชั้นตนตองเริ่มตนกระบวนพิจารณาใหมตั้งแตการสงคํารองใหผูฟองคดี
ใหการโตแยง คัดคาน ซ่ึงมีแตจะทําใหการพิจารณาคดีลาชา กรณีไมมีเหตุอันควรและความจําเปน
ที่จะอนุญาตใหผูรองทั้งสี่สิบสามรองสอดเขามาในคดี จึงมีคําส่ังไมรับคํารองสอดไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๖/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๐๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 
 
 



 

 

 
 
๓๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๓) กรณีคูกรณีมีคําขอ  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๔) ผลของการเขามาในคดีโดยการรองสอด  

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  ๒.๗.๒ การรวมคดี (ขอ ๗๙ วรรคหน่ึง) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๗.๓ การแยกคดี (ขอ ๘๐)  
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒.๗.๔ การโอนคดี (ขอ ๘๑) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๗.๕ การถอนคําฟอง (ขอ ๘๒)  

 

   (๑) ผลของการถอนฟองยังเปนการลบลางผลแหงการยื่นคําฟองและ
กระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ อันมีมาภายหลังยื่นคําฟอง และทําใหคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิม 
เสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลย 

    คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางโฉลง  
(ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติโดยไมดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ที่ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดี  ตอมา ในระหวางพิจารณาคดีของ 
ศาลปกครองชั้นตน ผูฟองคดีไดแถลงดวยวาจาตอศาลขอถอนคําฟองคดีน้ี และศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  หลังจากน้ัน ผูฟองคดี 
ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่อนุญาตใหถอนคําฟองและจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ โดยอางวาผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดี 
แตเม่ือคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความของคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนเปนไปโดยชอบดวยขอ ๘๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว  
อีกทั้ง ผลของการถอนฟองยังเปนการลบลางผลแหงการยื่นคําฟองและกระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ 
อันมีมาภายหลังยื่นคําฟอง และทําใหคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงไมมีคําฟองของผูฟองคดีที่ศาลจะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจ
มีคําสั่งใหศาลปกครองชั้นตนรื้อฟนคดีขึ้นมาอีกได  อยางไรก็ตาม หากผูฟองคดีไดรับความ
เดือดรอนเสียหายจากการกระทําของผูถูกฟองคดี ก็อาจใชสิทธิที่ผูฟองคดีมีอยูตามกฎหมาย
เพ่ือใหผูถูกฟองคดีดําเนินการตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด และอาจยื่นฟองคดีตอศาลได 
ตามเง่ือนไขของการฟองคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๘/๒๕๕๘)  

 

   (๒) ในคดีปกครอง ศาลปกครองอาจอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองได 
โดยไมจําตองฟงผูถูกฟองคดีหรือผูรองสอดกอน 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาและมีคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําคําใหการแลว ระหวางน้ันผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลว มีคําสั่งเม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ แตในวันเดียวกันนั้น  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนขอขยายระยะเวลายื่นคําใหการออกไปอีก  
๓๐ วัน เห็นวา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ กับใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดีเปนคําส่ังที่ชอบดวยขอ ๘๒ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังนั้น การที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งคํารอง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา คดีน้ีศาลไดอนุญาตใหถอนคําฟองตามคําขอของผูฟองคดีแลว จึงไมมีเหตุ
ที่จะขยายระยะเวลายื่นคําใหการใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิใชคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
สวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวา มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง กําหนดหามไมใหศาลอนุญาตใหโจทกถอนฟองโดยมิไดฟงจําเลยหรือผูรองสอด
เสียกอน การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังโดยไมรับฟงคํารองขอขยายระยะเวลายื่นคําใหการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งที่ยังอยูภายในระยะเวลายื่นคําขอดังกลาวจึงเปนกระบวนพิจารณา 
ที่ผิดระเบียบ น้ัน  เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางดังกลาว 
ไมอาจนํามาใชกับวิธีพิจารณาคดีปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๙) 
 

๒.๘ การน่ังพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี  

 

 ๒.๘.๑ การน่ังพิจารณาคดี (ขอ ๘๓-ขอ ๘๗)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
๓๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒.๘.๒ การทําคําพิพากษาและคําสั่ง  

 

   ๑) ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน (ขอ ๙๒) 

 

   เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๐๑ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลวเห็นไดวา ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความ
สงบเรียบรอยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไปก็ได น้ัน 
หมายความถึงแตเฉพาะปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาล เง่ือนไขแหงการที่ศาลจะรับคําฟองไว
พิจารณาพิพากษาได และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาหรือแหงอุทธรณเทาน้ัน  
หาไดหมายความรวมถึงขอหาและคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับดวยไม การท่ีผูฟองคดีมิได 
มีคําขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระดอกเบ้ียในจํานวนเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดี
ประสงคจะใหศาลพิพากษาเพิ่มใหตั้งแตวันที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับตามกฎหมายจนถึงวันฟอง
และหรือตั้งแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ จึงมิใชขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นมาพิพากษาหรือมีคําสั่ งใหไดแตอยางใด (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๓/๒๕๕๘) 

 

   ศาลปกครองสูงสุดได มีคําวิ นิจฉัยวากรณีดังตอไปน้ีเปนปญหา 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 

   (๑) ปญหาเรื่องอํานาจฟอง  

    กรณีที่ผูฟองคดี (กองทัพบก) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีคืนเบี้ยหวัด  
เงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ที่ผูถูกฟองคดีไดรับเกินสิทธิ โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีสงคืนเงินดังกลาวแลว 
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย น้ัน  เหตุแหงการฟองคดีน้ีสืบเนื่องมาจากการท่ีผูถูกฟองคดีไมชําระหนี้
ตามที่ผูฟองคดีมีหนังสือเรียกใหชําระ ซ่ึงคําส่ังเรียกใหชําระเงินดังกลาวมิใชคําสั่งทางปกครอง
หรือการใชอํานาจทางปกครอง กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน  
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีน้ีจึงไมอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะมีคําส่ังไมรับคําฟอง 
ไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  อยางไรก็ตาม เม่ือศาลปกครองชั้นตน 
รับคําฟองน้ีไวพิจารณาแลว และเปนคดีที่ไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตน
จึงชอบที่จะทําความเห็นไปยังศาลยุติธรรมตอไป  ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่ปญหาเก่ียวกับ 
เขตอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งได 
ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๗๑/๒๕๕๙  
ที่  ๔๐๔ /๒๕๕๙  ที่  ๕๑๔ /๒๕๕๙  ที่  ๕๓๗ /๒๕๕๙  ที่  ๕๔๓ /๒๕๕๙  ที่  ๕๔๖ /๒๕๕๙  
ที่ ๕๔๘/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๔/๒๕๕๙ และที่ ๕๕๕/๒๕๕๙ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

   (๒) ปญหาเร่ืองผูมีสิทธิฟองคดี 

    การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอน  
เปนเพียงการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสาม  
ที่จะมีสิทธินําเรื่องดังกลาวมาฟองตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และเม่ือผูฟองคดีไมมีสิทธิที่จะนําขอพิพาทในกรณีดังกลาวมาฟอง 
ตอศาลปกครองไดแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ อีกตอไป แมปญหาเก่ียวกับสิทธิ 
การฟองคดี ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวย 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจยกปญหาน้ีขึ้นวินิจฉัย 
แลวพิพากษาหรือมีคําส่ังได ตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๘) 

    เม่ือคําสั่งลงโทษทางวินัยและการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี 
อันเปนมูลคดีพิพาทในคดี ไดยุติลงแลวกอนที่ผูฟองคดีจะไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน  
ผูฟองคดีจึงมิใชผู มีสิทธิฟองคดีในสวนนี้ตอศาลปกครองตามมาตรา  ๔๒  วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงปญหาเก่ียวกับเง่ือนไขในการฟองคดีน้ันเปนปญหา 
ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจะไมมีคูความฝายใดโตแยง 
ในชั้นอุทธรณก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดก็มีอํานาจที่จะยกขึ้นมาวินิจฉัยไดเองตามขอ ๙๒  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๑/๒๕๕๘) 
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    (๓) ปญหาเร่ืองระยะเวลาการฟองคดี  

    ปญหาเก่ียวกับกําหนดเวลาการฟองคดีเปนปญหาขอกฎหมาย 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง
ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๙/๒๕๕๘) 

 

   (๔) ปญหาเก่ียวกับการทําคําพิพากษา  
    การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระดอกเบี้ย

ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศ
กําหนดในแตละชวงเวลาตั้งแตมีการจายเงินคาทดแทนคร้ังแรกเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ
แกผูฟองคดีทั้งสอง โดยที่ผูฟองคดีทั้งสองมิไดมีคําขอนั้น เปนการพิพากษาเกินคําขอ อันเปน
การตองหามตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี แมปญหาน้ีผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จะมิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตปญหาดังกลาวน้ีเปนปญหา
เก่ียวกับอํานาจศาลในการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี จึงเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกปญหาน้ีขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษา
หรือมีคําสั่งได ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๖๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

    การท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ ๑๓๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีหน่ึงขั้น เปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมาย และมีผลใหคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหเพ่ิมโทษผูฟองคดี
จากลดขั้นเงินเดือนเปนไลออกจากราชการ จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน น้ัน 
เปนการนําเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผูฟองคดีฟองคดีน้ีมาพิจารณา และเปนการพิพากษาเกินคําขอ
ของผูฟองคดี อันเปนการตองหามตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลทั้งหลาย
ที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่วาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีตองตัดสินตามขอหาในคําฟองทุกขอ แตหามมิให
พิพากษาหรือทําคําสั่งใหสิ่งใด ๆ เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟอง เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ซ่ึงถือไดวาเปนหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองของ
ศาลปกครอง ตามนัยขอ ๕ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แมปญหา
เก่ียวกับการพิพากษาเกินคําขอนี้ ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมิไดอุทธรณ
คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมาย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจยกปญหาน้ี 
ขึ้นวินิจฉัย แลวพิพากษาหรือมีคําส่ังได ตามขอ ๙๒ แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๐๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเก่ียวกับคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองสอด
ของผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ ไวพิจารณา โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังกลับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคํารองสอดของผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙  
ไวพิจารณา ยอมมีผลทําใหผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ เปนผูฟองคดีรวมดวย การท่ี
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นการแสวงหาขอเท็จจริง การสรุปสํานวน  
การน่ังพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี โดยผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ มิไดเขารวม
เปนคูกรณีดวยการรองสอดตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ และผล
แหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนมิไดกลาวอางถึงผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ 
จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไปโดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวยการทํา 
คําพิพากษา ซ่ึงปญหาเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไปโดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ถือเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยเองไดตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบ
ฉบับเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๗๒๓/๒๕๕๘) 

    แมผูฟองคดีจะมิไดอุทธรณในประเด็นดอกเบี้ยของเงินคาทดแทนที่ดิน
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินที่อยูในแนวเขตเวนคืนก็ตาม แตการที่ศาลปกครองชั้นตนตั้งรูปคดีน้ี
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย แลวกําหนดดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ทั้งที่คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงการพิจารณาดอกเบ้ียจะตองพิจารณากรณีผิดนัด 
ชําระหน้ีตามมาตรา ๒๐๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนของดอกเบี้ยคดีน้ีจึงไมถูกตองตามกฎหมาย และเปน
ปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยเองได
แมผูฟองคดีจะมิไดอุทธรณ  ทั้งน้ี ตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๗/๒๕๕๘) 



 

 

 
 
๓๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    คดี น้ีผูฟองคดีฟองและบรรยายฟองโดยกลาวอางเหตุแหง 
ความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนเพียงวา ผูฟองคดีไมไดกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใชสิทธิเรียกรองเม่ือพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ ตามคําฟองของผูฟองคดีจึงไมมีประเด็น
ขอโตแยงเก่ียวกับการที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไมใหโอกาส 
แกเจาหนาที่ที่เก่ียวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
อยางเพียงพอและเปนธรรม และโดยที่ปญหาดังกลาวมิใชปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวย 
ความสงบเรียบรอยของประชาชนที่ศาลปกครองจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยไดเองตามขอ ๙๒  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนหยิบยกประเด็น
ดังกลาวขึ้นวินิจฉัยตัดสินคดี โดยมิไดวินิจฉัยในประเด็นวาผูฟองคดีกระทําการปฏิบัติหนาที่ 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ของผูฟองคดี อันเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือไม และตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือไม เพียงใด และผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรือไม ตามขอกลาวอางในคําฟองของผูฟองคดี จึงเปนการวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็น  
ซ่ึงปญหาเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนปญหาขอกฎหมาย
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมวาคูกรณีจะมิไดยกขึ้นตอสูในชั้นอุทธรณก็ตาม 
ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาเองไดตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ 
แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๐/๒๕๕๙) 

 

   (๕) ปญหาเก่ียวกับการคืนคาธรรมเนียมศาล 
    คดีมีปญหาที่ตองพิจารณาวา ตองคืนคาธรรมเนียมศาลใหผูฟองคดี

ทั้งสองหรือไม เพียงใด แมผูฟองคดีทั้งสองไมไดยกขึ้นวากลาวมาในคําอุทธรณ แตเน่ืองจาก
คาธรรมเนียมศาลเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ศาลยกขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเองไดตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๙) 
 

   ๒) การแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย (ขอ ๙๕) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒.๙ การเขาเปนคูความแทนที่คูความมรณะ (มาตรา ๕๓) 

 

  - ในกรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดี  
ศาลปกครองตองรอการพิจารณาไปจนกวาจะมีคําขอเขาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย 
หรือจนกวาจะพนหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูน้ันถึงแกความตาย 

  มาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ  เปนบทบัญญัติ 
ที่มีเจตนารมณที่จะใหโอกาสทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิ 
ของคูกรณีที่ถึงแกความตาย มีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย รวมทั้งใหโอกาส 
ผูมีสวนไดเสียมีคําขอเขามาเองหรือถูกศาลหมายเรียกใหเขามาในคดีตามคําขอของคูกรณี 
ฝายหนึ่งฝายใด ไมไดเปนบทบังคับใหศาลตองจําหนายคดีออกจากสารบบความเม่ือไมมีคําขอ
ของบุคคลดังกลาวภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่คูกรณีดังกลาวถึงแกความตาย แตเปน
ดุลพินิจของศาลที่จะสั่งจําหนายคดีหรือไมก็ได โดยศาลตองคํานึงถึงเหตุผลอันสมควรและ
ประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ และผูมีสิทธิเขามาในคดีดังกลาวมิไดมีเพียงทายาทของ
คูกรณีผูถึงแกความตายเทานั้น เน่ืองจากทายาทของบุคคลดังกลาวมีหลายลําดับ ศาลจึงไมอาจ
มีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความทันทีที่ความปรากฏตอศาลวาคูกรณีถึงแกความตายได  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ศาลนัดอานผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผูรองซ่ึงเปนคูสมรสของผูฟองคดีไดมาแจงใหศาลทราบวา  
ผูฟองคดีไดถึงแกความตายตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งงดอาน
คําพิพากษาและส่ังจําหนายคดี โดยไมปรากฏวาไดรอการพิจารณาเพื่อใหโอกาสผูรอง ทายาทอ่ืน 
หรือบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา ๕๓ ไดขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย และพิจารณา 
มีคําส่ังเก่ียวกับคําขอดังกลาวกอนที่จะมีคําส่ังจําหนายคดี จึงเปนการที่ศาลปกครองชั้นตนมิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
และการแสวงหาขอเท็จจริง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะสั่งยกคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองช้ันตนใหโอกาสบุคคลดังกลาวมีคําขอเขามาแทนที่ 
ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย แลวพิจารณามีคําส่ังใหม ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๘) 
 

๒.๑๐ การขออนุญาตใหพิจารณาคดีใหมหรือฟองคดีใหม (มาตรา ๖๒) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 



 

 

 
 
๓๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒ .๑๑  การขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมี คําสั่ งชี้ ขาด 
คดีปกครองใหม (มาตรา ๗๕) 

 

 ๑) ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒) กรณีที่ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ใหมได 

 

   เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาวา ผูอํานวยการเขตลาดกระบัง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ละเลยตอหนาที่ 
ตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร ใหผูรองที่ ๑ และผูรองที่ ๒ กอสรางอาคารจํานวน ๘ หลัง  
โดยไมไดรับอนุญาตในที่ดินกองมรดกของนาย อ. และนาง ท. เจามรดก จึงมีคําบังคับให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการออกคําสั่งใหผูรองที่ ๑ และผูรองที่ ๒ ร้ือถอนอาคารตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งดําเนินการตามมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงไมมีคูกรณีอุทธรณ  
คดีถึงที่สุดแลว เม่ือปรากฏวาผูรองทั้งสี่ก็เปนทายาทเชนเดียวกับผูฟองคดี และอยูระหวาง 
การแบงปนทรัพยมรดกโดยไดฟองคดีอยูที่ศาลยุติธรรม ผูรองทั้งสี่จึงเปนบุคคลภายนอก 
ผูมีสวนไดเสียและอาจถูกกระทบจากผลแหงคดี และมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 
และเหตุที่ผูรองทั้งสี่มิไดเขามาในกระบวนพิจารณาดังกลาวไมปรากฏวาเปนความผิดของผูรอง
ทั้งสี่ ประกอบกับผูรองทั้งสี่เพ่ิงทราบถึงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันที่มีการปดหมายแจงคําส่ังใหร้ือถอนอาคารพิพาทตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน จึงถือวาผูรองทั้งสี่ไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคําสั่งใหมไดในวันดังกลาวเปนอยางชา การที่ผูรองทั้งสี่ยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมเม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นคําขอ
ภายในกําหนดเวลา ผูรองทั้งสี่จึงเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีปกครองใหมได ตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๒) วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๙/๒๕๕๘) 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓) กรณีที่ไมอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหม 

 

   กรณีที่ศาลมิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด 
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง 

   ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความโดยมิไดวินิจฉัยเน้ือหาในประเด็นแหงคดี จึงเปนกรณีที่ศาลปกครอง 
ยังไมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจยื่นคําขอใหศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๘ ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ 
และที่ ๖๒๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  

   กรณีที่ศาลปกครองมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไมทําคําคัดคานคําใหการภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดและไมแจงเปนหนังสือ 
ใหศาลทราบวาไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการแตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี
ตอไปตามขอ ๔๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนกรณีที่ศาลปกครอง 
ยังมิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ผูฟองคดีจึงมิอาจมีคําขอให 
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีน้ีใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๘) 

    คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหสํานักงานศาลปกครองกลางนําคํารอง 
ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของกรมเจาทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ขอให 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูรองสอดรื้อถอนสิ่งปลูกสรางสะพานและทอสงนํ้าพิพาท 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เน่ืองจากผูรองสอดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการ 
ร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปตั้งเปนคําฟองคดีใหม 
เปนกรณีที่ศาลยังไมไดวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแหงคดี จึงมิใชคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาด 
คดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๘) 

 
 
 



 

 

 
 
๓๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําสั่งไมรับคําฟองและคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติมไวพิจารณาไมใชคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ผูฟองคดีจึงไมอาจยื่นคําขอใหพิจารณาคดีดังกลาวใหม 
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คบ.๑๕๓/๒๕๕๘) 

 

   กรณีที่ไมเขาหลักเกณฑกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 
(๑) ถึง (๔) 

   คดี น้ีศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยวา  กรณี นํ้าทวมพ้ืนที่ เกษตรกรรม 
ในจังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีขาวของผูฟองคดีดวยนั้น เปนผลมาจากน้ําเหนือ
ที่ไหลผานแมนํ้าเจาพระยามีปริมาณมากเกินกวาความจุของลํานํ้าเจาพระยาที่จะรับไวได  
และเกินกวาขีดความสามารถของรัฐโดยกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ที่จะปองกันมิให 
นํ้าเหนือไหลทะลักเขาทวมพ้ืนที่ได ความเสียหายที่เกิดกับผูฟองคดีและราษฎรอ่ืน ๆ ที่อยู 
ในบริเวณเดียวกันจึงเปนผลมาจากอุทกภัยอันเปนภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิไดเปนผลโดยตรง
จากการใชอํานาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดของผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมมีกรณีที่ รัฐ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี อันเปนกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดไดรับฟงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีจนเปนที่ยุติ และไดวินิจฉัย 
ในประเด็นเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดนํ้าทวมในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดสิงหบุรี
และจังหวัดใกลเคียง รวมถึงที่ตั้งโรงงานสีขาวของผูฟองคดีแลว ประกอบกับศาลยอมมีอํานาจ 
ใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานไดตามความเหมาะสมตามขอ ๕๐ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
โดยอางวา ศาลจะตองใชขอมูลการกักเก็บนํ้าและการระบายน้ําออกจากเขื่อนภูมิพลและ 
เขื่อนสิริกิติ์ในแตละวันและในแตละเดือนตลอดป พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหเรียกการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยในฐานะผูบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มาเปนผูถูกฟองคดีดวยนั้น ถือไมไดวาเปนพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงในประเด็น
ที่ศาลรับฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญแตอยางใด ขอกลาวอางของผูฟองคดี 
ในการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมดังกลาว เปนเพียงความเห็นของผูฟองคดีที่เห็นตาง
ไปจากคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล และเปนการโตแยงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาล
เทาน้ัน จึงมิใชกรณีที่ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือผูฟองคดีมีพยานหลักฐานใหม  
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๕๘) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คดีน้ีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม โดยอางวา 
ศาลรับฟงพยานหลักฐานไมครบถวน ทําใหผูฟองคดีไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดี 
และผูฟองคดีเพ่ิงไดพยานเอกสารสําคัญใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ เห็นวา คดีน้ีศาลปกครองไดดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี 
ในการแสวงหาขอเท็จจริงตามกฎหมาย และเห็นวา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดใหบริเวณที่พิพาท 
เปนปาสงวนแหงชาติ “ปาหวยไคร” ที่พิพาทจึงเปนที่ดินของรัฐซ่ึงทางราชการไดสงวนไว 
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ อันมิใชที่ดินที่มีลักษณะที่พนักงานเจาหนาที่จะสามารถจัดใหประชาชน
อยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ และเปนที่ดินที่มีลักษณะตองหามมิใหออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย อันเปนกรณีที่ศาลปกครองไดแสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับที่พิพาท
เปนที่ยุติแลว แมศาลจะรับฟงขอเท็จจริงดังกลาวตามคําใหการของกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) ก็ตาม 
แตศาลก็ไดสงคําใหการและพยานหลักฐานประกอบคําใหการน้ันใหผูฟองคดีทําคําคัดคาน
คําใหการแลว ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นคําแถลงวาไมประสงคจะคัดคานคําใหการของผูถูกฟองคดี 
กรณีถือวาผูฟองคดีมีโอกาสแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่ศาลรับฟงแลว ขอเท็จจริงที่ศาลนํามาวินิจฉัยคดีจึงเปนขอเท็จจริงในสํานวน 
ที่ไดมาตามกระบวนพิจารณาโดยชอบ ประกอบกับการที่ศาลจะฟงและเชื่อพยานหลักฐาน 
ในสวนใดอยางไรในสํานวน ยอมเปนดุลพินิจของศาล ตามขอ ๖๕ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ  นอกจากน้ี แมผูฟองคดีจะอางวาเพ่ิงไดพยานหลักฐานใหม คือ โฉนดที่ดิน 
และหนังสือรับรองการทําประโยชนที่พนักงานเจาหนาที่ออกในที่ดินที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
“ปาหวยไคร” เชนเดียวกับที่พิพาทก็ตาม ก็หามีผลทําให น.ส. ๓ ของผูฟองคดีที่ศาลพิพากษาวา
ไดออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย กลับกลายเปน น.ส. ๓ ที่ชอบดวยกฎหมายได กรณีตาม 
ขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงไมใชการท่ีศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม 
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือมีขอบกพรองสําคัญ
ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 
(๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหม 
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๘/๒๕๕๘) 

   คดีน้ีองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง (ผูถูกฟองคดี) ยื่นคํารองขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมโดยอางวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
คลองกระจังไดใชเอกสารปลอมในการทําสัญญาวาจางผูฟองคดีใหทําการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๕ ตําบลคลองกระจัง อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  
เปนเหตุใหสัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันคูสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิด 



 

 

 
 
๓๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามสัญญาดังกลาว อันเปนการโตแยงดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาและตัดสินคดีของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่พิพากษาใหผูถูกฟองคดีตองรับผิดชําระเงินคาจางตามสัญญาดังกลาว
ใหแกผูฟองคดี  อีกทั้ง ขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดียกขึ้นกลาวอางดังกลาวน้ัน เปนขอเท็จจริง 
ที่ปรากฏตอศาลปกครองชั้นตนอยูกอนแลวในขณะพิจารณาพิพากษาคดีน้ี โดยศาลปกครองชั้นตน
ไดรับฟงขอเท็จจริงดังกลาวและไดวินิจฉัยไวแลววา ...แมหากจะปรากฏวาการดําเนินการ
โครงการของปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง เปนไปโดยไมสุจริตหรือผิดกฎหมาย  
ก็เปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดีตองไปวากลาวและไลเบี้ยกับบุคคลดังกลาวตามระเบียบกฎหมาย 
เพราะหากตราบใดที่สัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีไมมีเหตุตกเปนโมฆะ คูสัญญา 
ยอมมีหนาที่รับผิดชอบตามขอสัญญาอยูตอไป... จึงมิใชกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนรับฟง
ขอเท็จจริงผิดพลาด หรือเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริง 
ที่ศาลปกครองชั้นตนรับฟงเปนที่ยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ หรือมีขอบกพรอง
สําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 
(๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําขอของผูถูกฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๔/๒๕๕๘) 

   คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๕ 
กลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกฟองในประเด็นพิพาทท่ีผูฟองคดีฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี) ที่มีมติ 
ไมดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกบริษัท ล. พรอมทั้งยุติเร่ือง การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอให
พิจารณาคดีใหมอางวาศาลปกครองสูงสุดฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและมีขอบกพรองสําคัญ 
ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม เพราะศาลฟงขอเท็จจริง 
ตามคําอุทธรณของผูถูกฟองคดี ทั้ง ๆ ที่ขัดแยงกับขอเท็จจริงทั้งสิ้น หลักฐานของผูฟองคดี 
ลวนเปนขอเท็จจริงที่สําคัญและมีหลักฐานที่เปนเอกสารยืนยันทั้งหมด และการมีมติของ 
ผูถูกฟองคดีขัดแยงกับมติคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 
ที่มีมติเสนอใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหดําเนินคดีแพงแกบริษัทดังกลาว น้ัน เม่ือคดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวา
มติของผูถูกฟองคดีที่ใหยุติเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายและพิพากษายกฟอง 
จึงเปนกรณีที่ศาลไดใชดุลพินิจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมติผูถูกฟองคดีซ่ึงเปน
คําสั่งทางปกครองและวินิจฉัยคดี ขออางของผูฟองคดีเปนการโตแยงการวินิจฉัยของศาล  
ไมใชมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีที่ทําใหผลของคดีไมมี 
ความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนที่ 
ผูฟองคดีอางวา ศาลปกครองสูงสุดตีความมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูบริโภคฯ คลาดเคลื่อนขัดตอเจตนารมณของกฎหมาย น้ัน เห็นวา ศาลปกครองสูงสุด 
ไดวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
และมีคําพิพากษา การที่ผูฟองคดีอางวาศาลตีความคลาดเคลื่อนตอเจตนารมณของกฎหมาย 
เปนการโตแยงการวินิจฉัยของศาล จึงมิใชคดีมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษา
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๕๘) 

   คดีน้ีผูฟองคดีขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม
โดยอางวาศาลปกครองชั้นตนรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด และมีขอบกพรองที่สําคัญในกระบวน
พิจารณาพิพากษา ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม กลาวคือ ภายหลังที่ผูฟองคดีไดทําสัญญา
กอสรางระบบประปา ผูฟองคดีไดนําคนงานและเครื่องจักรไปกอสรางที่พักคนงานชั่วคราวใกล ๆ 
กับที่กอสราง โดยไมไดยายไปไหน และทํางานทุกวัน ซ่ึงไมตรงกับรายงานของนาย ส.  
ชางผูควบคุมงานที่ระบุวา ผูฟองคดีทําการกอสรางตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ เทาน้ัน แตเม่ือขอเท็จจริงดังกลาว ผูฟองคดีไดกลาวอางไวในคําคัดคาน
คําใหการของผูฟองคดีแลววา ผูฟองคดีไดเขาทําการกอสรางตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
ตามตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขาม (ผูถูกฟองคดี) ชี้ตําแหนงให จึงเปน
ขอเท็จจริงที่มีปรากฏแลวตั้งแตในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน มิใชกรณีมีขอเท็จจริง
หรือพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ สวนการที่ศาลรับฟงขอเท็จจริงของผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีซ่ึงตางฝายตางอาง
ขอเท็จจริงแตกตางกันน้ัน เม่ือศาลไดฟงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของทั้งสองฝาย แลวไดใช
ดุลพินิจในการวินิจฉัยโดยฟงขอเท็จจริงไปในทางใดทางหนึ่ง จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน
และศาลปกครองสูงสุดไดใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานและใหเหตุผลในการทํา 
คําพิพากษาไวโดยชัดแจงแลว เม่ือขออางของผูฟองคดีไมใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ และคดีก็ไมปรากฏวามีขอบกพรอง
สําคัญอยางใด ๆ ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมตาม 
มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําขอ 
ใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๑/๒๕๕๘) 

   ค ดี น้ี ศ าลปกครองสู ง สุ ด มีคํ า พิพากษายื นตามคํ า พิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ใหยกฟองของผูฟองคดี โดยเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย การที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอให 
ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมโดยอางวา ศาลปกครองฟงขอเท็จจริง
เฉพาะแตฝายของผูถูกฟองคดี ทําใหไดรับขอเท็จจริงอันเปนเท็จอันนํามาสูการพิพากษายกฟอง



 

 

 
 
๓๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดี น้ัน เห็นวา ขอเท็จจริงที่ศาลฟงเพ่ือนํามาวินิจฉัยคดีหาเปนขอเท็จจริงที่คูกรณี 
ทั้งผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไมอาจรับทราบไดไม แตคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงดังกลาว 
จากสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนที่ไดจัดสงใหกอนวันนั่งพิจารณาคดี ซ่ึงหาก
คูกรณีเห็นวาศาลฟงขอเท็จจริงผิดพลาดประการใด ก็ชอบท่ีจะโตแยงคัดคานได สวนศาลจะฟง
ขอเท็จจริงในคดีน้ีแลววินิจฉัยคดีไปในทางใดเปนเรื่องการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานของฝาย 
ผูฟองคดีและฝายผูถูกฟองคดีวาฝายใดนาเชื่อถือมากกวากัน คําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม
ของผูฟองคดีจึงมิใชกรณีที่ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๙/๒๕๕๘) 

   กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม 
โดยอางวา ศาลปกครองสูงสุดรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณา
ที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม ในการที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทํา 
ผิดวินัยอยางรายแรง กรณีมีพฤติการณดําเนินการสอบสวนคดีอาญาเพื่อชวยเหลือผูตองหา
ไมใหตองรับโทษตามกฎหมาย เน่ืองจากพยานหลักฐานที่ศาลปกครองสูงสุดรับฟงเพ่ือวินิจฉัย
ความผิดของผูฟองคดี ซ่ึงประกอบดวยรายงานการชันสูตรพลิกศพถูกแกไขผลการตรวจพิสูจน
บาดแผล และคราบเขมาดินปนนั้นไมมีอยูจริง เน่ืองจากคราบดําซ่ึงพบที่รูบาดแผลของศพ 
ไมมีผลการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรยืนยันวาเปนคราบเขมาดินปนจริงหรือไม และขัดแยง
กับหลักฐานทางวิชาการวาไมใชคราบเขมาดินปน นั้น ขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีกลาวอางดังกลาว 
เปนขอเท็จจริงที่มีอยูแลว และศาลปกครองสูงสุดไดใชดุลพินิจที่จะรับฟงขอเท็จจริงดังกลาว  
โดยพิเคราะหจากพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีกลาวอาง ประกอบกับเอกสารพยานหลักฐาน 
ที่ปรากฏอยูในสํานวนแลวจึงวินิจฉัยวา มีการแกไขรายงานการชันสูตรพลิกศพในขณะที่สํานวน
การสอบสวนอยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดี และพบคราบเขมาดินปนจริง  ดังน้ัน ขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนเพียงการโตแยงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานและ 
การวินิจฉัยคดีของศาล มิใชการรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด ขออางของผูฟองคดีดังกลาวจึงมิใช
การรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญ หรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีทําใหผลของคดี 
ไมมีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๕๙) 

   กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาด 
คดีปกครองใหมโดยอางวา ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดมีการรับฟงขอเท็จจริงอันเปนเท็จ 
มาลงโทษผูฟองคดี คําใหการของพยานไมชัดเจน และไมใชอํานาจแสวงหาขอเท็จจริง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการบกพรองในกระบวนพิจารณา ทั้งยังเปนคดีแพงเก่ียวเน่ืองคดีอาญาของศาลจังหวัด
เพชรบุรีซ่ึงศาลปกครองตองถือตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในคําพิพากษาสวนอาญา น้ัน ขออาง
และพยานหลักฐานตามคําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในสํานวนคดี  
และเปนการโตแยงการใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาล กรณีจึงมิใชเปนเรื่องที่
ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด หรือคูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 
หรือมีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม หรือ
ทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง 
(๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๖/๒๕๕๙)  

   กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมอางวา ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษายกฟองและศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามโดยไมปรากฏขอเท็จจริงในสํานวนคดีวา 
เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีเพ่ิงทราบวาพนักงานอัยการไมไดฟองขอใหยึดเคร่ืองมือ
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองขอรับเครื่องมือของผูฟองคดีคืนจากเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตผูฟองคดีกลับไดรับแจงกลับมาวาไดยื่นขอคืนเคร่ืองมือเกิน ๖ เดือนแลว  
จึงถูกยึดไวทั้งหมด ผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญที่ศาลปกครอง
มีคําพิพากษาโดยฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริง 
ที่ฟงยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ น้ัน เห็นวา เปนกรณีที่ผูฟองคดีโตแยงดุลพินิจ 
ในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลในเรื่องวันทราบหรือถือวาไดทราบวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด 
อันเปนวันที่ผูฟองคดีชอบที่จะรองขอคืนเครื่องมือของผูฟองคดี และการที่ผูฟองคดีอางวา 
เพ่ิงทราบขอเท็จจริงดังกลาวน้ันก็เปนเพียงความเห็นของผูฟองคดี ตลอดจนขอเท็จจริง 
หรือพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีกลาวอางเปนขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ปรากฏในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ีกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาแลว กรณีจึงมิใชเปนเรื่องที่ศาลรับฟง
ขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงยุติแลวเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๕๙) 

   กรณีที่ผูรองสอด (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร) ยื่นคําขอใหศาลพิจารณา 
คดีใหมอางวา มีหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติตามคําพิพากษาแลวน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คือ หนังสือกรมศิลปากร ที่ ศธ. ๐๗๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๑๑ น้ัน เห็นวา หนังสือกรมศิลปากรดังกลาวเปนหนังสือที่กรมศิลปากร  
(ผูถูกฟองคดี) ไดออกใหแกผูรองสอดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๑ กรณีจึงเปนพยานหลักฐานที่มีอยูแลว
ในขณะยื่นฟองคดี และผูรองสอดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีเจาอาวาสเปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนวัดในกิจการทั่วไปตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 



 

 

 
 
๓๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๐๕ เม่ือเจาอาวาสของผูรองสอดไดรับหนังสือดังกลาวไวแลว แมในขณะนั้นเจาอาวาส
ของผูรองสอดซึ่งไดรับหนังสือดังกลาวไวเปนเจาอาวาสรูปเดิม แตเม่ือไดรับไวในฐานะผูกระทําการ
แทนผูรองสอดแลว ยอมถือวาผูรองสอดทราบถึงการมีอยูของพยานหลักฐานดังกลาวแลว
ในขณะย่ืนฟองคดี แตผูรองสอดมิไดอางเขามาเปนพยานหลักฐานในสํานวนคดีตอศาลปกครอง
ชั้นตนในระหวางการพิจารณาเพื่อสนับสนุนประเด็นแหงคดีของผูรองสอดที่ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองสอดมิไดรับอนุญาตใหดําเนินการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน  
โดยการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถานหรือ 
สวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในวัดของผูรองสอด
ตามที่กลาวอางแตอยางใด  ดังนั้น หนังสือกรมศิลปากร ที่ ศธ. ๐๗๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๑๑ จึงไมใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๙) 

     

   กรณีที่ไมถือวาผูรองไมทราบถึงเหตุน้ันในการพิจารณาคดีคร้ังที่แลวมา
โดยมิใชความผิดของผูน้ัน (มาตรา ๗๕ วรรคสอง) 
   คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งขาราชการ
ตํารวจ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ลําดับที่ ๓ ที่แตงตั้งผูรองใหดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
ประกาศดังกลาว  ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวพิพากษาให เพิกถอนประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว และศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตน การที่ผูรองยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอางวา ผูรองไมเคยทราบเรื่อง
มากอนวาผูฟองคดีจะนําเรื่องมาฟองคดีตอศาลปกครอง ทําใหเสียสิทธิในการตอสูคดี น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือคณะกรรมการคัดเลือกตามนัยมาตรา ๕๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการตํารวจ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ในขอ ๒ วา เน่ืองจากผูฟองคดีไดฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองชั้นตน ตามคดี
หมายเลขดําที่ ๗๙๕/๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวจึงมอบอํานาจใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนผูดําเนินการแกคําฟองตอศาลปกครองชั้นตนตามคดีดังกลาว โดยปรากฏวา 
มีชื่อผูรองเปนผูลงชื่อรับทราบหนังสือดังกลาวดวย จึงฟงไดวาผูรองรูขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดี
ฟองคดีตอศาลปกครองแลว มิใชกรณีที่ผูรองอางวาผูรองไมเคยทราบเรื่องมากอนวาผูฟองคดี 
จะนําเร่ืองมาฟองคดีตอศาลปกครอง จึงมีคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูรอง 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๕๙) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีที่ย่ืนคําขอใหพิจารณาคดีใหมเม่ือพนกําหนดเวลา (มาตรา ๗๕ 
วรรคสาม)  

   คดีน้ีศาลปกครองระยองไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
ใหนายกเทศมนตรีนครระยอง (ผูถูกฟองคดี) ปรับปรุงแกไขตลาดสดเทศบาล ๔ (ตลาดแมแดง) 
ใหถูกสุขลักษณะและอนามัย ในสวนที่เปนปญหากอความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหา 
ซ่ึงรวมถึงใหผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงใหเจาของสิ่งปลูกสรางที่กีดขวางถนนสุวรรณสิน  
และถนนรอบตลาดสดเทศบาล ๔ (ตลาดแมแดง) รวมทั้งหลังคาสังกะสีที่คลุมเหนือถนนดวย  
ตอมา ผูรองในฐานะผูจัดการมรดกของนาย ป. และนาย บ. ซ่ึงเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน 
ที่เปนที่ตั้งของถนนสุวรรณสิน ถนนบัดด้ี และถนนรอบตลาดเทศบาล ๔ (ตลาดแมแดง) ยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหม เม่ือขอเท็จจริง 
ปรากฏวา เทศบาลนครระยองโดยผูถูกฟองคดีไดมีการปดประกาศเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ใหเจาของสิ่งปลูกสรางที่กีดขวางถนนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางภายใน ๑๒๐ วัน และมีหนังสือลงวันที่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ แจงสํานักบังคับคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครองทราบ  ตอมา  
เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดระยองไดมีคําสั่งตั้งใหผูรองเปนผูจัดการมรดก 
ของนาย ป. และนาย บ. ผูรองจึงมีสิทธิและหนาที่ในฐานะผูจัดการมรดกตามกฎหมายตั้งแต
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ดังน้ัน ผูรองจึงควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมไดตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีปดปาย
ประกาศใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางบนถนน หรืออยางชาที่สุดไมเกินวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  
อันเปนวันที่ผูรองมีสิทธิและหนาที่จัดการทรัพยมรดกในฐานะผูจัดการมรดก เม่ือผูรองไดยื่น 
คําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีใหม เม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  
จึงเปนการยื่นคํารองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรองไดรูหรือควรรูถึงเหตุ 
ซ่ึงอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีใหมไดตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําขอของผูรองไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๕/๒๕๕๘) 
 

   กรณีที่ศาลไดมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี 
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมถึงที่สุดแลว 

   คดีน้ีผูฟองคดีเคยยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม และศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๕๗ ยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหม
ของผูฟองคดีไวพิจารณา เพราะเหตุที่การฟองคดีไมเปนไปตามเง่ือนไขการฟองคดี คดีดังกลาว
จึงไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่เปนการชี้ขาดเสร็จเด็ดขาดในประเด็นขอพิพาทในเนื้อหาแหงคดี 



 

 

 
 
๓๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหพิจารณาคดีใหมจึงไมตองดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขตามมาตรา ๗๕ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว 
เปนคําสั่งที่ถึงที่สุดแลว การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอใหศาล
พิจารณาคดีใหมอีก ซ่ึงศาลจะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันและประเด็นอยางเดียวกัน
กับที่ศาลปกครองสูงสุดไดเคยวินิจฉัยไวแลวตามคําสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๕๗ กรณีจึงเปนการนําคดี 
ในประเด็นที่ศาลไดมีคําสั่งถึงที่สุดแลวมาขอพิจารณาคดีใหม ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และศาลไมอาจรับคําขอดังกลาวของผูฟองคดีไวพิจารณาได 
เพราะเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว อันตองหามตามขอ ๙๖ 
แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคําขอของผูฟองคดี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ขอให
พิจารณาคดีใหมไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๑/๒๕๕๘) 

 

๒.๑๒ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๖๓) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒.๑๓ การบังคับคด ี

 

  คดีกอนศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๗ 
พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ที่ใหเพิกถอนคําส่ังนายกเทศมนตรี 
ตําบลทานา (ผูถูกฟองคดี) ที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
คงใหชดใชเพียง ๑๓,๕๐๐ บาท คดีจึงถึงที่สุดและมีผลผูกพันคูกรณีใหตองปฏิบัติตามคําบังคับ 
ที่กําหนดไวในคําพิพากษาตามมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือตอมา 
ผูถูกฟองคดีไดออกคําสั่งแกไขคําส่ังที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน 
๒๗ ,๐๐๐ บาท เปนใหผูฟองคดีชดใชเพียง ๑๓ ,๕๐๐ บาท จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดี 
มีความประสงคดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาในคดีดังกลาว ซ่ึงเปนการดําเนินการ 
ในชั้นบังคับคดี หากผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีดําเนินการไมถูกตองตามคําพิพากษา  
ผูฟองคดีชอบท่ีจะยื่นเปนคํารองตอศาลปกครองชั้นตนที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน 
คดีดังกลาว ผูฟองคดีไมอาจย่ืนฟองเปนคดีใหมได จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๕๘) 

  คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําขอตอศาลปกครองชั้นตนเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอน 
การยุติการบังคับคดี และใหดําเนินการบังคับคดีตอไป เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา  
ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๑๗/๒๕๕๕ ใหกรมเจาทา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และใหนายอําเภออุทัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และนายก
องคการบริหารสวนตําบลอุทัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๒ แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กรณีผูรองสอดกอสรางสะพาน
และทอสงนํ้าพิพาท  ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด  ตอมา เจาพนักงานบังคับคดี 
ไดรายงานเสนอความเห็นตอศาลวา สมควรยุติการบังคับคดี เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมี
คําสั่งใหผูรองสอดดําเนินการรื้อถอนสะพานที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตใหพนจากคลองยาย
กับตาภายในระยะเวลาที่กําหนด และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ผูรองสอดยังมิได
ดําเนินการรื้อถอนสะพานพิพาทแตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคํารองขอตอศาล เพ่ือให 
มีคําสั่งใหมีการรื้อถอนสะพานดังกลาวแลว จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปฏิบัติหนาที่ 
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยฯ อันเปนการปฏิบัติตาม 
คําพิพากษาแลว และเมื่อปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดดําเนินการ 
แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอุทัย เพ่ือดําเนินคดีอาญาแกผูรองสอด 
สวนคาเสียหายในทางแพง อยูระหวางประสานกับพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินคดีแพงแกผูรองสอด
เพ่ือใหมีการร้ือถอนหรือชดใชคาเสียหายแลว  ดังน้ัน จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไดใชอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันและส่ิงซ่ึงเปนสาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในเขตอําเภอ 
ตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ อันเปนการปฏิบัติตาม 
คําพิพากษาแลว กรณีจึงไมมีเหตุที่เจาพนักงานบังคับคดีตองดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตาม
คําบังคับของศาลปกครองตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกตอไป  
จึงมีคําสั่งยกคําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลเพิกถอนการยุติการบังคับคดี (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๙/๒๕๕๙) 

  กรณีผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลอธิบายความในคําพิพากษา น้ัน เห็นวา 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนด
หลักเกณฑการอธิบายขอสงสัยในคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลไว ประกอบกับเม่ือพิจารณา 
คําพิพากษาคดีน้ีที่กําหนดใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ทําการประเมินผลงานของผูฟองคดีอีกคร้ัง  
โดยไมจําตองประเมินคุณลักษณะบุคคลอีก และหากผูฟองคดีผานการประเมิน ก็ใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงสูงขึ้นไมกอนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดี
สงผลงานใหประเมินครั้งที่ ๒ แตหากการแกไขผลงานของผูฟองคดีเปนการแกไขในสาระสําคัญ 
ก็ใหแตงตั้งผูฟองคดีไดไมกอนวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีสงผลงานที่แกไข
และยังไมเกษียณอายุราชการ  ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่คดี 



 

 

 
 
๓๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงที่สุด  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏตามรายงานผลการดําเนินการตามคําพิพากษา 
ของสํานักบังคับคดีปกครอง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ไดปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลแลว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาประเมินผลงานเรื่องเดิม
ที่ผูฟองคดีเคยสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ จํานวน ๒ เรื่อง เน่ืองจากผูฟองคดีแจงวา
ไมมีผลงานเรื่องอ่ืน และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําผลงานดังกลาวมาพิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดสงผลงานดังกลาวใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา และคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว 
มีมติใหผูฟองคดีไมผานการประเมิน  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงผลงานใหมจํานวน ๓ เร่ือง เพ่ือใหคณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือก
ผลงานจํานวน ๑ ใน ๓ เรื่อง ดังกลาวขึ้นมาพิจารณาอีกคร้ัง อันเปนการสงผลงานภายหลังจากที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลแลว ศาลปกครองชั้นตน
จึงมีคําสั่ง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ วา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาผลงานของผูฟองคดี
ใหมแลว ถือไดวาปฏิบัติตามคําพิพากษาแลว เห็นควรยุติการบังคับคดี เห็นวา กรณีเปนการ
โตแยงกันในชั้นบังคับคดี  ดังน้ัน หากผูฟองคดีเห็นวา การบังคับคดียังไมเสร็จสิ้น ผูฟองคดี
ชอบท่ีจะรองคัดคานในชั้นบังคับคดี หาใชขอใหศาลอธิบายความในคําพิพากษาไม กรณีจึง 
ไมมีเหตุที่จะรับคํารองของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงมีคําส่ังยกคํารองของผูฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๙) 

 

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 
 

๓.๑ คดีฟองตรงตอศาลปกครองสูงสดุ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๓.๒ คดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
     

   ๓.๒.๑ ผูมีสิทธิย่ืนอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
 

    - ผูที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได
จะตองเปนคูกรณีในคดี 
     คําพิพากษาของศาลปกครองยอมมีผลใหคูกรณีฝายที่แพคดีตองปฏิบัติตาม 
และการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณของศาลปกครองสูงสุดยอมตองพิจารณาไปตามประเด็น 
ในคําอุทธรณที่คูกรณีไดเคยยกขึ้นวากลาวโตแยงกันมาตั้งแตศาลปกครองชั้นตน โดยเม่ือคูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นใด คูกรณีฝายน้ัน 
ก็ตองยกขออางดังกลาวขึ้นอางในคําอุทธรณเพ่ือใหศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยอีกคร้ังหนึ่ง  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังนั้น โดยสภาพแลว ผูที่ไมใชคูกรณียอมไมอาจยื่นอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาได สําหรับ 
ผูที่ไมไดเปนผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดี หากเห็นวาตนเปนผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบ 
จากผลแหงคดียอมมีสิทธิดําเนินการสองประการ กลาวคือ ประการแรก เขามาเปนคูกรณีไดดวย 
การรองสอดดวยความสมัครใจ หรือถูกศาลเรียกเขามาในคดี ประการที่สอง ผูที่เห็นวาตนเปน 
ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีอาจมีคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมได ซ่ึงศาลจะพิจารณาวาผูขอเปนผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบ 
จากผลแหงคดีที่จะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมไดหรือไม
ตอไป  ดังน้ัน ผูรองซ่ึงไมไดรองสอดหรือถูกเรียกใหเขามาในคดีตั้งแตตน จึงไมใชคูกรณีและ 
ไมอาจยื่นอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาได โดยศาลไมจําตองพิจารณาวาผูรองเปนผูมีสวนไดเสีย
หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีหรือไมแตอยางใด ขออางของผูรองที่วา ผูรองรวมทั้งบุคคลอ่ืน
ที่อยูในฐานะเดียวกับผูรองไดรับความเสียหายจากคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน จึงมิใช
ขออางที่จะทําใหผูรองเปนคูกรณีตามความหมายในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซ่ึงจะมีสิทธิอุทธรณคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๕๘) 
    ผูรองทั้งหามิไดเปนผูฟองคดี หรือเปนผูถูกฟองคดี หรือเปนบุคคลภายนอก
ซ่ึงเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด หรือเปนผูมีสิทธิกระทําแทนบุคคลดังกลาว ผูรองทั้งหาจึง
มิใชคูกรณีที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไดตามมาตรา ๓ 
ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณของผูรองทั้งหาไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๕๘) 

   

  ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษา 
 

 - คําอุทธรณตองยื่นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗  
การคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงตองยื่นอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตน
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
เม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเปนการยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ คําอุทธรณดังกลาวจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย จึงมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดี ไวพิจารณาตามขอ ๑๐๔ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘) 



 

 

 
 
๓๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ซ่ึงจะครบกําหนดระยะเวลายื่นอุทธรณคําพิพากษาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ การที่ผูฟองคดี
ที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๔ ผูฟองคดีที่ ๖ ผูฟองคดีที่ ๗ ผูฟองคดีที่ ๙ และผูฟองคดีที่ ๑๐  
ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นอุทธรณคําพิพากษา 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณคําพิพากษา 
ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดดังกลาวไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๑/๒๕๕๘) 
  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดอานคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ผูซ่ึงมีความประสงคจะอุทธรณคัดคานคําพิพากษาดังกลาว จะตองยื่นคําอุทธรณตอศาล
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลไดมีคําพิพากษา คือ ภายในวันเสารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
แตเน่ืองจากวันดังกลาวเปนวันหยุดราชการ  ดังนั้น วันสุดทายที่ผูฟองคดีชอบท่ีจะยื่นอุทธรณ
คําพิพากษาตอศาลได คือ วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนวันทําการใหมตอจาก
วันหยุดทําการน้ัน ทั้ง น้ี ตามมาตรา ๑๙๓ /๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาในคดีน้ี โดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ อันเปนการยื่นคําอุทธรณ 
ที่เกินกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลไดมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหาม 
ตามกฎหมาย จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๙) 

 

 - คําอุทธรณเพ่ิมเติมก็ตองยื่นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา 
  คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติม เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ซ่ึงคําอุทธรณเพ่ิมเติมถือเปนคําอุทธรณ หากผูฟองคดีประสงคจะยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติม  
หรือเสนอเอกสารพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนคําอุทธรณเพ่ิมเติม ผูฟองคดีจะตองยื่นคําอุทธรณ
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา โดยคดีน้ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันครบกําหนดยื่นอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึงตรงกับวันหยุดราชการ  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติมภายในวันทําการถัดไป คือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
การที่ผูฟองคดียื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติมตอศาลปกครองสูงสุดเม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
จึงเปนการยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติมเม่ือพนกําหนดระยะเวลาย่ืนอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งระหวางพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อส.๓๐/๒๕๕๘) 

 

  ๓.๒.๓ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ  
 

   - คําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ หมายความ
รวมถึง คําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายอ่ืนกําหนดหามมิใหอุทธรณดวย เชน มาตรา ๔๕ 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตน 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองขอของกรมทางหลวง (ผูรอง)  
ที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญา
รับเหมากอสรางระหวางผูรองกับหางหุนสวนจํากัด พ. (ผูคัดคานที่ ๑) แลวเห็นวา คําชี้ขาด
ดังกลาวอยูภายในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และเปนคําชี้ขาดที่ไมอยูในหลักเกณฑ 
ที่ศาลจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนได ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ก) และ (ข) 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดมีคําพิพากษาใหยกคํารองของผูรอง  
การท่ีผูรองอุทธรณวา คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ  
และคําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ  
การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา คณะอนุญาโตตุลาการไดแยกปญหาที่จะวินิจฉัยโดยความเห็นชอบของคูพิพาท 
ทั้งสองฝายออกเปน ๔ ประเด็น ดังน้ี (๑) ผูรองสงมอบพ้ืนที่กอสรางใหแกผูคัดคานที่ ๑ กอนเร่ิม 
ทําการกอสรางหรือไม (๒) เหตุการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลกระทบ
ทําใหผูคัดคานที่ ๑ ไมสามารถทําการกอสรางในพื้นที่ตามสัญญาไดหรือไม (๓) ผูรองบอกเลิกสัญญา
ชอบหรือไม และ (๔) ผูรองเรียกรองคาเสียหายในสวนที่เปนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือ และ
คาเสียหายในสวนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาไดหรือไม เพียงใด  
ซ่ึงภายหลังคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทใหผูรองสงมอบหนังสือ 
ค้ําประกันคืนแกผูคัดคานที่ ๑ และใหผูคัดคานที่ ๑ คืนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือจํานวน 
๔๒,๘๓๒,๘๐๖.๗๗ บาท แกผูรอง สําหรับคาเสียหายในสวนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางาน 
ใหแลวเสร็จตามสัญญาน้ัน ผูรองไมอาจเรียกรองจากผูคัดคานที่ ๑ ได เพราะเปนการตกลง 
เลิกสัญญาโดยปริยายจึงไมมีฝายใดเปนฝายผิดสัญญา เห็นไดวา เปนการวินิจฉัยขอพิพาท 
ที่อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และหาไดเปนคําชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขต 
แหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการทั้ง ๔ ประเด็น การยอมรับ 
หรือการบังคับตามคําชี้ขาดจึงหาไดเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
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ของประชาชน หรือคําพิพากษาน้ันฝาฝนตอบทกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน หรือไมตรงกับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีจึงเปนการตองหามมิให
อุทธรณคําพิพากษาของศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังไมรับอุทธรณของผูรองไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๖-๓๖๗/๒๕๕๘) 

   คดีน้ีผูรองซ่ึงเปนผู รับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครศรีธรรมราชไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ที่วินิจฉัยวา คาขยายเขตไฟฟา จํานวน ๔๒๔,๙๓๖.๕๙ บาท เปนการกอสรางระบบไฟฟาแรงสูง 
ในโครงการกอสราง เปนภาระรับผิดชอบของผูรอง ผูรองเห็นวา คําวินิจฉัยชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากขัดแยงและคลาดเคลื่อนกับขอเท็จจริง   อีกทั้ ง 
คณะอนุญาโตตุลาการยังไมไดวินิจฉัยในประเด็นพิพาทเร่ืองคาขยายเขตไฟฟาวาเริ่มตน 
จากจุดใดและสิ้นสุด ณ จุดใด และผูใดตองเปนผูรับผิดชอบชําระคาขยายเขตไฟฟาดังกลาว  
จึงมีเหตุใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ก) และ
(ข) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงนําคดีมารองตอศาล ขอใหเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คําวินิจฉัยชี้ขาด
อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการไมเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาท 
ตอคณะอนุญาโตตุลาการ และการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดน้ันไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมของประชาชน ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําพิพากษายกคํารองของผูรอง  
ผูรองอุทธรณวา การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดวา คาใชจายในการขยายเขตไฟฟา 
จํานวน ๔๒๔,๙๓๖.๕๙ บาท เปนภาระคาใชจายในความรับผิดชอบของผูรอง เปนการชี้ขาด 
ที่ไมถูกตองตามขอสัญญาและตามหลักการตีความสัญญา รวมถึงประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติของ
สวนราชการที่ผูวาจางจะเปนผูจายคาขยายเขตไฟฟา อีกทั้งขัดตอหลักความเปนธรรม คําชี้ขาด
และการบังคับตามคําชี้ขาดจึงขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน น้ัน 
เห็นวา กรณีที่ศาลจะรับอุทธรณไวพิจารณาไดน้ัน ตองเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามมาตรา ๔๕ 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ เม่ือผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตรงกับ
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และไมปรากฏวาการตีความขอกําหนดในสัญญาพิพาทขัดตอ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งยังไมปรากฏวาคณะอนุญาโตตุลาการไดดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยไมเปดโอกาสใหคูพิพาทไดทราบการกําหนดประเด็นพิพาท หรือไมเปดโอกาส 
ใหคู พิพาทไดทราบและโตแยงพยานหลักฐาน จึงมิได มีเหตุที่จะทําใหคําวิ นิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  นอกจากน้ี  
คําอุทธรณของผูรองก็มิไดกลาวอางวา คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนฝาฝนตอบทกฎหมาย



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  อีกทั้ง ไมมีตุลาการศาลปกครองชั้นตน 
ในองคคณะซ่ึงพิจารณาคดีน้ีไดมีความเห็นแยงไวในคําพิพากษา และมิใชเปนกรณีคําส่ังเก่ียวกับ
วิธีการชั่วคราว อุทธรณของผูรองจึงไมเขากรณียกเวนตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ที่จะอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได จึงมีคําส่ังยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณของผูรองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙) 

 

  ๓.๒.๔ แบบและเน้ือหาของอุทธรณ  
 

   ๑) คําอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ  
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) คําอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑)  
 

    (๑) ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  
 

         กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน 

     คดีน้ีผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการที่นายกเทศมนตรีเมืองสิงหบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอน 
ประตูร้ัวเหล็กโดยไมชอบดวยกฎหมาย แมวาภายหลังจะไดมีการเพิกถอนคําส่ังดังกลาวแลว  
แตก็ยังคงไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจากคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งใหเทศบาลเมืองสิงหบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชดใชคาเสียหายตามคําขอทายฟอง
ใหแกผูฟองคดี อันเปนกรณีที่ผูฟองคดีประสงคจะอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ที่วินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี และพิพากษา
ยกฟอง คําอุทธรณดังกลาวถือวามีขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ตามขอ ๑๐๑ 
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยพิจารณาคดีปกครองฯ แลว จึงมีคําส่ังกลับคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีเปนใหรับคําอุทธรณของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๘) 

     ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ 
คําอุทธรณไวพิจารณา เน่ืองจากศาลปกครองชั้นตนเห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดีไมไดระบุ 
ขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวา ไมถูกตองอยางไร และผูฟองคดีไมเห็นดวย
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อยางไร ถือวาเปนคําอุทธรณที่ไมเปนไปตามขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เห็นวา คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ออกคําส่ัง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ใหผูฟองคดีไดรับคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปแรก  
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ตั้งแตวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เม่ือผูฟองคดีไดอุทธรณคําพิพากษาวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถแสดงตอศาลไดวาการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใหขาราชการ
ไดรับคาตอบแทนพิเศษตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใด คําส่ังดังกลาวจึงไมชอบดวยมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดแสดง
ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลว สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
ชั้นตนที่วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมจําตองดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษใหแกผูฟองคดี
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุดแตอยางใด และการออกคําสั่ง
ใหผูฟองคดีไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบครึ่งปแรกในอัตรารอยละ ๒.๔๓ 
เปนไปตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง อัตรารอยละการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง  
เม่ือผูฟองคดีอุทธรณโดยมีเน้ือความสรุปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหการเพ่ิมเติมไมถูกตอง 
ตามความจริง เน่ืองจากเปนการกลาวอางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน 
ตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตําแหนง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ออกคําสั่ง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เลื่อนเงินเดือนขาราชการและใหขาราชการไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ โดยไมมีกําหนดวันสิ้นสุดของการจายคาตอบแทนพิเศษ จึงยืนยันไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมรับโดยปริยายวาขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๑๓ ของประกาศ ก.พ.อ .  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงวาการเลื่อนเงินเดือน 
หรือการไดรับคาตอบแทนพิเศษ ตองสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดไวในคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  อีกทั้ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมมีอํานาจออกประกาศคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง อัตรารอยละการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ใชเปนเกณฑ 
ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๕ 
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การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เน่ืองจากไมใช 
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน และการประชุมของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือวันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ไมใชสาเหตุที่ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดออกประกาศ เรื่อง อัตรารอยละ
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบครึ่งปแรก ตามที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจงขอเท็จจริงตอศาล สวนบัญชีการเลื่อนเงินเดือนและใหขาราชการไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ แนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอตอศาล มีเฉพาะขาราชการในภาควิชาทันตกรรม
ทั่วไปขั้นสูงจํานวน ๑๑ คน ขณะที่เอกสารผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มีขาราชการเพียง ๑๐ คน ซ่ึงไมตรงกับบัญชีการเลื่อนเงินเดือน 
และตามบัญชีการเลื่อนเงินเดือนฯ เฉพาะขาราชการในภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มีผูไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเดน ๗ คน ระดับดีมาก ๔ คน พบวามีขาราชการที่มีผล
การประเมินระดับดีเดนจํานวน ๔ คน ไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ ๔ ถึงรอยละ ๖ 
กรณีจึงแสดงวาขาราชการที่มีผลการประเมิน ระดับดีเดน ๓ คน ระดับดีมาก ๔ คน รวมทั้ง 
ผูฟองคดีไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง อัตรารอยละการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงถือไดวาในการ
เลื่อนเงินเดือนและใหขาราชการไดรับคาตอบแทนพิเศษ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นไดวา คําอุทธรณของผูฟองคดีไดแสดงขอคัดคาน 
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และเปนขอที่ไดวากลาวกันมาในศาลปกครอง
ชั้นตนโดยชอบแลว คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงมีรายการครบถวนตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคําอุทธรณ
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๔/๒๕๕๘) 

 

          กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณไมมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน  

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบูรณ (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของการออกโฉนดที่ดิน
ตามที่กฎหมายกําหนดแกผูฟองคดีที่ ๑ ตามคําขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายใหแลวเสร็จภายใน 
๙๐ วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด การท่ีผูถูกฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน โดยคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีระบุไวแตเพียงวา กรณีการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี
ที่ ๑ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
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จังหวัดเพชรบูรณ และจะตองสงเรื่องการออกโฉนดที่ดินพิพาทใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตรวจสอบรองรอยการทําประโยชน จึงจะพิจารณาออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
ที่ ๑ ได และปจจุบันการพิจารณาออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ มิไดอยูในการดําเนินการของ
ผูถูกฟองคดี เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมอาจดําเนินการออกโฉนดที่ดินภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได น้ัน คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีเพียงแตอางเหตุ 
ที่ไมอาจปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดได  
โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดแสดงขอโตแยงหรือขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
แตอยางใด  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีมิไดโตแยงหรือคัดคานวาการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองชั้นตน
เปนไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายอยางไร จึงเปนคําอุทธรณที่ไมไดระบุ
ขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงถือเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และเปนกรณีที่ 
ไมอาจแกไขใหถูกตองได จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังไมรับอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๘) 

     คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ แมจะมี 
คําขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนเปนยกฟอง 
ผูฟองคดีก็ตาม แตเน้ือหาในคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมมี 
ขอโตแยงวา ไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนอยางไรบาง เพียงแตระบุวา 
ขอถือเอาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของตน ตลอดจนขอเท็จจริง คําใหการและพยานหลักฐาน 
ทั้งปวงของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ กรณีจึง
เปนคําอุทธรณที่ไมเปนไปตามขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณี
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๔ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๘) 

 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนประกาศผลการสอบ
ของสภาการแพทยแผนไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนไทย เรื่อง รายชื่อผูไดรับอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๕ ประเภทเภสัชกรรมไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะในสวนของผูฟองคดี และให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตรวจขอสอบและใหคะแนนผูฟองคดีใหมใหถูกตองเปนไปตาม 
ธงคําตอบและหลักเกณฑการใหคะแนน โดยวินิจฉัยวา ในการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนเปน 
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ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดดําเนินการตรวจใหคะแนนผูฟองคดีไมเปนไปตามหลักเกณฑของธงคําตอบที่ไดกําหนดไวแลว
และเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีจึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรมตอผูฟองคดี  ดังน้ัน ประกาศผลการสอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดังกลาวเฉพาะในสวนที่มีผลใหผูฟองคดีสอบไมผานจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณคําพิพากษาโดยมีใจความวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมเห็นดวยกับการกําหนดคําบังคับของศาลปกครองช้ันตน เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออก
ใบอนุญาตใหผูฟองคดีเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานเภสัชกรรมไทย เรียบรอยแลว 
เม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีและเหตุแหงการฟองคดีน้ี
จึงสิ้นสุดลง การตรวจใหคะแนนใหมและใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะในสวน
ของผูฟองคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนจึงไมมีความจําเปนตองกระทําอีกตอไป 
และไมเกิดประโยชนใด ๆ ตอผูฟองคดี กลับอาจเปนผลรายตอผูฟองคดียิ่งกวา เห็นวา คําอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ไมไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่วินิจฉัย
เก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของประกาศผลการสอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาไมชอบ 
ดวยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางไร จึงเปนคําอุทธรณที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนขอที่ไมสมบูรณครบถวน
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๘ วรรคหน่ึง แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําส่ังยกอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๙/๒๕๕๙)  

 

    (๒) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
(ขอ ๑๐๑ วรรคสอง)  

 

      กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

  เม่ือพิจารณาคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูฟองคดีแลวจะเห็นไดวา 
เปนกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี อันเปนประเด็นใหมที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบ 
ในศาลปกครองชั้นตน และประเด็นดังกลาวไมใชประเด็นปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ จึงเปนอุทธรณที่ตองหามตามขอ ๑๐๑ 
วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งระหวางพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อส.๓๐/๒๕๕๘) 



 

 

 
 
๓๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาดอยสะเก็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่ใหยกเลิก
การอายัดที่ดินของผูฟองคดี และขอใหชดใชคาเสียหาย ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ในสวนที่ขอใหชดใชคาเสียหายไวพิจารณา และตอมาศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตน คดีในสวนนี้จึงเปนที่สุด เม่ือตอมาศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา 
ยกฟอง และผูฟองคดียื่นอุทธรณขอใหศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
รวมทั้งขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี คําอุทธรณของผูฟองคดีในสวนที่ขอใหชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี จึงเปนขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
และประเด็นดังกลาวมิใชปญหาอันเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหา
เก่ียวกับประโยชนสาธารณะ จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณ
ของผูฟองคดีในประเด็นคาเสียหายไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๕๘) 
  คดีน้ีเทศบาลตําบลลาดชะโด (ผูรอง) ยื่นคํารองขอใหศาลบังคับ 
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงินคาปรับกรณีผิดสัญญา
กอสรางถนนดินลูกรัง จํานวน ๙๖,๐๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จ พรอมคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นตอ 
ใหแลวเสร็จตามสัญญาในการจางผูรับจางรายใหม จํานวน ๑๕๒,๘๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จแกผูรอง  
และศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาแกคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยใหผูคัดคาน
ชําระเงินคาปรับ จํานวน ๒๑,๒๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ตั้งแตวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูรอง นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว การที่ผูคัดคานยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
โดยขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และขอใหผูรอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูคัดคานจากการเขาปฏิบัติงานเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เปนเงิน
จํานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคาน น้ัน คําขอของผูคัดคานในสวนที่ขอใหศาลพิพากษาใหผูรอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูคัดคานเปนคําขอที่ มีผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงศาลไมอาจมีคําพิพากษาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการใหผูรองชําระคาเสียหายใหแกผูคัดคานได  ทั้งน้ี หากผูคัดคานไมเห็นดวย 
กับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ผูคัดคานชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใหศาลเพิกถอน 
คําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือผูคัดคานมิไดยื่นคํารองเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
ผูคัดคานจึงไมอาจอุทธรณในสวนดังกลาวได ประกอบกับขอเท็จจริงในสวนนี้ ผูคัดคานมิได
ยกขึ้นตอสูในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการและของศาลปกครองชั้นตน จึงมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนที่ไมรับคําอุทธรณของผูคัดคานเฉพาะสวนที่ขอใหศาลพิพากษา
ใหผูรองชดใชคาเสียหายแกผูคัดคานไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๘) 
  กรณีผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจาก 
การดําเนินงานไมแลวเสร็จตามสัญญาจางปรับปรุงอาคารเรียน โดยขอใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายเปนคาจางผูรับจางรายใหมในวงเงินที่สูงขึ้น คาควบคุมงาน และคาไฟฟาที่คางชําระ
ใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนเฉพาะในสวนของคาไฟฟา โดยมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชคาไฟฟาจํานวน ๒๔๑,๑๑๙.๕๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ย 
โดยผูฟองคดีไดแสดงพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณเปนหนังสือของผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนการแจง
ตัวเลขมิเตอรมาตรวัดนํ้าประปาและไฟฟาถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจางผานบริษัท
ควบคุมงาน และตารางแสดงรายละเอียดคาใชจายพลังงานไฟฟารายเดือนซ่ึงระบุผูใชไฟฟา 
คือผูถูกฟองคดีในอาคารเรียนตามสัญญา พรอมหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาไฟฟา
ดังกลาว แตเม่ือพิจารณาตามคําฟองและคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีในชั้นการพิจารณา
ของศาลปกครองชั้นตนแลว เห็นวา ผูฟองคดีมิไดอางพยานหลักฐานดังกลาวไว กรณีจึงเห็นไดวา 
ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานขางตนเปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครอง
ชั้นตน และไมใชปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับ
ประโยชนสาธารณะท่ีผูฟองคดีจะยกขึ้นกลาวอางในชั้นอุทธรณไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙) 
  คดีน้ีผูฟองคดีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ที่วินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
ใหผูฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษาเน่ืองจากเม่ือพนกําหนดเวลาสองสัปดาหแรกของ 
ภาคการศึกษาแลวยังไมชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  
ปการศึกษา ๒๕๕๒ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) และใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา เปนการออกคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย โดยผูฟองคดีอางวา ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยไมตรงประเด็นตามคําฟองและคําขอของผูฟองคดี กลาวคือ ศาลปกครองชั้นตน 
ไดวินิจฉัยคําสั่งผูถูกฟองคดี ที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แตตามคําฟอง
และคําขอทายฟองของผูฟองคดีระบุวา ขอศาลไดโปรดพิจารณาเพิกถอนคําส่ังอันไมชอบ 
ดวยกฎหมายของผูถูกฟองคดี ซ่ึงหมายถึง คําส่ังผูถูกฟองคดี ที่ ๐๘๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ 



 

 

 
 
๔๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีพนสถานภาพการเปนนักศึกษา แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดใหถอยคําตอศาลปกครองชั้นตนวา คําขอทายฟองที่ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งอันมิชอบดวยกฎหมายของผูถูกฟองคดีน้ัน ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดมีคําขอเพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายของผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เก่ียวกับคําส่ัง ที่ ๐๘๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๒ แตอยางใด กรณีจึงเห็นไดวา คําอุทธรณของผูฟองคดีเปนคําขอใหมที่เกินกวาที่เคยขอ
มาในคําฟอง หรือเปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน ทั้งยังไมอาจ
ถือไดวาเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนปญหาเก่ียวกับ
ประโยชนสาธารณะอีกดวย คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมชอบดวย ขอ ๑๐๑ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๕๙) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับจางตามสัญญาจางกอสรางรั้ ว 
แบบสรางเอง ของโรงเรียนวัดนากระรอก ตําบลทุงขวาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหโรงเรียนวัดนากระรอก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และผูอํานวยการโรงเรียนวัดนากระรอก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) นําเงินคาจางที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชําระแกผูฟองคดีไมครบถวนมาชําระใหแกผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดฟองแยงและมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนรั้วที่กอสรางไมถูกตอง
ออกไปจากบริเวณโรงเรียน โดยผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจาย  ตอมา ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ชําระเงินคาจางกอสรางใหแกผูฟองคดีจํานวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี และใหผูฟองคดีร้ือถอนรั้วโรงเรียน
ในสวนที่เปนรั้วทึบออกไปโดยผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
อุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ดังนี้ 
(๑) ยกฟองผูฟองคดี (๒) ใหผูฟองคดีในฐานะผูรับจางชดใชคาปรับตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดฟองแยงและสงวนสิทธิ์ในการเรียกคาปรับจากการบอกเลิกสัญญาเปนเงิน ๑๐๑,๔๙๐ บาท 
และ (๓) ใหผูฟองคดีร้ือถอนรั้วที่กอสรางไมถูกตองทั้งหมดออกไปจากบริเวณโรงเรียน 
วัดนากระรอก โดยใหผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจาย น้ัน  เห็นวา คําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในสวนที่ขอใหผูฟองคดีในฐานะผูรับจางชดใชคาปรับตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดฟองแยง และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคาปรับจากการบอกเลิกสัญญาเปนเงิน ๑๐๑,๔๙๐ บาท น้ัน 
เปนคําขอเพ่ิมเติมขึ้นใหมที่เพ่ิงยกขึ้นมากลาวอางในชั้นอุทธรณ นอกเหนือจากคําฟองแยงเดิม 
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และมิใชขอที่ยกขึ้นวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน จึงตองหามมิใหอุทธรณ 
ตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในสวนที่ขอใหผูฟองคดีชดใชคาปรับและสงวนสิทธิ์ในการเรียกคาปรับ 
จากการบอกเลิกสัญญาไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๕๙) 
  กรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ ฟองวา ผูถูกฟองคดี
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติและละเมิดจากการละเลยตอหนาที่ในการ
แกไขเหตุเดือดรอนรําคาญจากการประกอบกิจการของผูรองสอด  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ ไดยื่นคําแถลงเปนหนังสือและแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือ 
ในวันน่ังพิจารณาคดีวา การออกใบอนุญาตขยายโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภท
ของผูรองสอดไมชอบดวยกฎหมาย และมีคําขอใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภท
ของผูรองสอด เปนการยื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือพนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง  
และถือวาเปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ ไมเคยยกขึ้นอางไวแลวโดยชอบ 
ประกอบกับขอเท็จจริงดังกลาวไมเปนขอเท็จจริงที่เปนประเด็นสําคัญในคดีซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ มีเหตุจําเปนหรือพฤติการณพิเศษท่ีทําใหไมอาจเสนอตอศาลไดกอนหนาน้ัน 
ตามขอ ๘๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังนั้น การท่ีผูฟองคดี 
ที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ ยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนโดยอางขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายตามคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาว จึงเปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ผูฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิไดเปนปญหา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับ
ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงตองหามมิใหผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ ยกขึ้นกลาวอาง 
ในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณ ตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูฟองคดีที่ ๑๓ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๕๙) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
แตเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหองคการ
คลังสินคา (ผูถูกฟองคดี) ชําระคาฝากเก็บรักษามันสําปะหลังเสน รวมทั้งคาขนยายสลับหมุนเวียน
และรวมกองมันสําปะหลังเสนพรอมดอกเบี้ย ตามสัญญาฝากเก็บมันสําปะหลังเสนระหวาง 
ผูถูกฟองคดีกับผูรองสอดซ่ึงเปนตัวแทนในการจัดหาสินคาการเกษตรมาฝากเก็บรักษา 
ในคลังสินคาของผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีไมมีอํานาจฟองหรือมีสิทธิ
ฟองผูถูกฟองคดี เน่ืองจากผูรองสอดเปนคูสัญญากับผูถูกฟองคดี สัญญาตัวแทนระหวาง 
ผูฟองคดีกับผูรองสอดเปนการกระทํานิติกรรมซอนเรน ไมกอใหเกิดผลตอสถานะในทางกฎหมาย
ที่มีผลผูกพันผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลที่สาม ผูฟองคดีจึงไมมีนิติสัมพันธใด ๆ กับผูถูกฟองคดี น้ัน  
เห็นวา แมขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดียกขึ้นอางในชั้นอุทธรณขางตน จะเปนขอที่มิไดยกขึ้นวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน แตเร่ืองอํานาจฟองหรือสิทธิฟองคดีปกครองเปนเง่ือนไข
ในการฟองคดี ซ่ึงเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูอุทธรณจึงยก
ปญหาขอเท็จจริงดังกลาวขึ้นอางในชั้นอุทธรณไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๕/๒๕๕๘) 

 

   ๓) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มีสาระอันควร
ไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) 

 

    - อุทธรณที่ไมมีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
เปนอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย  
        คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจาก 
ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ปลอยใหมีการดัดแปลงอาคารตึกแถวชิดเขต รุกล้ํา และปลอยนํ้าเสีย
ลงที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจหนาที่ 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแกไขความเดือดรอนใหผูฟองคดี ในชั้นการแสวงหา
ขอเท็จจริงปรากฏวา อาคารพิพาทเปนอาคารเลขท่ี ๒๘/๑๕๘ ถึงเลขที่ ๒๘/๑๖๕ โดยในสวน
ของอาคารเลขที่ ๒๘/๑๖๐ และเลขที่ ๒๘/๑๖๑ เปนบานวางไมมีผูอยูอาศัยและไมมีการดัดแปลง
อาคาร ศาลปกครองชั้นตนจึงพิพากษาวา ผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรกรณีอาคาร
เลขที่ ๒๘/๑๖๒ และเลขที่ ๒๘/๑๖๓ มีการดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย โดยมีคําบังคับ 
ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยดําเนินการหรือจัดใหมีการร้ือถอนอาคารดังกลาว  ทั้งน้ี ภายใน ๖๐ วัน นับแต
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วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด และผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
กรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๖๔ และเลขที่ ๒๘/๑๖๕ มีการดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย โดยมี
คําบังคับใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  ทั้งน้ี 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด และผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
กรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๕๘ เลขที่ ๒๘/๑๕๙ และเลขที่ ๒๘/๑๖๕ มีการสรางทอนํ้ายื่นออกมา
ดานหลังอาคารและปลอยน้ําทิ้งลงบนที่ดินของผูฟองคดี แตเม่ือไดมีการแกไขมิใหมีนํ้าทิ้ง 
จากอาคารไหลลงบนที่ดินของผูฟองคดีแลว ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติ
หนาที่ในสวนดังกลาว คําขออ่ืนนอกจากนี้ ใหยก  ผูฟองคดีอุทธรณขอใหศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
ทั้งหมด กรณีผูถูกฟองคดียังไมไดพิจารณาอาคารที่เหลืออีกจํานวนหนึ่งและผูถูกฟองคดีละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเพราะยังไมไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๓ และผูถูกฟองคดี 
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรกรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๕๘ เลขท่ี ๒๘/๑๕๙ และเลขที่ ๒๘/๑๖๕ 
รวมทั้งขอใหออกคําส่ังรื้อถอนอาคารเพราะรื้อถอนอาคารยังไมแลวเสร็จ ซ่ึงเม่ือพิจารณา 
คําอุทธรณและคําขอของผูฟองคดีดังกลาวแลว จะเห็นไดวา กรณีเปนเรื่องที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําพิพากษาไวแลว ซ่ึงผูถูกฟองคดีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษาเม่ือคดีถึงที่สุด 
ขออุทธรณของผูฟองคดีไมอาจทําใหผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไป 
จึงเปนคําอุทธรณที่ ไม เปนสาระอันควรได รับการวิ นิจฉัยตามมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๗/๒๕๕๘) 
        คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดเขารับการรักษาพยาบาล 
ที่โรงพยาบาลสงขลา โดยแพทยไดใชเข็มฉีดยาแบบใหนํ้าเกลือทางสายยางที่ขอมือ โดยใหยา 
ในปริมาณมากและนานเกินไปทําใหน้ิวและขอมือหงิกงอ ไมสามารถยืดมือออกและใชน้ิวหยิบจับ
สิ่งใดได รางกายขยับเขยื้อนไดนอยมาก และส่ันแบบอัมพฤกษ  ตอมา แพทยไดตรวจดูอาการ
และแจงวาผูฟองคดีมีอาการพิการทางการเคลื่อนไหว และผูฟองคดีไดขอรับเงินชวยเหลือ
เบื้องตน แตคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนจังหวัดสงขลา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวเห็นวา กรณีของผูฟองคดีไมเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑ 
การจายเงินชวยเหลือเบื้องตน เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนความเสียหายที่เกิดจาก 
การดําเนินไปตามพยาธิสภาพของโรคหรือเปนเหตุแทรกซอนที่เปนไปตามสภาพปกติของโรค 
และการรักษาเปนไปตามมาตรฐาน จึงมีมติไมอนุมัติจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีอุทธรณมติ ดังกลาวตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ  



 

 

 
 
๔๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีมติไมอนุมัติจายเงินชวยเหลือเบื้องตน 
ใหแกผูฟองคดีดวยเหตุผลเดียวกัน ผูฟองคดีเห็นวา การกระทําของแพทยและผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓   
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
โดยอางเพียงวา เจาหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไมสง
แผน VCD ซ่ึงเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีผลให 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่มีมติยกอุทธรณไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือพิจารณาแลวเห็นวา 
อุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวไมไดเปนการคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่วินิจฉัยวา 
ขอมูลในแผนซีดีเปนภาพถายที่เปนภาพนิ่งของผูฟองคดีกอนเขารับการรักษาพยาบาล ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาผูฟองคดีมีอาการอยูในสภาพปกติสามารถชวยเหลือตัวเองได และภาพถาย 
ซ่ึงเปนภาพเคลื่อนไหวของผูฟองคดีหลังจากเขารับการรักษาพยาบาลซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
ผูฟองคดีมีอาการศีรษะสั่นและไมสามารถชวยเหลือตัวเองได โดยอาการดังกลาวดําเนินไปตาม
พยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซอนของโรคที่เปนไปตามสภาพปกติของโรคน้ัน ซ่ึงพยานหลักฐาน
แผน VCD ดังกลาวไมมีผลใหการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ขออางของผูฟองคดีจึงไมพอฟง 
เปนเหตุใหคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับอุทธรณ 
ของผูฟองคดีไมไดโตแยงความชอบดวยกฎหมายของมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นวา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนไปตามพยาธิสภาพของโรค จึงไมเขาหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือ
เบื้องตนและมีมติไมพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูฟองคดี ซ่ึงเปนมูลกรณีพิพาท 
อุทธรณของผูฟองคดีจึงไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๗/๒๕๕๙) 

 

  ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ  
 

   ๑) คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน 
 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่อาจแกไขได 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา 

ยกฟองผูฟองคดี และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยพิพากษาให 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกผูฟองคดี  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองคดีจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใช
ใหแกผูฟองคดีจนเสร็จสิ้น แตผูฟองคดีมิไดระบุจํานวนเงินใหชัดเจนและชําระคาธรรมเนียมศาล
ชั้นอุทธรณ ซ่ึงในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนนี้ ผูฟองคดีจะตองชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไว 
ศาลปกครองชั้นตนจึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไขคําอุทธรณโดยระบุจํานวนเงินใหชัดเจน 
และชําระคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณตามทุนทรัพยภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งศาลแลว แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่ศาลกําหนด ผูฟองคดีไมได
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ และไมดําเนินการชําระคาธรรมเนียมศาลใหแลวเสร็จ 
ตามคําสั่งศาล รวมทั้งมิไดแจงเหตุขัดของหรือมีคําขอขยายเวลายื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติม
อุทธรณ หรือขอผัดสงคาธรรมเนียมศาลแตอยางใด  ดังน้ัน จึงถือไดวาผูฟองคดีละเลยเพิกเฉย 
ไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ และไมชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๓๒/๒๕๕๙) 

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได  
 คําอุทธรณที่ไมไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมสมบูรณครบถวน และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๔ แหงระเบียบ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ และท่ี ๒๙๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 

   ๒) การชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ 
 

    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษา 
ยกฟองผูฟองคดี และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกผูฟองคดี  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองคดีจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใช
ใหแกผูฟองคดีจนเสร็จสิ้น แตผูฟองคดีมิไดระบุจํานวนเงินใหชัดเจนและชําระคาธรรมเนียมศาล
ชั้นอุทธรณ ซ่ึงในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนนี้ ผูฟองคดีจะตองชําระ



 

 

 
 
๔๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาธรรมเนียมศาลตามที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไว 
ศาลปกครองชั้นตนจึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไขคําอุทธรณโดยระบุจํานวนเงินใหชัดเจน 
และชําระคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณตามทุนทรัพยภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งศาลแลว แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่ศาลกําหนด ผูฟองคดีไมได
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ และไมดําเนินการชําระคาธรรมเนียมศาลใหแลวเสร็จ 
ตามคําสั่งศาล รวมทั้งมิไดแจงเหตุขัดของหรือมีคําขอขยายเวลายื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติม
อุทธรณ หรือขอผัดสงคาธรรมเนียมศาลแตอยางใด  ดังน้ัน จึงถือไดวาผูฟองคดีละเลยเพิกเฉย 
ไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ และไมชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๓๒/๒๕๕๙) 
 

   ๓) คําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมาย 
 

    (๑) กรณียื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ 
 การท่ีผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ คําอุทธรณดังกลาวจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย จึงมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๑๐๔ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ ที่ ๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ และที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 

    (๒) กรณีอุทธรณที่ยกขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีมิไดยกขึ้นวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และไมมีขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีโดยมีคําขอให
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) คืนเงินคาลงทะเบียนและคาใชจาย 
พรอมดอกเบี้ยใหผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการ 
เสียโอกาสในการนําใบรายงานผลการศึกษาไปสมัครเรียนใหแกผูฟองคดี กับใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาธรรมเนียมศาลและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการฟองคดีใหแกผูฟองคดี เม่ือศาลปกครองชั้นตน 
มีคําพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณโดยมีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามมีความผิดฐาน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามออกหนังสือรับรองผลการศึกษา 
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการที่ผูฟองคดีตองนําคดี 
ขึ้นสูศาล เห็นวา คําขอของผูฟองคดีในชั้นอุทธรณที่ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามมีความผิดฐาน 
เปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่และใหผูถูกฟองคดีทั้งสามออกหนังสือรับรอง 
ผลการศึกษาใหผูฟองคดี เปนคําขอที่ผูฟองคดีไมเคยขอไวในคําฟอง คําขอดังกลาวจึงเปนขอที่
ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และไมใชปญหาอันเก่ียวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ ผูฟองคดีจึงไมอาจมีคําขอดังกลาว
ในชั้นอุทธรณได สําหรับคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
จากการที่ผูฟองคดีตองนําคดีขึ้นสูศาลนับแตศาลปกครองชั้นตนถึงศาลปกครองสูงสุด 
พรอมดอกเบี้ยน้ัน คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอทายคําฟองใหผูถูกฟองคดีชดใชคาธรรมเนียมศาล  
คาเดินทาง หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการฟองคดี ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ศาลปกครอง 
มีอํานาจสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนตามสวนของการชนะคดีตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหก แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีมิไดชนะคดี ศาลจึงไมอาจ 
มีคําส่ังคืนคาธรรมเนียมศาล และไมอาจกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชําระคาเดินทาง 
หรืออ่ืนๆ ใหผูฟองคดีได ซ่ึงในคําอุทธรณคดีน้ีผูฟองคดีไมไดยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
ขึ้นโตแยงคัดคานคําพิพากษาในประเด็นนี้ของศาลปกครองชั้นตนแตอยางใด จึงเปนกรณีที่
ไมไดยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายโดยชัดแจงในคําอุทธรณ คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปน 
คําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย ซ่ึงศาลไดมีคําส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่สงคําอุทธรณ
ใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกอุทธรณและคืนคาธรรมเนียมศาลช้ันอุทธรณทั้งหมดแกผูฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๘) 

 

    (๓) กรณีอ่ืน ๆ  
  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระราคา

คาทดแทนการเวนคืนที่ดินใหแกผูฟองคดีในอัตราตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ซ่ึงเทากับราคา 
คาทดแทนการเวนคืนที่ดินที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
วินิจฉัยใหเพ่ิมขึ้นจากที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดให และเปนราคา 
คาทดแทนการเวนคืนที่ดินสูงสุดที่ผูฟองคดีอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองขอใหศาลวินิจฉัย
ใหเพ่ิมขึ้นจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวินิจฉัยให การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณขอใหศาลปกครองสูงสุด
พิพากษาใหผูฟองคดีไดรับคาทดแทนความเสียหายอีกรอยละ ๕๐ เปนตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท 
จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย และเม่ือคําอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ 



 

 

 
 
๔๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองช้ันตนที่ผูฟองคดียื่นตอศาลปกครองสูงสุดเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย
เชนนี้แลว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมจําตองวินิจฉัยประเด็นแหงอุทธรณที่วา การกําหนด 
คาทดแทนการเวนคืนที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรมหรือไม 
หากไมถูกตองตามกฎหมายและหรือไมเปนธรรม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรับผิดชําระคาทดแทน
การเวนคืนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีอีกเปนจํานวนเทาใด อีกแตอยางใด  ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑๑ (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธี พิจารณาคดีปกครองฯ  พิพากษายกอุทธรณ  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๐/๒๕๕๙ และที่ อ.๖๗/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณย่ืนโดยผิดระเบียบ  

 

    - อุทธรณที่ยกขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลว 
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

     กรณีที่ผูฟองคดีอางในคําอุทธรณวา เม่ือผูฟองคดีทราบวาถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แตไมไดไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน โดยเขาใจวา
เปนหนาที่ของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการแทน 
และกลาวอางวา บันทึกการแจงและทราบขอกลาวหา (แบบ สว.๒) เร่ือง การสอบสวนทางวินัย 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนลวนเปนคนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และบันทึกแจงและรับทราบขอกลาวหา กรรมการบางคนไมไดเห็นชอบดวย โดยไมได 
ลงลายมือชื่อชองรับทราบขอกลาวหาและไมมีลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาของผูฟองคดี น้ัน 
เห็นวา ขออางดังกลาวทั้งสองกรณีเปนเรื่องที่ผูฟองคดีมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบ 
ในศาลปกครองชั้นตน และมิไดเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
หรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ เปนคําอุทธรณที่ยื่นโดยผิดระเบียบ จึงใหยกอุทธรณในสวนนี้ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑/๒๕๕๘) 

     กรณีที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณโดยขอคาเสียหายเพ่ิมเติมเปนเงินจํานวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับถัดจากวันฟองคดี น้ัน เห็นวา คาเสียหาย 
ของผูฟองคดีที่สามารถคํานวณไดเพ่ือจายคาธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นตนจํานวน 
๑,๖๔๗,๑๒๙.๔๕ บาท และเม่ือผูฟองคดีชนะคดีในศาลปกครองชั้นตนจํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณในสวนของคาเสียหายในชั้นอุทธรณจํานวน ๑,๓๗๗,๑๒๙.๔๕ บาท 
เม่ือปรากฏตามอุทธรณวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคาเสียหายเพ่ิมเติมเขามาท้ังสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงเกินกวาจํานวนคาเสียหายที่ผูฟองคดีสามารถอุทธรณไดจํานวน ๓,๖๒๒,๘๗๐.๕๕ บาท  
ดังนั้น คาเสียหายเพ่ิมเติมตามอุทธรณดังกลาว จึงมิไดเปนขอเท็จจริงที่ไดยกขึ้นวากันมาแลว



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิไดเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนคําอุทธรณที่ยื่นโดยผิดระเบียบ จึงใหยกอุทธรณในสวนนี้ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๕/๒๕๕๘) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่น
โดยผิดระเบียบ  

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๓.๒.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)  
 

   ๑ )  กรณีที่ ศาลปกครองสู งสุด มี คําสั่ งยกคํ าพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม 

 

    (๑) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 

     (๑.๑) กรณีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาคดีโดยมิไดกลาวถึง 
ผูรองสอด 

      คดีน้ีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูคาในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร 
(ตลาดนัดจตุจักร) รวม ๖๒๐ ราย ฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่การรถไฟ 
แหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศรวม ๕ ฉบับ ใหผูฟองคดีไปลงนามในสัญญาเชา
และชําระคาเชา ผูฟองคดีเห็นวา การออกประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ไม มีกฎหมายรองรับและขัดตออํานาจหนาที่ ของผูถูกฟองคดีที่  ๑  ตามที่บัญญัติ ไว 
ในพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และอัตราคาเชาตามประกาศ 
เปนอัตราคาเชาที่สูงเกินสมควร ไมเปนธรรม และขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาหามผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกเก็บเงินจากผูคาในตลาดนัด
จตุจักรเกินกวาอัตราคาเชาที่กําหนดไวในระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๙  
วาดวยการจัดประโยชนในทรัพยสินของการถไฟแหงประเทศไทย ในสวนของผูฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูฟองคดีที่ ๓๕๖ ผูฟองคดีที่ ๓๕๘ ถึงผูฟองคดีที่ ๕๗๓ และผูฟองคดีที่ ๕๗๕ ถึงผูฟองคดี 
ที่ ๖๒๐ ใหมีผลยอนหลังไปจนถึงวันฟองคดี  ทั้งน้ี นับแตวันที่คดีถึงที่สุด และใหคําสั่งกําหนด
มาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษามีผลใชบังคับตอไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด  



 

 

 
 
๔๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ผูถูกฟองคดีทั้งสามไมเห็นดวยกับคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน จึงยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด  
อยางไรก็ดี เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําพิพากษาน้ัน  
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเก่ียวกับคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองสอด
ของผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ ไวพิจารณา โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังกลับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคํารองสอดของผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙  
ไวพิจารณา ยอมมีผลทําใหผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ เปนผูฟองคดีรวมดวย การท่ี
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นการแสวงหาขอเท็จจริง การสรุปสํานวน  
การน่ังพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี โดยผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ มิไดเขารวม
เปนคูกรณีดวยการรองสอดตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ และผล
แหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนมิไดกลาวอางถึงผูฟองคดีที่ ๖๒๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗๘๙ 
จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไปโดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวยการทํา 
คําพิพากษา ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดเห็นวา มีเหตุอันสมควรที่จะยกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาใหม ตามขอ ๑๑๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และปญหาเก่ียวกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีไปโดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนปญหาขอกฎหมาย 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกข้ึนวินิจฉัยเองได 
ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฉบับเดียวกัน  พิพากษายกคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาใหมตอไป 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๓/๒๕๕๘) 

 

 (๑.๒) กรณีศาลปกครองช้ันตนทําคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาด 
คดีปกครองโดยไมไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดี 
  คดีน้ี บริษัท ขนสง จํากัด (ผูรอง) ไดยื่นคําเสนอขอพิพาท 
ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพ่ือชี้ขาดใหผูคัดคาน
และบริวารออกจากพ้ืนที่ตามสัญญาใหสิทธิพัฒนาและจัดระบบการใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ขาเขา และชําระคาเสียหายใหแกผูรอง  ตอมา คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นขอพิพาทวา ผูคัดคานเปนฝายผิดสัญญา และไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด 
ใหผูคัดคานและบริวารออกจากพื้นที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) และให 
ผูคัดคานชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยนับแตวันผิดนัดจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นใหแกผูรอง  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แมผูรองไดมีหนังสือบอกกลาวใหผูคัดคานปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
และชําระคาเสยีหายตาง ๆ แลว แตผูคัดคานเพิกเฉยยังคงอาศัยและหาประโยชนอยูในพ้ืนที่พิพาท 
เปนเหตุใหผูรองไดรับความเสียหายไมสามารถนําพ้ืนที่ดังกลาวออกหาประโยชนได ผูรองจึงนําคดี
ไปยื่นฟองตอศาลแพงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูคัดคานปฏิบัติตามคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหผูคัดคานชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย  ซ่ึงตอมาคดีน้ี 
ไดโอนมายังศาลปกครอง และศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ แตเม่ือพิจารณาคําฟองทั้งหมดแลวเห็นไดวา ผูรองยื่นฟองคดีเปนสองขอหา 
ขอหาท่ีหน่ึง ผูรองขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขอหาท่ีสอง ผูรองอางวา 
ผูคัดคานผิดสัญญาและผูคัดคานยังคงอยูอาศัยและหาประโยชนในพ้ืนที่ตลอดมา ทําใหผูรองไดรับ
ความเสียหายไมสามารถนําพ้ืนที่ดังกลาวออกหาประโยชนได ขอใหผูคัดคานชําระคาเสียหาย 
สําหรับขอหาที่หน่ึงนั้น ศาลปกครองชั้นตนได มีคําพิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการแลว แตในสวนขอหาที่สองที่ขอใหชําระคาเสียหายจากการที่ไมสามารถ 
นําพ้ืนที่พิพาทออกหาประโยชนหรือรายไดจากคาเชา น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางคดี 
อยูในการพิจารณาของศาลแพง ศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวใหผูคัดคานนําเงินจํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหาหลักประกันอ่ืนมาวางศาลเพ่ือเปนประกันความเสียหายจนกวา 
ศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน และใหผูรองวางเงินประกันความเสียหายจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เม่ือคดีน้ีโอนมาเปนคดีของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนจึงตองกําหนดใหมีขอหาน้ีและมี 
คําพิพากษา โดยวินิจฉัยวาคําขอในขอหานี้เปนคําขอที่คณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยไวแลว
หรือไม ผูรองมีสิทธิฟองคดีในขอหาน้ีหรือไม และผูคัดคานผิดสัญญาและมีหนาที่ชดใชคาเสียหาย
แกผูรองหรือไม รวมทั้งวินิจฉัยถึงเงินประกันที่ผูรองไดวางไวตอศาลในขอหานี้ จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ดวย การที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาในขอหาที่หน่ึงที่ผูรองขอใหบังคับ
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยไมไดกําหนดและมีคําวินิจฉัยในขอหาที่สองท่ีผูรอง
ขอใหชําระคาเสียหาย รวมทั้งไมไดวินิจฉัยถึงเงินประกันความเสียหายที่ผูรองวางตอศาล  
จึงเปนการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองโดยไมไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดี 
ตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปนการไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีวาดวยการทําคําพิพากษาหรือคําส่ัง ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา 
มีเหตุอันสมควรที่จะยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง 
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมในขอหาน้ีตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๐/๒๕๕๙) 

 



 

 

 
 
๔๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองโดยวิ นิจฉัยวา  
เปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ 
ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันกระทํา
ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
แลวเห็นวาคดีน้ีผูฟองคดีฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีแลว  อยางไรก็ดี คดีน้ีมีประเด็น 
ตองวินิจฉัยดวยวา ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีหรือไม 
เพียงใด ซ่ึงประเด็นดังกลาวศาลปกครองชั้นตนยังมิไดวินิจฉัย จึงสมควรยกคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิจารณาแลวมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหม ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๙ ที่ อ.๙๖๖/๒๕๕๘  
และที่ อ.๑๒๕๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 (๑.๓) กรณีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็น 
  คดีน้ีผูฟองคดีฟองและบรรยายฟองโดยกลาวอางเหตุ
แหงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนเพียงวา ผูฟองคดีไมไดกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใชสิทธิเรียกรองเม่ือพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ ตามคําฟองของผูฟองคดีจึงไมมีประเด็น
ขอโตแยงเก่ียวกับการที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไมใหโอกาส 
แกเจาหนาที่ที่เก่ียวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
อยางเพียงพอและเปนธรรม และโดยที่ปญหาดังกลาวมิใชปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวย 
ความสงบเรียบรอยของประชาชนที่ศาลปกครองจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยไดเองตามขอ ๙๒  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนหยิบยก
ประเด็นดังกลาวขึ้นวินิจฉัยตัดสินคดี โดยมิไดวินิจฉัยในประเด็นวาผูฟองคดีกระทําการปฏิบัติ
หนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายจาก
การกระทําของผูฟองคดี อันเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือไม และตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือไม เพียงใด และผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรือไม ตามขอกลาวอางในคําฟองของผูฟองคดี จึงเปนการวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็น  
กรณีจึงถือไดวาศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายในสวนที่วาดวย 
การทําคําพิพากษา อันเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ไมชอบ และมีเหตุอันสมควร 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือให
พิจารณาแลวมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๐/๒๕๕๙) 
 

 (๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง 
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))  
 

  (๒.๑) กรณีศาลปกครองชั้นตนมิไดมีคําส่ังใหสงสําเนาคําฟอง
ใหผูถูกฟองคดีครบทุกราย 

      ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองมีหลักการ 
ที่กําหนดใหศาลจะตองใหโอกาสคูกรณีทุกฝายไดทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย 
รวมทั้งไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักลางขออางหรือขอเถียงของตน 
ไดอยางเต็มที่  เ พ่ือศาลจะได รับฟงขออางหรือขอเถียงจากพยานหลักฐานดังกลาว 
ดวยความเปนกลางและเปนธรรม อันเปนการกอใหเกิดความยุติธรรมขึ้นกับคูกรณีในคดีเรื่องน้ัน 
โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาโดยรับฟงความเฉพาะแตคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงมิได เม่ือคดีน้ี
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหรวมการพิจารณาคดีสามสํานวน ไดแก 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขดําที่ ๑๘/๒๕๕๑ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๓/๒๕๕๑ 
เขาดวยกัน และใหเรียกผูฟองคดี ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๓/๒๕๕๑ วาผูถูกฟองคดีที่ ๓  ดังน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีสถานะเปนคูกรณีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนจะตองสงเอกสารของคูกรณีในคดีใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานประกอบตอศาล อันเปนการเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนคูกรณีในคดี
ไดตอสูคดีไดอยางเต็มที่ตามขอ ๔๒ วรรคหน่ึง ประกอบกับขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตขอเท็จจริงปรากฏแกศาลปกครองสูงสุดวา ศาลปกครองช้ันตน
มิไดมีคําส่ังใหสงสําเนาคําฟองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเนาคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ และสําเนาคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีที่ ๑ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เพ่ือทําคําใหการและทําคําใหการเพ่ิมเติมเพ่ือเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนคูกรณี 
ไดใหการหรือแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันขออางหรือหักลางขอเถียงของตน การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนไดดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษา จึงเปนการมิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบน้ีตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบเดียวกัน 
พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวน
พิจารณาเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหถูกตอง แลวมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหม
ตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๒-๔๖๓/๒๕๕๘) 



 

 

 
 
๔๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     (๒.๒) กรณีศาลปกครองชั้นตนออกไปตรวจสอบสถานที่ 
โดยมิไดแจงใหคูกรณีทราบลวงหนา 

      เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตน 
ไดกําหนดใหวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง แตเม่ือวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองชั้นตนไดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบสถานที่พิพาทตามขอ ๕๖  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงเปนการตรวจสอบรวมกับผูถูกฟองคดี 
โดยไมไดแจงใหคูกรณีทราบ และไดรับฟงขอเท็จจริงจากการตรวจสอบสถานที่พิพาท โดยไมได
แจงผลการตรวจสอบใหผูฟองคดีทราบเพ่ือยืนยันหรือโตแยงขอเท็จจริงดังกลาว กรณีดังกลาว 
จึงถือไดวา ศาลปกครองชั้นตนมิไดแจงใหผูฟองคดีทราบลวงหนาเพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดี
คัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๕๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเปน
การไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ ในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง 
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเม่ือ 
ศาลปกครองชั้นตนนําขอเท็จจริงดังกลาวมาวินิจฉัยเปนผลรายตอผูฟองคดี และผูฟองคดี 
ไดอุทธรณคัดคานการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาว จึงถือวามีเหตุอันควรที่จะยกคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาและพิพากษาคดีใหม (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๒/๒๕๕๘) 

 

     (๒.๓) กรณีศาลปกครองชั้นตนกําหนดตัวผูถูกฟองคดีไมถูกตอง
ครบถวน 

      คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การที่ตนไมที่ขึ้นริมคลองบานออหรือคลองบางปลากดหักลงมาทับหลังบานของผูฟองคดี ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากคําฟองและพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ในสํานวนคดีแลวเห็นไดวา ตนกามปูที่ก่ิงหักโคน
ทับบานของผูฟองคดีน้ัน ขึ้นอยูหางจากริมคลอง ๑ เมตร ถึง ๑.๕ เมตร และพ้ืนที่บริเวณดังกลาว
ไมไดมีความลาดหรือมีนํ้าทวมถึงในฤดูนํ้าปกติ บริเวณดังกลาวจึงไมอาจถือไดวาเปนบริเวณริมตลิ่ง
อันเปนบริเวณที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแลรักษาขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ตามภารกิจที่ไดรับมอบจากกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แมผูฟองคดี
จะอางวา ตนกามปูขึ้นอยูบนที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําวินิจฉัย
ของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาและศาลอุทธรณภาค ๑ ก็ตาม แตเม่ือคดีน้ีเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ การท่ีจะใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของรัฐผูใดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกกระทําละเมิดน้ัน จะตองไดความวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันเปนผูกระทําละเมิดอยางแทจริง ซ่ึงประเด็น
ดังกลาวศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยได และเม่ือที่ดินบริเวณคลองบางปลากดในสวนที่เหลือ ซ่ึงอยู
นอกอํานาจหนาที่ดูแลรักษาของผูถูกฟองคดีที่ ๕ ตามภารกิจที่ไดรับมอบ จึงถือเปนที่ดินบริเวณ
ทางน้ํา และถือเปนที่สาธารณะซ่ึงอยูในความรับผิดชอบรวมกันของอําเภอผักไหและเทศบาล
ตําบลผักไหตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ เม่ือคดีน้ี
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ กรณีจึงเปนการสมควร 
ที่ศาลปกครองชั้นตนจะตองเรียกอําเภอผักไหเขามาในคดีเปนผูถูกฟองคดีที่ ๖ และเรียก
เทศบาลตําบลผักไหเขามาในคดีเปนผูถูกฟองคดีที่ ๗ เม่ือศาลปกครองชั้นตนไมไดดําเนินการ
ดังกลาว และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป จนกระทั่งมีคําพิพากษา กรณีจึงถือไดวา 
ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวย 
การแสวงหาขอเท็จจริง และเปนการสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะใชอํานาจตามขอ ๑๑๒  
วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน โดยใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเรียกอําเภอผักไหเขามาในคดี 
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๖ และเรียกเทศบาลตําบลผักไหเขามาในคดีเปนผูถูกฟองคดีที่ ๗  
แลวพิจารณาพิพากษาใหมตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๐/๒๕๕๙) 
 

 (๒ .๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพยานเอกสาร 
ที่ไมปรากฏในสํานวนคดี โดยมิไดแจงใหคูกรณีทราบ 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองผูฟองคดี  
(กรมศุลกากร) โดยอางคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ในคดี
หมายเลขแดงที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๒ ที่พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูฟองคดีในสวนที่ใหนาย ก.  
(เจามรดกของผูถูกฟองคดีในคดีน้ี) ชดใชคาสินไหมทดแทน แตเม่ือตรวจพิจารณาเอกสาร 
ในสํานวนคดีน้ีแลว ไมปรากฏหลักฐานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๒ ในสํานวนคดีน้ีแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาพยานหลักฐานที่ไมปรากฏอยูในสํานวนคดี และไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาส



 

 

 
 
๔๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางพยานหลักฐานดังกลาว 
ตามขอ ๖๕ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและในสวนที่วาดวย 
การแสวงหาขอเท็จจริง และถือวามีเหตุอันสมควรตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงระเบียบดังกลาว ปญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบในขั้นตอนดังกลาวเปนปญหา
ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจ 
ยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งได  ทั้งน้ี ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และให 
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตอง และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามรูปคดี
ตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๙) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง โดยใหเหตุผลวา  
ศาลปกครองกลางไดเคยมีคําวินิจฉัยในคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๑๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดง 
ที่ ๑๙๕๙/๒๕๔๙ วาการที่ผูอํานวยการเขตสัมพันธวงศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไมดําเนินการ 
ตอผูครอบครองอาคารตึกแถวเลขที่ ๕๗๐/๔-๗ เปนการละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๒๓  
แห งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  มาตรา  ๖๙  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดดําเนินการออกคําสั่ง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๔ ฉบับ ซ่ึงเปนเหตุ 
แหงการฟองคดีในคดีน้ีไปยังผูฟองคดีซ่ึงเปนผูครอบครองอาคารตึกแถวเลขที่ ๕๗๐/๖ แตการที่ 
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยรับฟงขอเท็จจริงตามคําพิพากษาในคดีของศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๒๑๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๙๕๙/๒๕๔๙ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดี 
เปนคูกรณีในคดีดังกลาวแตอยางใด  อีกทั้ง ไมปรากฏวาไดมีเอกสารหรือพยานหลักฐานตลอดจน
สํานวนของคดีดังกลาวเขามาในสํานวนคดีน้ี และไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง 
แจงใหคูกรณีทราบวาไดดําเนินการนําขอเท็จจริงจากคดีดังกลาวมาประกอบการวินิจฉัยในคดีน้ี 
เพ่ือใหโอกาสคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยัน
หรือหักลาง ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง  
การท่ีศาลปกครองชั้นตนนําขอเท็จจริงในคดีดังกลาวมาใชในการพิจารณาพิพากษาในคดีน้ี 
โดยไมนําเอกสารหลักฐานในคดีดังกลาวเขามาในสํานวนคดีนี้ และไมแจงใหคูกรณีทราบ จึงเปน
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวย ขอ ๕๐ วรรคหน่ึง และขอ ๖๕ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเม่ือปรากฏวาการที่ศาลปกครองช้ันตนนําพยานหลักฐาน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ไมปรากฏในสํานวนดังที่กลาวมาขางตน มาใชในการรับฟงขอเท็จจริงในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่เปนผลรายแกผูฟองคดี กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษา
ยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณา 
ใหถูกตอง และมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมตามรูปคดีตอไปตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙-๖๒๐/๒๕๕๙) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม 

 

 กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ศาลปกครองช้ันตนมิไดนําประเด็น 
ตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งสองทุกประเด็นมาพิจารณาและวินิจฉัยไวในคําพิพากษา และมิได
เรียกใหผูฟองคดีทั้งสองเขาเบิกความเปนพยานกอนทําการพิจารณาและวินิจฉัยคดี ทําใหผูฟองคดี
ทั้งสองไมมีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานตามประเด็นขอพิพาท อันเปนการไมชอบดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองนั้น เห็นวา การคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนจะทําไดก็แตดวย 
การยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาดังกลาว และเปนอํานาจ 
ของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตอไปตามมาตรา ๑๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะรับฟง
พยานหลักฐานที่ไดมาตามกระบวนพิจารณาโดยไมจํากัดเฉพาะที่เสนอโดยคูกรณีตามขอ ๖๕ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไดยกขออางในการยื่นคําอุทธรณ
แลววา ศาลปกครองช้ันตนไมไดวินิจฉัยใหครบทุกประเด็นตามคําฟอง ประกอบกับคดีน้ี 
ศาลปกครองชั้นตนไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคาน
คําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติม จนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาไดแลว 
กรณีจึงไมมีเหตุอันสมควรที่จะสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น แลวสง
สํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง 
(๑) และ (๒) แหงระเบียบดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐๓/๒๕๕๘) 
 เดิมศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งรับคําฟองขอหาที่ ๑ กรณีฟองขอให
เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ เฉพาะขอ ๒.๓ ที่กําหนดให
บานโพนไพล ตําบลพังเทียม อําเภอโนนไทย (ปจจุบันเปลี่ยนเปนอําเภอพระทองคํา) จังหวัด
นครราชสีมา เปนทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือ
ขึ้นมาจากใตดินไวพิจารณา  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาขอหาน้ีอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จึงเพิกถอนกระบวนพิจารณาเฉพาะสวนที่สั่งรับคําฟองขอหา 
ที่ ๑ ไวพิจารณา และมีคําสั่งไมรับคําฟองในขอหาท่ี ๑ ตามขอ ๔๑ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ  



 

 

 
 
๔๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลวสงสํานวนไปใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัย  
โดยถือเปนการปฏิบัติตามขอ ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน  หลังจากน้ัน สํานักงาน 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีหนังสือสงสํานวนคืนศาลปกครองชั้นตน โดยที่ศาลปกครองสูงสุดมิได 
มีคําวินิจฉัยในกรณีดังกลาว  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่ไมรับขอหาที่ ๑ 
ไวพิจารณา และดําเนินกระบวนพิจารณาในขอหาน้ีตอไป น้ัน เห็นวา กรณีน้ีเปนกรณีที่ 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาไวพิจารณา มิใชกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาทั้งคดี ซ่ึงหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองบางขอหา 
ไวพิจารณาแลว ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองทราบ 
เพ่ือใชสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาตอศาลปกครองสูงสุด แลวดําเนินกระบวนพิจารณา
ในสวนของขอหาท่ีอยูในอํานาจตอไป หากเห็นวาขอหาที่สั่งไมรับไวพิจารณาจะมีผลตอ 
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตนน้ัน องคคณะในศาลปกครองชั้นตนอาจมีคําสั่ง
ใหรอการพิจารณาพิพากษาไวจนกวาขอหาท่ีสั่งไมรับไวพิจารณาจะไดมีการพิพากษาหรือมีคําส่ัง
ชี้ขาดคดีโดยศาลที่มีอํานาจและคดีถึงที่สุดแลว ทั้งน้ี ตามขอ ๔๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนสงคําสั่งไมรับคําฟองขอหาที่ ๑  
ไวพิจารณา พรอมทั้งสงสํานวนไปใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยน้ัน ยอมเปนกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดไมอาจมีคําวินิจฉัยได เน่ืองจากมิใชเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองอุทธรณ
คําสั่งตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบเดียวกัน และกรณีเชนนี้ศาลปกครองชั้นตนไมมีอํานาจ 
เพิกถอนกระบวนพิจารณาคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาในขอหาที่ ๑ ตามขอ ๗ แหงระเบียบ
ดังกลาว และสั่งรับไวพิจารณาได การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังที่ไมรับขอหาที่ ๑ 
ไวพิจารณา จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมถูกตอง อันเปนกรณีที่คดีปรากฏเหตุที่มิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตอยางไรก็ตาม 
การท่ีศาลปกครองสูงสุดจะยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดี
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตน เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม โดยแจงคําสั่งไมรับคําฟองขอหาที่ ๑ 
ไวพิจารณาใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองทราบเพ่ือใชสิทธิอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดยอมไมเปนธรรม
ตอผูฟองคดีทั้งยี่สิบสอง และคดีอาจลาชา เน่ืองจากเปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําฟอง
ในขอหาท่ี ๑ อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ดังน้ัน เพ่ือประโยชน
แหงความยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาในคดีน้ีตามขอ ๑๑๑ 
แหงระเบียบฯ เดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๘/๒๕๕๙) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓.๒.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใช 
ในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  

  

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  
 

 ๓.๓ คดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
 

  ๓.๓.๑ ผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
 

   ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลเดิมใชชื่อวา “สมาคมหอการคา” 
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “สมาคมหอการคาไทย” “สมาคมพอคาไทย” และ “สมาคมพอคาไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ” ตามลําดับ ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินจํานวนสามแปลง  
โดยใสชื่อ “สมาคมหอการคากรุงเทพ” ซ่ึงเปนชื่อเดิมของ “หอการคาไทย” (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เปนผูถือกรรมสิทธิ์โดยผูฟองคดีเปนผูยึดถือโฉนดที่ดินไว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนนิติบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เดิมใชชื่อวา “สมาคมหอการคากรุงเทพ” และไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “สมาคมหอการคาไทย” ในป พ.ศ. ๒๕๐๑ และตอมา เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคําขอแกไขชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินจากสมาคมหอการคากรุงเทพ
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอางวาสมาคมหอการคากรุงเทพไดเปลี่ยนชื่อเปนสมาคมหอการคาไทย
และไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหจัดตั้งเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติหอการคา 
พ.ศ. ๒๕๐๙ และในวันเดียวกันกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดจดแจงรายการทางทะเบียน 
โดยทําการแกไขเปลี่ยนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดิน มาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูฟองคดี
เห็นวาคลาดเคลื่อนตอความจริง เน่ืองจากผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดเปนนิติบุคคลเดียวกัน
และมิไดมีความสัมพันธเก่ียวของกัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
และแกไขการจดแจงรายการแกไขชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินใหเปนชื่อของ “สมาคม
หอการคากรุงเทพ” ตามเดิม ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจาก
เปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี  ตอมา นางสาว ว. ในฐานะสมาชิก 
ของผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา แตนางสาว ว.  
มิไดเปนผูยื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน มิไดเปนผูเสนอขอหาตอศาลปกครองชั้นตน 
และมิไดเขามาเก่ียวของเปนคูกรณีดวยการถูกฟองเปนผูถูกฟองคดี หรือได รับคําสั่ง 
ศาลปกครองเรียกเขามาในคดีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ โดยศาลปกครองชั้นตนยังไมมีการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ มีผลกระทบตอสิทธิ 



 

 

 
 
๔๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือหนาที่ของนางสาว ว. นางสาว ว. จึงมิใชผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๑/๒๕๕๙) 

 

  ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 

 

   - คํารองอุทธรณคําส่ังตองยื่นภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งศาล 

    คดีน้ีผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง 
ของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ซ่ึงจะครบกําหนดระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ 
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเมื่อวันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ตามหลักฐานการสงทางไปรษณียลงทะเบียน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ได รับแจงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับ 
คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๕๘) 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานใบตอบรับในประเทศวาผูฟองคดี 
ไดรับแจงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ซ่ึงจะครบกําหนดเวลายื่นคํารองอุทธรณคําสั่งในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดี
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนทางไปรษณียลงทะเบียน เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งเม่ือพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
ไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๕๘) 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองน้ีไวพิจารณา และให
จําหนายคดีออกจากสารบบความ กับใหคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
แกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามหลักฐานใบตอบรับไปรษณียลงทะเบียน ผูฟองคดีมีสิทธิ
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ แตผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ คํารองอุทธรณคํา ส่ังของผูฟองคดีจึงเปนคํารองอุทธรณคํา ส่ังที่ยื่น 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ได รับแจงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๓/๒๕๕๘) 
 

  - คํารองอุทธรณเพ่ิมเติมก็ตองยื่นภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งศาล 
 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังเม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ไมรับ 
คําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา โดยสํานักงานศาลปกครองกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ แจงคําสั่งศาลโดยปรากฏหลักฐานการรับทราบคําส่ังศาลเม่ือวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๘  ดังน้ัน หากผูฟองคดีประสงคจะยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังเพ่ิมเติมก็จะตองยื่นตอศาล 
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังศาลตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงครบกําหนดระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําสั่งภายในวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เม่ือผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณเพ่ิมเติมดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๘  กรณีจึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคํา ส่ังเ ม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแต 
วันที่ได รับแจงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน จึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่งเพ่ิมเติม 
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๒/๒๕๕๘) 
 

    - หากศาลอนุญาตใหขยายระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง ตองยื่น 
คํารองอุทธรณคําสั่งภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาเม่ือวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังเม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงครบกําหนด
สามสิบวันในการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แตโดยท่ีผูฟองคดีไดมีคํารองลงวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๘ ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวออกไป และศาลปกครอง
ชั้นตนไดอาศัยอํานาจตามขอ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ขยายระยะเวลาให โดยอนุญาตให 
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไดภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุดโดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายและศาลกําหนดไวตามขอ ๔๙/๑ ประกอบกับขอ ๖ 
แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๘) 
 
 



 

 

 
 
๔๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คดีน้ีสํานักงานศาลปกครองอุดรธานีไดมีหนังสือแจงคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณาไปยังผูฟองคดีทั้งสองโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน โดยมีนางสาว น. ผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดีทั้งสองเปนผูรับหนังสือ
ดังกลาวไวเอง เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสองไดรับแจงคําส่ังของ 
ศาลปกครองช้ันตนที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาในวันดังกลาว หากผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวย
จะตองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสอง 
ไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณคําสั่งออกไปอีก ๑๕ วัน นับแตวันที่ 
ครบกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ  ดังน้ัน ผูฟองคดี
ทั้งสองจะตองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ แตเน่ืองจาก 
วันดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย บัญญัติใหนับวันที่ เร่ิมทําการใหมตอจากวันที่หยุดทําการน้ันเปนวันสุดทาย 
ของระยะเวลา ผูฟองคดีทั้งสองจึงจะตองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายในวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ การท่ีผูฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาตอพนักงาน
เจาหนาที่เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับ 
คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๒/๒๕๕๘) 
 

  ๓.๓.๓ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ  
 

   ๑) คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด  
(ขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง) 

 

    (๑) คําสั่งไมรับหรือยกคําขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
     คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว 

กอนการพิพากษาเปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสอง จึงเปนการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหาม 
ตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๔/๒๕๕๘) 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๒) คําสั่งไมรับคําฟองแยงเนื่องจากไมเก่ียวกับฟองเดิม 
     คดี น้ีศาลปกครอง ช้ันตนได มีคํา ส่ังไม รับคําฟองแยงของ 

ผูถูกฟองคดี เน่ืองจากเปนกรณีคําฟองแยงของผูถูกฟองคดีเปนเรื่องอ่ืนที่ไมเก่ียวกับคําฟองเดิม 
คําสั่งไมรับคําฟองแยงจึงเปนที่สุดตามขอ ๔๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงตองหามอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ตามขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง แหงระเบียบ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๘) 

 

   ๒) คําสั่งระหวางพิจารณา (ขอ ๑๐๐ วรรคสอง)  
 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณาซึ่งตองหามอุทธรณ
ระหวางพิจารณา 

 

 (๑) คําสั่งไมอนุญาตใหเพ่ิมขอความในคําส่ังศาล 
     คดีน้ีผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองช้ันตนเพ่ิมขอความ 

“ทุกกรณี” ตอทายขอความ “ของผูฟองคดี” ในหนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๕ ของคําสั่งไมรับคําฟอง
บางขอหาไวพิจารณา ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมอนุญาต คําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวจึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณา คํารองอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนอุทธรณตองหาม  
ตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๗/๒๕๕๘) 

 

    (๒) คําสั่งไมอนุญาตตามคํารองไมสงคําฟองเพ่ิมเติมและคําชี้แจง 
ตามคําสั่งศาล 

         คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตตามคํารองของผูฟองคดี 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีผูฟองคดียื่นคํารองไมสงคําฟองเพ่ิมเติมและคําชี้แจง 
ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหผูฟองคดีชี้แจงใหชัดเจนเรื่องคาเสียหายจํานวน 
๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ที่ผูฟองคดีขอเพิ่มเติมทุนทรัพยรวมทั้งดอกเบี้ย เ พ่ือนํามาประกอบ 
การพิจารณาสั่งคํารองขอเพ่ิมเติมคําฟองฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผลใหผูฟองคดี
ตองชี้แจงตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเทาน้ัน คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว 
มิไดมีผลเปนการไมรับคํารองขอเพ่ิมเติมคําฟองของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ไวพิจารณา คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตตามคํารองของผูฟองคดีลงวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ จึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณา ที่ผูฟองคดีไมอาจอุทธรณไดตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง 



 

 

 
 
๔๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดี
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๘) 

 

    (๓) คําสั่งไมรับคําขอสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
     คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอสงพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลัง

จากวันที่ศาลไดกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงไปแลว ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําขอ 
ของผูฟองคดีไวพิจารณา ซ่ึงคําส่ังของศาลดังกลาวมิใชคําสั่งไม รับคําฟองไวพิจารณา 
หรือคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามที่กําหนดไวใน 
ขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะแมศาลจะมีคําส่ังไมรับคําขอ 
สงพยานหลักฐานเพิ่มเติมของผูฟองคดีไวพิจารณาก็ตาม แตก็ไมไดทําใหคดีเสร็จไปจากศาล 
เน่ืองจากศาลยังคงดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อมีคําพิพากษาตอไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู 
ในสํานวนคดี และคําสั่งไมรับคํารองขอสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไมมีกฎหมายหรือระเบียบใด
กําหนดใหเปนที่สุดตามที่กําหนดในขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน คําสั่งไมรับคํารอง 
ขอสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมจึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณา  อีกทั้ง ไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
กําหนดใหคําสั่งระหวางพิจารณากรณีน้ีสามารถอุทธรณคําส่ังตอศาลปกครองสูงสุดไดทันที  
หากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของศาลที่ไมรับคํารองขอสงพยานหลักฐานเพิ่มเติมของผูฟองคดี 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวพรอมกับการอุทธรณ 
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๐ วรรคสอง 
แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนที่ไมรับคํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคํารองขอสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๙) 

 

    (๔) คําสั่งยกคํารองขอใหศาลเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ 
         คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคํารองขอใหศาลเพิกถอน

กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบของผูฟองคดีเปนคําส่ังระหวางพิจารณา ซ่ึงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ไมไดกําหนดใหอุทธรณคําสั่งลักษณะดังกลาวไดในระหวางพิจารณา 
เม่ือผูฟองคดีไมเห็นพองดวยกับคําส่ังดังกลาว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิอุทธรณคัดคาน 
คําสั่งดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล  
ไมอาจอุทธรณในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนไดตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่มีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓/๒๕๕๙) 

 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๕) คําสั่งยกคํารองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังรับคําคัดคานคําใหการ 
 คําสั่งยกคํารองของผูถูกฟองคดีที่ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง 
รับคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดี มิไดเปนคําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลและ 
เปนคําสั่งในระหวางการพิจารณาคดีของศาล เม่ือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
มิไดกําหนดใหอุทธรณคําสั่งดังกลาวได ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวในระหวาง
พิจารณาได โดยผูถูกฟองคดีอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวพรอมกับการอุทธรณคําพิพากษาหรือ
คําสั่งที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๕๙) 

 

   กรณีที่วินิจฉัยวาไมเปนคําสั่งระหวางพิจารณา 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

    

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณา แตเพื่อประโยชน 
แหงความยุติธรรม จึงอุทธรณได 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓.๓.๔ แบบและเน้ือหาของคํารองอุทธรณ 
 

    ๑) คํารองอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   ๒) คํารองอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑) 
 

    (๑) ขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
 

      กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณไมมี 
ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เน่ืองจากเหตุแหงการฟองคดีที่ขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีรับผิดทางละเมิดไดหมดสิ้นไปแลว 
การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งจําหนายคดีดังกลาวออกจาก
สารบบความ โดยระบุขอความในคํารองอุทธรณคําส่ังวา ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่ง 



 

 

 
 
๔๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของศาลปกครองชั้นตน ไมมี และไดระบุคําขอของผูอุทธรณวา ขอใหเพิกถอนคําส่ังที่ไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ โดยไมปรากฏวาคําสั่งตามคําขอทายคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีดังกลาว
ไดมีอยูในคดีที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งจําหนายคดีดวยแตอยางใด คํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของผูฟองคดีจึงเปนคํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมสมบูรณครบถวน และเปนกรณีที่ไมอาจแกไข 
ใหถูกตองได ตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบฯ วาดวยพิจารณาคดีปกครองฯ และขอ ๓๗ วรรคสอง 
ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๘) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองไว พิจารณา  
เพราะเหตุที่ผูฟองคดีไมใชผู เ ดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยไมไดระบุถึงขอคัดคานคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง
อยางไร และประสงคจะโตแยงคัดคานดวยเหตุผลใด อางแตเพียงวาผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ 
ไมถูกตองตามระเบียบ กรณีจึงถือวาคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไมเปนไปตามที่กําหนดไว
ในขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมครบถวนสมบูรณ และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๕๘) 

      ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่มีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีที่ ๒ ดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๔๐ 
ของจํานวนคาธรรมเนียมศาลที่ผูฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่ตองชําระ และยกคํารองขอดําเนินคดี 
โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดีที่ ๑ โดยมีสาระสําคัญแตเพียงวาผูฟองคดีทั้งสอง 
ไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง โดยไมปรากฏขอคัดคานวาผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว
อยางไร คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนคํารองอุทธรณที่ไมมีขอคัดคาน 
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงขอที่ไมสมบูรณ
ครบถวนนี้เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดี
ทั้งสองไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๖/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองไว พิจารณา 
เน่ืองจากเปนการโตแยงคําพิพากษาของศาลทหารและศาลยุติธรรม กรณีจึงไมอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เม่ือผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ระบุเพียงวา ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี โดยไมไดระบุขอคัดคานวาคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนไมถูกตอง
อยางไร ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนอยางไร คํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของผูฟองคดีจึงไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนขอที่ไมอาจแกไขไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ 
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๘) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองไว พิจารณา 
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากเห็นวาไมใชคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา แตเน้ือหาในคํารอง
อุทธรณคําสั่งกลาวอางถึงการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย
เทาน้ัน โดยไมปรากฏขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณาเพราะเหตุคดีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองวาไมถูกตอง 
ในขอเท็จจริงหรือในขอกฎหมายอยางไร และที่ถูกตองควรเปนอยางไร กรณีจึงเปนคํารอง
อุทธรณคําสั่งที่ไมมีขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑  
วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณครบถวน
ดังกลาวเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดี
ไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๘/๒๕๕๘) 

      คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา เน่ืองจากผูฟองคดีมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควรของผูถูกฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณโดยระบุเพียงวา การย่ืนฟองคดีน้ี
อยูภายในระยะเวลาของการยื่นฟองคดี และคดีน้ีเปนการฟองคดีเก่ียวกับการคุมครองประโยชน
สาธารณะโดยชัดแจง ซ่ึงคํารองดังกลาวมิไดระบุขอคัดคานวาคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ไมถูกตองอยางไร ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร คํารองอุทธรณ



 

 

 
 
๔๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําส่ังของผูฟองคดีจึงไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ  
วาดวยพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนขอที่ไมอาจแกไขได ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ 
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังไมรับอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๘ และที่ ๖๕๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองไว พิจารณา 
เน่ืองจากไมใชคดีปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งโดยอางแตเพียงวา นายแพทย ส. ไดกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
เด็กหญิงอายุไมเกินสิบแปดป และไดหลบหนีไปจนคดีขาดอายุความ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
เพ่ือขอใหปลดนายแพทยดังกลาวออกจากตําแหนง กรณีจึงถือไดวาคํารองอุทธรณของผูฟองคดี
มิไดระบุขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยชัดแจง จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ที่ไมเขาเง่ือนไขตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖  
แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๐/๒๕๕๘) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟองตามคําขอทายฟอง
บางขอของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากผูฟองคดี 
ยังดําเนินการไมครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และไมใชผูเดือดรอนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แตมิไดระบุถึงขอคัดคานคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง 
ในแตละขอหาอยางไร และประสงคจะโตแยงคัดคานดวยเหตุผลใด คงกลาวอางแตขอเท็จจริงและ
เหตุแหงขอพิพาทที่ไดระบุไวในคําฟอง กรณีจึงถือวาคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไมเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ซ่ึงถือเปนคําอุทธรณที่ไมครบถวนสมบูรณ และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจ
แกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่ง
ไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๖/๒๕๕๘) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา โดยศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูฟองคดีไมใชผู เดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงไมอยูในเง่ือนไข 
ในการฟองคดีที่ศาลจะรับไว พิจารณาได การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่ งของ 
ศาลปกครองชั้นตน โดยมีสาระสําคัญแตเพียงวา ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งศาลปกครองชั้นตน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และบรรยายถึงความรูสึกสวนตัวที่มีตอรอยตรี ส. และนาง ม. ซ่ึงเปนบุตรรวมบิดามารดา
เดียวกันกับผูฟองคดีวามีพฤติกรรมสรางความเดือดรอนใหผูฟองคดีมาโดยตลอด จึงเห็นไดวา
คํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวของผูฟองคดีลวนเปนการพรรณนาถึงปญหาภายในครอบครัวของ 
ผูฟองคดี โดยมิไดระบุขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยชี้ขาดวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณานั้นไมชอบดวยกฎหมาย
อยางไร ดวยเหตุผลใด เพ่ือใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
อยางหน่ึงอยางใด คํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดีจึงขาดสาระสําคัญของ
คําอุทธรณตามนัยขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
อันเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง 
ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๙) 

       คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการที่เทศบาลตําบลบางปะกง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ หาที่ทําการคา 
แหงใหมและไมตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหผูฟองคดีทั้งสอง  
และมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองหยุดการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะบริเวณบนทางเทา 
โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ หาสถานที่ 
ทําการคาแหงใหม หากไมสามารถหาไดใหดําเนินการร้ือถอนรานคาใหอยูในสภาพที่เรียบรอย 
และเพิกถอนคําสั่งที่ ใหผูฟองคดีทั้งสองหยุดการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูฟองคดีทั้งสองไมมีสิทธิที่จะขายสินคาในบริเวณที่พิพาท 
มาแตตน จึงยังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อันจะเปน 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังโตแยงความไมชอบดวยกฎหมายของ 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกง เร่ือง การจําหนายสินคาในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ วาไมสามารถนํามาใชบังคับกับกรณีของผูฟองคดีทั้งสองได และมีคําขอให 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังทายคําฟอง ซ่ึงคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวมิไดระบุ
ขอคัดคานวาคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนไมชอบดวยกฎหมายอยางไร ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีจึงไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนขอที่
ไมอาจแกไขไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่ง 
ไมรับอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๙) 



 

 

 
 
๔๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๒) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 
 

 กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

      กรณีฟ อ งว า  ขณะผู ฟ อ งค ดี ดํ า ร งตํ าแหน งผู บั งคั บห มู  
สถานีตํารวจภูธรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไดออกคําสั่ง
ใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน โดยอาศัยอํานาจตาม กฎ ก.ตร. วาดวยการสั่งพักราชการ
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีเห็นวา 
กฎ ก.ตร. ฉบับดังกลาวออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอน กฎ ก.ตร. วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
เน่ืองจากเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา โดยอางวา ตอมาผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย น้ัน 
เห็นวา แมคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําส่ังที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย แตเม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดียื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการดังกลาวแตอยางใด จึงเปนการยกขอเท็จจริงที่มิได
กลาวอางมากอนในศาลปกครองชั้นตนมาอางในคํารองอุทธรณคําส่ังตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลไมอาจรับขอเท็จจริงนั้นไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๙/๒๕๕๙) 

 

 กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง  
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

         กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง 
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
แตเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๓) คํารองอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มีสาระ 
อันควรไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง) 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๓.๓.๕ การตรวจคํารองอุทธรณคําสั่ง 
 

   ๑) คํารองอุทธรณคําสั่งไมสมบูรณครบถวน 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาอาจแกไขได 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาไมอาจแกไขได 
 คํารองอุทธรณคําสั่งไมมีขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้ นตน  ( คําสั่ งศาลปกครองสูงสุดที่  ๒๖๔ /๒๕๕๘  ที่  ๓๘๗ /๒๕๕๘  
ที่  ๓๙๖ /๒๕๕๘  ที่  ๔๓๐ /๒๕๕๘  ที่  ๔๗๘ /๒๕๕๘  ที่  ๕๘๐ /๒๕๕๘  ที่  ๖๔๙ /๒๕๕๘  
ที่ ๖๕๐/๒๕๕๘ ที่ คบ.๕๖/๒๕๕๘ ที่ ๑๓๔/๒๕๕๙ และที่ ๒๒๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

   ๒ )  คํารองอุทธรณ คําสั่ งตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดย 
ผิดระเบียบ 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย 

    คําสั่งของศาลปกครองช้ันตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสองเปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสอง จึงเปนการยื่น 
คํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามตามกฎหมายตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๘) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 

 

 
 
๔๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟองแยงของผูถูกฟองคดี 
เน่ืองจากเปนกรณีคําฟองแยงของผูถูกฟองคดีเปนเรื่องอ่ืนที่ไมเก่ียวกับคําฟองเดิม คําส่ัง 
ไมรับคําฟองแยงจึงเปนที่สุดตามขอ ๔๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงตองหามอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบ
เดียวกัน เม่ือคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนของผูถูกฟองคดีเปนคําอุทธรณที่ตองหาม
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะพิจารณาคํารองแลวมีคําสั่ง
ไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๘) 

 

  ๓.๓.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําสั่งใหม 

 

    (๑) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 

     (๑.๑) กรณีศาลปกครองชั้นตนไมรอการพิจารณาไปจนกวา
ทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีที่ถึงแกความตาย  
จะมีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีหรือผู มีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามาโดยมีคําขอเขามาเอง 
หรือโดยศาลมีหมายเรียกใหเขามาในคดี 

      มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณที่จะใหโอกาสทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก  
หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีที่ถึงแกความตาย มีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย รวมทั้ง 
ใหโอกาสผูมีสวนไดเสียมีคําขอเขามาเองหรือถูกศาลหมายเรียกใหเขามาในคดีตามคําขอ 
ของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด ไมไดเปนบทบังคับใหศาลตองจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เม่ือไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่คูกรณีดังกลาวถึงแกความตาย 
แตเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะสั่งจําหนายคดีหรือไมก็ได โดยศาลตองคํานึงถึงเหตุผลอันสมควร
และประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ และผูมีสิทธิเขามาในคดีดังกลาวมิไดมีเพียงทายาท
ของคูกรณีผูถึงแกความตายเทาน้ันเนื่องจากทายาทของบุคคลดังกลาวมีหลายลําดับ ศาลจึง 
ไมอาจมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความทันทีที่ความปรากฏแกศาลวาคูกรณีถึงแก 
ความตายได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ศาลนัดอานผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผูรองซ่ึงเปนคูสมรสของผูฟองคดีไดมาแจงใหศาลทราบวา  
ผูฟองคดีไดถึงแกความตายตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งงดอาน
คําพิพากษาและสั่งจําหนายคดี โดยไมปรากฏวาไดรอการพิจารณาเพื่อใหโอกาสผูรอง ทายาทอ่ืน 
หรือบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา ๕๓ ไดขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย และพิจารณา 
มีคําส่ังเก่ียวกับคําขอดังกลาวกอนที่จะมีคําส่ังจําหนายคดี จึงเปนการที่ศาลปกครองชั้นตนมิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
และการแสวงหาขอเท็จจริง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะสั่งยกคําสั่งของ
ศาลปกครองช้ันตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนใหโอกาสบุคคลดังกลาวมีคําขอเขามาแทนที่ 
ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย แลวพิจารณามีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๘) 

 

     (๑ .๒ )  กรณีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ ง กําหนดมาตรการ 
หรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยยังไมปรากฏวาอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําวินิจฉัยตามคํารองของผูฟองคดีในประเด็นที่วาคดีน้ีอยูในเขตอํานาจของแผนก 
คดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครองชั้นตนหรือไม 

      คดีน้ีผูฟองคดีทั้งแปดฟองวา ผูรองสอดไดกอสรางโรงแรม
ติดแนวเขตดานเหนือของที่ดินผูฟองคดีทั้งแปด ซ่ึงโรงแรมดังกลาวมีหองพักมากกวา ๘๐ หอง 
จึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการกอสรางโรงแรมพิพาทที่มีความสูง  
๘ ชั้น ซ่ึงมีพ้ืนที่ใชสอยรวมกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จะตองอยูในบังคับแหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังน้ัน เม่ือโรงแรมดังกลาว
กอสรางโดยชิดกับแนวเขตท่ีดินของผูฟองคดีทั้งแปด กรณีจึงเปนการกอสรางโดยไมเวน
ระยะหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงตองมีคําสั่งผูรองสอดรื้อถอนโรงแรมนั้นทั้งหมดหรือบางสวนใหถูกตองตามกฎหมาย  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลับละเลยไมดําเนินการออกคําสั่งหรือดําเนินการใด ๆ 
ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนด ผูฟองคดีทั้งแปดจึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ รวมทั้งไดมีคําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ยกคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 
ทั้งแปด จากน้ันผูฟองคดีทั้งแปดไดยื่นคํารองโตแยงคัดคานกระบวนพิจารณาและขอใหโอนคดี 



 

 

 
 
๔๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปแผนกคดีสิ่งแวดลอม ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังยกคํารองดังกลาว  ตอมา ศาลปกครอง
ชั้นตนไดมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยสั่งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งหามมิใหผูรองสอดหรือบุคคลใดใชอาคารโรงแรมไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน ผูรองสอดไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ัง 
ของศาลปกครองชั้นตนที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
ตอมา ผูฟองคดีทั้งแปดไดชี้แจงตอศาลปกครองสูงสุดและขอใหมีคําสั่งใหมีการโอนคดี 
ไปพิจารณาในศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเปนไปตามประกาศของประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๔  ดังนั้น จึงเห็นไดวาในระหวางการพิจารณาคดีน้ีของศาลปกครองช้ันตน 
มีประเด็นปญหาวาเปนคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่ตองไดรับการพิจารณาคดีโดยแผนก 
คดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครองกลางหรือไม เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา กอนที่ศาลปกครองชั้นตน
จะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีน้ีน้ัน  
อธิบดีศาลปกครองกลางในฐานะผูรักษาการตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดดังกลาว 
ไดมีคําวินิจฉัยในประเด็นที่วาคดีน้ีอยูในเขตอํานาจของแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครองกลาง
หรือไม ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กรณีจึงมี 
เหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี   
ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๕๙) 

 

     (๑.๓) กรณีศาลปกครองชั้นตนสงคํารองขอใหพิจารณาคําขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหมไปยังศาลปกครองสูงสุด 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๕,๑๗๔,๓๔๑.๐๑ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๔,๖๑๓,๑๗๖.๕๓ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินเดือนที่ไดรับเกินและดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี รวมเปนเงินจํานวน ๙,๕๓๔.๐๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวน ๘,๙๖๑.๓๖ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี  ทั้งนี้ ใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว โดยมีคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณดวย 
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
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เน่ืองจากคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดโตแยงในประเด็นปญหาขอกฎหมายท่ีจําตอง
ไดรับการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด เห็นไดวา ศาลปกครองชั้นตนไดใชดุลพินิจในกรณีน้ี
แลววา คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณไดตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๔๕/๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๒ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงไดมีคําสั่งยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีคํารองขอใหศาลพิจารณาคําขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณใหม โดยอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล 
ในชั้นอุทธรณ ซ่ึงหากไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอน โดยช้ีแจงใหเห็นวา
มีรายรับรายจายอยางไรบาง กรณีน้ีจึงเห็นวา เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองประสงคยื่นคํารองขอ
ตอศาลปกครองชั้นตนใหพิจารณาคําขอน้ันใหม ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะพิจารณาคําขอ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองในเรื่องที่เก่ียวกับคาธรรมเนียมนั้นใหม การที่ศาลปกครองชั้นตนรับเรื่องนี้
แลวสงตอยังศาลปกครองสูงสุด จึงไมตองดวยระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
กําหนดไว ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะพิจารณาคําขอเกี่ยวกับคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว 
ในมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๑/๔ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะเหตุที่คูกรณีไดเลือก 
การดําเนินการดังกลาวโดยรองขอตอศาลปกครองชั้นตนใหพิจารณาคําขอน้ันใหม จึงถือเปน
กรณีที่ปรากฏเหตุวาศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ
สวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ังตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบเดียวกัน  
จึงมีคําส่ังใหยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สงคํารองของผูถูกฟองคดีทั้งสองไปยังศาลปกครอง
สูงสุด โดยใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองขอและดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๙) 

 

    (๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง 
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)) 

 

     (๒.๑) กรณีศาลปกครองชั้นตนไมรอการพิจารณาไปจนกวา
ทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีที่ถึงแกความตาย  
จะมีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีหรือผู มีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามาโดยมีคําขอเขามาเอง 
หรือโดยศาลมีหมายเรียกใหเขามาในคดี 

      มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณที่จะใหโอกาสทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก  
หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีที่ถึงแกความตาย มีคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย รวมทั้ง 



 

 

 
 
๔๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหโอกาสผูมีสวนไดเสียมีคําขอเขามาเองหรือถูกศาลหมายเรียกใหเขามาในคดีตามคําขอ 
ของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด ไมไดเปนบทบังคับใหศาลตองจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เม่ือไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่คูกรณีดังกลาวถึงแกความตาย 
แตเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะสั่งจําหนายคดีหรือไมก็ได โดยศาลตองคํานึงถึงเหตุผลอันสมควร
และประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ และผูมีสิทธิเขามาในคดีดังกลาวมิไดมีเพียงทายาท
ของคูกรณีผูถึงแกความตายเทาน้ันเนื่องจากทายาทของบุคคลดังกลาวมีหลายลําดับ ศาลจึง 
ไมอาจมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความทันทีที่ความปรากฏแกศาลวาคูกรณีถึงแก 
ความตายได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ศาลนัดอานผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผูรองซ่ึงเปนคูสมรสของผูฟองคดีไดมาแจงใหศาลทราบวา  
ผูฟองคดีไดถึงแกความตายตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งงดอาน
คําพิพากษาและสั่งจําหนายคดี โดยไมปรากฏวาไดรอการพิจารณาเพื่อใหโอกาสผูรอง ทายาทอ่ืน 
หรือบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา ๕๓ ไดขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย และพิจารณา 
มีคําสั่งเก่ียวกับคําขอดังกลาวกอนที่จะมีคําส่ังจําหนายคดี จึงเปนการที่ศาลปกครองชั้นตน 
มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง และการแสวงหาขอเท็จจริง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะสั่ง 
ยกคําส่ังของศาลปกครองช้ันตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนใหโอกาสบุคคลดังกลาวมีคําขอเขามา
แทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย แลวพิจารณามีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๘) 

 

     (๒.๒) กรณีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพยานเอกสารที่ไมปรากฏ
ในสํานวนคดี โดยมิไดแจงใหคูกรณีทราบ 

      คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แจงใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือดังกลาว หากไมดําเนินการรื้อถอน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะดําเนินการเขาร้ือถอนเอง 
เปนคําสั่งที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงไมชอบดวยกฎหมายดวย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และคําวินิจฉัยอุทธรณไมรับอุทธรณ 
ไวพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณา โดยวินิจฉัยวาผูฟองคดีเคยฟองผูถูกฟองคดีทั้งสอง เปนคดี
หมายเลขดําที่ ๑๖๕/๒๕๕๐ โดยมีคําขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาท และคําวินิจฉยัอุทธรณของผูถูกฟองคดี
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ที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี ซ่ึงคดีดังกลาว 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๘/๒๕๕๐ และศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังที่ ๘๗๐/๒๕๕๐ ยืนตาม
คําสั่งศาลปกครองชั้นตน แตผูฟองคดีก็ยังไมไดดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แจงใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทอีกคร้ัง 
อันเปนคําสั่งที่พิพาทในคดีน้ี คดีน้ีจึงมีประเด็นแหงคดีที่จะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน
กับคดีตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๐/๒๕๕๐ ซ่ึงถึงที่สุดแลว จึงเปนฟองซ้ําตามขอ ๙๗ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ น้ัน เม่ือเอกสารในสํานวนคดีน้ีไมปรากฏ 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และสําเนาคําฟองตลอดจนคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีกอนแตอยางใด ศาลปกครองสูงสุด
จึงไมอาจพิจารณาไดวา คดีน้ีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีกอน
ซ่ึงถึงที่สุดแลวอันจะเปนการฟองซํ้าหรือไม ประกอบกับคดีน้ีผูฟองคดีฟองโตแยงหนังสือ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ มูลคดีตามคําฟองคดีน้ีจึงแตกตางและมิใชประเด็นในคดีกอน 
ที่ถึงที่สุดที่ไดวินิจฉัยแลวโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
วินิจฉัยคดีโดยปราศจากเอกสารหลักฐานดังกลาว และไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
เรียกเอกสารคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๕/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๑๘/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นตน 
หรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน หรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดเขามาในสํานวนคดีน้ี 
เพ่ือที่จะฟงวาเปนการฟองซ้ํา จึงเปนการพิจารณาพยานเอกสารที่ไมปรากฏในสํานวน กรณีจึง
เปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการแสวงหา
ขอเท็จจริง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําส่ังศาลปกครองชั้นตน 
ที่มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๕๙) 

      คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามไมดําเนินการ 
เพิกถอนการแกไขชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔ เลขที่ ๗๐๕ และเลขที่ ๗๐๖ 
ตําบลสําราญราษฎร อําเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร จาก “หอการคาไทย” ใหเปนชื่อของ 
“สมาคมหอการคากรุงเทพ” เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงขอใหเพิกถอน 
การแกไขชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกลาวใหเปนชื่อของ “สมาคมหอการคา
กรุงเทพ” ตามเดิม และใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชําระคาเสียหาย ศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังไมรับ 
คําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา โดยเห็นวาคดีน้ีมีประเด็นที่จะตองพิจารณาเปนประเด็นเดียวกับ



 

 

 
 
๔๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คดีที่ผูฟองคดีเคยยื่นฟองตอศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดําที่ ๖๓๐/๒๕๕๘ และศาล 
มีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๘ โดยไมปรากฏหลักฐานวา 
ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งเรียกเอกสารในคดีหมายเลขดําที่ ๖๓๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ 
๑๒๗๘/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) เขามาในสํานวนคดีน้ี อันจะวินิจฉัยวา 
ผูฟองคดีไดเคยย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดําที่ ๖๓๐/๒๕๕๘ และศาล 
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๘ อันเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาซ้ําตามขอ ๙๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงเปนการ
พิจารณาพยานเอกสารนอกสํานวนโดยไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ 
และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางเอกสารดังกลาวตามขอ ๖๕ แหงระเบียบเดียวกัน  
จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองช้ันตนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ในสวน
ที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังยกคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๕๙) 

 

    (๓) กรณีที่ขอเท็จจริงไมพอแกการวินิจฉัยคดี (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหมีคําสั่งใหม 

 

    (๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ัง 
ที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบกอนสงใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณา 

     ผูฟองคดีทั้งสี่ อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
โดยไดยื่นคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
ในระหวางที่ศาลปกครองชั้นตนยังมิไดสงสํานวนคดีและคําอุทธรณไปยังศาลปกครองสูงสุด  
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคํา ส่ังไม รับคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่ ไว พิจารณา  
คําสั่งดังกลาวจึงเปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
และตองหามมิใหอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน 
เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ศาลปกครองชั้นตน 
จึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสี่ไวพิจารณาตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง 
แหงระเบียบดังกลาว การท่ีศาลปกครองชั้นตนสงคํารองไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนกรณีมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่งตามขอ ๑๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบเดียวกัน แตโดยที่คํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไม รับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
ของผูฟองคดีทั้งสี่เปนคํารองที่ตองหามโดยชัดแจงตามกฎหมาย  ดังน้ัน เพ่ือความรวดเร็ว 
ในการพิจารณาคดี จึงไมมีเหตุอันสมควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวน 
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําส่ังใหม จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๘) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟองแยงของผูถูกฟองคดี 
เ น่ืองจากเปนกรณีคําฟองแยงของผูถูกฟองคดีเปนเรื่อง อ่ืนที่ ไม เ ก่ียวกับคําฟองเดิม  
คําสั่งไมรับคําฟองแยงจึงเปนที่สุดตามขอ ๔๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จึงตองหามอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบ
เดียวกัน เม่ือคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนของผูถูกฟองคดีเปนคําอุทธรณที่ตองหาม
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะพิจารณาคํารองแลวมีคําสั่ง
ไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ แหงระเบียบดังกลาว การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหสงคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีใหศาลปกครองสูงสุดโดยมิไดมีคําส่ังดังกลาว จึงไมชอบดวย 
การดําเนินกระบวนพิจารณา แตโดยท่ีคํารองอุทธรณของผูถูกฟองคดีเปนคํารองอุทธรณ 
ที่ตองหามโดยชัดแจงตามกฎหมาย  ดังนั้น เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคดี จึงไมตอง 
ยอนสํานวนใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือมีคําส่ังใหม จึงมีคําส่ังไมรับ 
คํารองอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๘) 

 

   (๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองขอใหเพิกถอนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบวาเปนคํารองอุทธรณคําส่ัง แลวมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณ 
โดยผิดหลง 

    กรณีที่ผูฟองคดีมีคํารองขอใหศาลปกครองช้ันตนเพิกถอนคําสั่ง 
ที่ไมอนุญาตใหเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก และใหนัดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกและวันนัดฟง
คําพิพากษาในคดีน้ีใหม โดยอางวาการมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนการมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบ
ในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอ่ืนกอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดี 
เพราะศาลปกครองชั้นตนกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกในคดีน้ีเปนการกําหนดไปฝายเดียว
โดยมิไดประสานขอวันวางในการกําหนดวันนัดกับผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีเสียกอน น้ัน 



 

 

 
 
๔๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีเห็นวาเปนการโตแยงการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบตามขอ ๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยขอใหศาลปกครองชั้นตนเพิกถอนกระบวนพิจารณาในการ
กําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะวินิจฉัยคํารองของผูฟองคดีวา
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวหรือไม อยางไร การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
ไมรับคํารองของผูฟองคดีเน่ืองจากเห็นวาคํารองดังกลาวเปนการอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมอนุญาตใหเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก อันเปนคําส่ังระหวางพิจารณาที่ไมมีกฎหมาย
และระเบียบกําหนดใหอุทธรณในระหวางการพิจารณาได และเปนคําอุทธรณที่ตองหาม 
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน จึงเปน 
การสั่งคดีโดยผิดหลง  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏชัดแจงวาการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ของศาลปกครองชั้นตนในการกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
และหลังจากที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังไมรับคํารองของผูฟองคดีแลว ศาลปกครองช้ันตน 
ไดดําเนินกระบวนพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดีตอไปจนกระทั่งมีคําพิพากษาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายเชนกัน ประกอบกับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อนวันนั่ง
พิจารณาคดีคร้ังแรกออกไปตามคํารองของผูฟองคดีเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  ดังน้ัน 
เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคดีจึงไมจําตองยอนสํานวนใหศาลปกครองชั้นตนดําเนิน
กระบวนพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งใหม จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตให
ผูฟองคดีเลื่อนวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก และยกอุทธรณของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๕๑-๕๒/๒๕๕๘) 

 

    (๓) กรณีที่ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม
วาเปนคําฟอง แลวมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุฟองซ้ําโดยผิดหลง 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามยื่นคําขอตอศาลปกครองชั้นตน โดยระบุ 
ในคําขอที่ยื่นน้ันวาเคยยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมาแลว แตศาลปกครองชั้นตนไมรับ 
คําฟองและศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืน  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา มีพยานหลักฐานใหม 
ที่อาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จึงขอใหศาลมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครองใหมตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน  
ศาลปกครองชั้นตนจึงตองพิจารณาวาคําขอของผูฟองคดีทั้งสามดังกลาวตองดวยเงื่อนไข 
การขอใหศาลมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมไดหรือไม และมีคําส่ังไปตามรูปคดี การที่ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาวาคําขอของผูฟองคดีทั้งสามดังกลาวเปนคําฟองใหมซ่ึงศาลจะตองวินิจฉัยโดยอาศัย
เหตุอยางเดียวกันกับที่ศาลปกครองสูงสุดไดเคยวินิจฉัยและมีคําสั่งถึงที่สุดไปแลว จึงเปนการ
ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลวมีคําสั่งไมรับคําฟอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่เก่ียวกับการทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดชอบที่จะยกคําส่ังดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคดี 
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําส่ังใหมไดตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบเดียวกนั 
แตเพ่ือมิใหคดีตองลาชาออกไป ประกอบกับสํานวนคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลปกครองสูงสุด
จะวินิจฉัยใหเสร็จสิ้นไปได จึงเห็นสมควรพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีทั้งสามในคดีน้ี
ใหเสร็จไปเสียในคราวเดียว เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีที่ ๒ 
ไวพิจารณา และศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน คําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกลาวจึงเปนเพียงการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีเง่ือนไข
ของการฟองคดีเทาน้ัน ยังมิไดมีการดําเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเนื้อหา
แหงคดีหรือไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีน้ันแลวแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมอาจ 
ยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีน้ีใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษา 
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘) 

 

    (๔) กรณีที่ขอพิพาทจําเปนตองไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 

     คณะอนุญาโตตุลาการของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ (ผูถูกฟองคดี) เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
และทําหนาที่ เปนคณะกรรมการวิ นิจฉัยขอพิพาทของผูถูกฟองคดี  คําวิ นิจฉัยของ 
คณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวจึงมีสถานะเปนคําส่ังทางปกครอง เม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหศาล 
มีคําสั่งกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาเพื่อทุเลาหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือเสียหายของผูฟองคดี การที่ศาลจะมีคําสั่ งกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว 
กอนการพิพากษา จึงตองใชหลักเกณฑตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมวด ๕ 
สวนที่ ๑ ขอ ๖๙ ถึงขอ ๗๔ ที่ เปนสวนที่วาดวยการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครอง ไมอาจใชหลักเกณฑในหมวด ๕ สวนที่ ๒ ขอ ๗๕ ถึงขอ ๗๗ ที่วาดวย 
การบรรเทาทุกขชั่วคราว มากําหนดเปนมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาได 
เน่ืองจากการกําหนดมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาทั้งสองสวนดังกลาว  
มีหลักเกณฑในการพิจารณาออกมาตรการที่แตกตางกัน เชน หลักเกณฑตามขอ ๗๑ ที่กําหนดให
ศาลตองสงสําเนาคําขอใหคูกรณีเพ่ือใหคูกรณีทําคําชี้แจง แลวนัดไตสวนคูกรณี และขอ ๗๒ 
กําหนดวา กอนมีมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราว จะตองมีคําแถลงการณจากตุลาการ 



 

 

 
 
๔๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูแถลงคดีกอน  ดังนั้น เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดรับคําขอของผูฟองคดีแลว ไดมีคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามขอ ๗๕ และขอ ๗๗ 
แหงระเบียบดังกลาว จึงเปนกรณีที่การทําคําสั่งดังกลาวมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง  แตอยางไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุด
เห็นวายังไมมีเหตุอันสมควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืน 
ศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฉบับเดียวกัน 
เน่ืองจากขอพิพาทในคดีน้ีมีความจําเปนตองไดรับการพิจารณาโดยเร็ว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐/๒๕๕๙) 

 

  ๓.๓.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใช 
ในศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาค ๒ 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

บทที่ ๑  

 

การนําหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใชวินิจฉัยในคดีปกครอง 
   

๑. หลักความเสมอภาค (การหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม) 

 

 ๑.๑ การใชดุลพินิจพิจารณาคําขอออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
 

  แมผู ย่ืนคําขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะเปนผูมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ แตนายทะเบียนทองที่ก็มิได
มีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมายท่ีจะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ โดยยังคง 
มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน
ของผูย่ืนคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไปวา จําตองมีและใชอาวุธปนสําหรับใชในการ
ปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวหรือไม และมากนอยเพียงใด  
เปนสําคัญ   ดังน้ัน  กรณีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยแบงผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนสําหรับ
ปองกันตัวและทรัพยสินออกเปน ๒ ประเภท ตามอาชีพและภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 
อันไดแกประเภทที่ผูขออนุญาตเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย 
หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และประเภทที่ผูขออนุญาต
เปนบุคคลทั่วไป  แลวปฏิบัติตอผูขออนุญาตแตละประเภทดังกลาวแตกตางกัน  
โดยหากผูขออนุญาตเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก 
นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได แตหาก 
ผูขออนุญาตเปนบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก นายทะเบียนทองที่
อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เทาน้ัน เน่ืองจากขาราชการซึ่งมีหนาที่
ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต 
ยอมมีความจําเปนที่จะตองใชอาวุธปนพกสําหรับปองกันชีวิตรางกายของตนที่มี
อานุภาพรายแรงย่ิงกวาบุคคลทั่วไปที่ไมมีภาระหนาที่ดังกลาว จึงเปนเหตุผลที่หนักแนน 
และควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง และไมอาจถือวาการปฏิบัติตอผูขออนุญาตใหมี 
และใชอาวุธปนพกเพื่อปองกันตนหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว มีลักษณะเขาขาย



 
 
๔๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อันเปนการตองหามตามมาตรา ๓๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การที่นายทะเบียนทองที่ 
ใชดุลพินิจออกคําสั่งไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปผูประกอบอาชีพคาขายมีและใช 
อาวุธปนพกสั้น ก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. จึงชอบดวยกฎหมาย   
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตซ้ือ มี และใชอาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. 
ตอนายอําเภอเมืองแพร (ผูถูกฟองคดี) แตผูถูกฟองคดีพิจารณาคําขออนุญาตของผูฟองคดี 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๒๑ แลว เห็นวา ผูฟองคดีเปนบุคคลทั่วไป ประกอบอาชีพคาขาย และมิไดเปน
ขาราชการท่ีมีหนาที่ในการปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต จึงไมมีเหตุผลความจําเปนที่จะขอซื้อ มี และใชอาวุธปน ขนาด ๑๑ มม. 
ซ่ึงเปนอาวุธปนที่มีอานุภาพรายแรง โดยหากจําเปนตองมีและใชอาวุธปนเพ่ือปองกันชีวิต 
และทรัพยสิน ควรขอมีและใชอาวุธปน ขนาด .๓๘ หรือขนาด ๙ มม. แทน ผูถูกฟองคดี 
จึงมีหนังสือแจงเหตุผลดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ พรอมแจงสิทธิใหผูฟองคดีโตแยงและ 
แสดงพยานหลักฐานภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลวแตมิไดโตแยงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงคําสั่ง
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. ใหผูฟองคดีทราบ  
ตอมา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึงพิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาตนมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ การขอมีและใชอาวุธปนของผูฟองคดีก็เพ่ือปองกันชีวิต 
และทรัพยสิน ซ่ึงมิไดอยูนอกเหนือจากบทบัญญัติในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
และขนาดของอาวุธปนที่ขออนุญาตเปนขนาดที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตใหได 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ การที่ผูถูกฟองคดี
มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. โดยนํา
แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๒๑ มาพิจารณา ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปน และให 
ผูถูกฟองคดีออกใบอนุญาตดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๔๗    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ดวยเหตุที่อาวุธปนเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสวัสดิภาพในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของประชาชน รวมทั้งเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศและความสงบเรียบรอยของประชาชน 
มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปนฯ จึงบัญญัติหามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช สั่ง หรือนําเขา ซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ โดยมาตรา ๑๓๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
หามมิใหออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนใหแกบุคคล ๙ ประเภท  นอกจากน้ัน มาตรา ๙๓ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันยังบัญญัติไวดวยวา ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเครื่อง
กระสุนปน ใหออกใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬา 
หรือยิงสัตว  ดังน้ัน แมผูยื่นคําขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะเปนผูมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ นายทะเบียนทองที่ ก็ มิไดมีหนาที่หรือความผูกพัน 

                                                            
 ๑-๓ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๗ หามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนทองที่  
  มาตรา ๙ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน ใหออกใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัว 
หรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว 
  ใบอนุญาตน้ันใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก 
 

  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  
เวนแตในกรณีความผิดท่ีกระทําโดยความจําเปนหรือเพื่อปองกันหรือโดยถูกยั่วโทษะ 
  (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 สําหรับความผิด 
อยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวใน (๑) และ (๒) เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) บุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
  (๕) บุคคลซ่ึงไมสามารถจะใชอาวุธปนไดโดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เวนแตจะมีไวเพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑ 
  (๖) บุคคลซ่ึงเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือปรากฏวาเปนคนวิกลจริต  
หรือจิตตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๗) บุคคลซ่ึงไมมีอาชีพและรายได 
  (๘) บุคคลซ่ึงไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
  (๙) บุคคลซ่ึงมีความประพฤติชั่วอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยของประชาชน   



 
 
๔๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามกฎหมายที่จะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ หากแตมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาต 
ใหหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนของผูยื่นคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไปวา จําตองมี
และใชอาวุธปนสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวหรือไม  
และมากนอยเพียงใด เปนสําคัญ เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการใชดุลพินิจพิจารณาคําขอ
อนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนของผูยื่นคําขอแตละรายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงกัน
หรือเกิดการลักลั่นกัน โดยต้ังใจหรือไมตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชา 
ของนายทะเบียนทองที่ยอมมีความชอบธรรมที่จะกําหนด “แนวนโยบาย” หรือ “แนวปฏิบัติ”  
ในการใชดุลพินิจดังกลาว และใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
ใหแกผูยื่นคําขอ โดยอางอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวลวงหนาได  แตทั้งน้ี  
นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่จะตองไมมีความประสงคที่จะให
แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎ และหรือถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวอยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎ 
อีกทั้ง แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวจะตองไมชักนําใหนายทะเบียนทองที่
ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน โดยมิชอบดวยเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ 
และมีขอความขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ ดวย 
  เม่ือพิจารณาหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใช
อาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑๔ ซ่ึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน

                                                            
 ๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ 
  การพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัว 
และทรัพยสิน ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
   ขอ ๔ ชนิดและขนาดอาวุธปน ซ่ึงจะอนุญาตใหพิจารณาถึงฐานะ และความจําเปนของผูอนุญาตเปนราย ๆ ไป  
โดยระลึกวาการอนุญาตใหเอกชนมีอาวุธปนน้ันเปนการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๙ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหมีไวเพื่อปองกันตัวหรือทรัพยสินหรือในการกีฬา หรือในการยิงสัตว 
  การพิจารณาอนุญาตดังกลาวขางตนน้ี มีหลักเกณฑในการอนุญาตสําหรับชนิดและขนาดอาวุธปนตามคําส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ขอ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว๘๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และท่ี ๐๕๑๕/ว๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ 
ดังน้ี 
  ก. ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการ ซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ 
ที่เส่ียงอันตรายตอชีวิต และผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได  



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๔๙    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยตลอดแลว เห็นวา หลักการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให มีและใชอาวุธปนดังกลาว  มีลักษณะเปนเพียงแนวทาง 
ใหนายทะเบียนทองที่ที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนถือปฏิบัติ 
ในการตรวจสอบวา ผูขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ หรือไม และผูยื่นคําขอใบอนุญาตมีความจําเปนที่จะตองมีและใชอาวุธปน
ตามที่ขอเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว มากนอยเพียงใดเทาน้ัน  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เปน
ผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่ มิไดมีเจตนาหรือวัตถุประสงคที่จะใหหลักการพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว มีสภาพบังคับเปนกฎ และใหนายทะเบียนทองที่ 
ถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎ ดังจะเห็นไดจากความในขอ ๑๐ ที่กําหนดวา 
ในกรณีพิเศษตาง ๆ นอกจากน้ี ใหอยูในดุลพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเรื่องเฉพาะรายที่จะ
พิจารณาสั่งการ และขอ ๑๔ ที่กําหนดวา หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลมีและใช
อาวุธปนนี้ เปนหลักเกณฑโดยท่ัวไปสําหรับใชเปนแนวทางของนายทะเบียนอาวุธปนเทาน้ัน 
หากรายใด นายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรวา ผูขอมีพฤติการณไมเหมาะสมหรือมีเหตุผล 
ความจําเปนไมเพียงพอ แมจะเปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน  
 
                                                                                                                                                                          
หรือผูขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเปนนักกีฬายิงปน และมาฝกซอมยิงปนเปนประจําจากเลขาธิการสมาคมยิงปน 
หรือนายสนามยิงปนน้ัน ๆ ในการพิจารณาอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกใหอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได 
  ข. สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจําเปนตองมีอาวุธปนพก อนุญาตใหมีไดลํากลองไมเกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. 
สําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไมขัดกับมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐  ทั้งน้ี ตองไมขัดตอกฎกระทรวง 
ที่ใชบังคับอยูตามที่ระบุไวในขออ่ืน ๆ ดวย 
  สําหรับอาวุธปนที่มีอานุภาพรายแรงแมขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เชนอาวุธปนขนาด .๓๕๗ ก็ไมควร
อนุญาต เวนแตผูขออนุญาตเปนขาราชการตํารวจ ทหารหรือขาราชการอื่นซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือเปน
ขาราชการในทองที่กันดาร และผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได  
ก็ใหพิจารณาอนุญาตได สําหรับในตางจังหวัดใหนายทะเบียนฯ เสนอขอรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 
เปนลายลักษณอักษรดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ขอ ๑๐ ในกรณีพิเศษตาง ๆ นอกจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเร่ืองเฉพาะรายที่จะพิจารณา 
ส่ังการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ขอ ๑๔ หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต ใหบุคคลมีและใชอาวุธปนน้ีเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป สําหรับ 
ใชเปนแนวทางพิจารณาของนายทะเบียนอาวุธปนเทาน้ัน หากรายใดนายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรวาผูขอมีพฤติการณ 
ไมเหมาะสม หรือมีเหตุผลความจําเปนไมเพียงพอ แมจะเปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ตาม นายทะเบียนจะไมอนุญาตก็ได 



 
 
๔๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ก็ตาม นายทะเบียนจะไมอนุญาต
ก็ได เม่ือหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาวเปนเพียงแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติในการใชดุลพินิจพิจารณาออกหรือไมออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอใบอนุญาต
ใหมี และใชอาวุธปนของนายทะเบียน กรณีจึงมิใชกฎที่กําหนดเร่ืองการจํากัดชนิดและจํานวน
อาวุธปน หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามความ 
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)๕ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ที่จะตองใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเร่ือง
ดังกลาวไปออกเปนกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนแตอยางใด  นอกจากน้ัน 
หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว ก็มิไดชักนําใหนายทะเบียนทองที่
ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยไมชอบดวยเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติอาวุธปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ เลย ดังจะเห็นไดจาก
ความในขอ ๔ ที่เนนย้ําวา ชนิดและขนาดอาวุธปนซ่ึงจะอนุญาตใหพิจารณาถึงฐานะของ 
ผูขออนุญาตเปนราย ๆ ไป โดยระลึกวาการอนุญาตใหเอกชนมีอาวุธปนนั้น เปนการอนุญาต
ตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปนฯ มาตรา ๙ ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหมีไวเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสินหรือในการกีฬา 
หรือในการยิงสัตว หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและ 
ใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ จึงมิไดขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติอาวุธปน  
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ แมจะเปนความจรงิวา ความในวรรคสองของขอ ๔ ไดกําหนดไววา การพิจารณา
อนุญาตดังกลาวขางตนนี้ มีหลักเกณฑในการอนุญาตสําหรับชนิดและขนาดอาวุธปนตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ขอ ๑๓ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว. ๘๕๘๓  
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และที่ ๐๕๑๕/ว. ๘๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังน้ี  
ก. ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการ ซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงาน 
 
                                                            
 ๕ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน
และเจาหนาท่ีอื่น และออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปน้ี คือ 
 (๑) จํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปนของกระทรวงทบวงกรมอื่นนอกจากของราชการทหารและตํารวจ 
 (๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไป
รับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได หรือผูขออนุญาตเพ่ือการกีฬาโดยมีหนังสือรับรอง 
เปนนักกีฬายิงปนและมาฝกซอมยิงปนเปนประจําจากเลขาธิการสมาคมยิงปนหรือนายสนาม 
ยิงปนนั้น ๆ ในการพิจารณาอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก ใหอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน  
.๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได  ข. สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจําเปนตองมีอาวุธปนพก อนุญาตใหมีได
ลํากลองไมเกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. สําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไมขัดกับมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ 
ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎกระทรวงที่ใชบังคับอยูตามที่ระบุไวในขออ่ืน ๆ ดวย สําหรับอาวุธปนที่มี
อานุภาพรายแรงแมขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เชนอาวุธปนขนาด .๓๕๗ ก็ไมควร
อนุญาต เวนแตผูขออนุญาตเปนขาราชการตํารวจ ทหารหรือขาราชการอื่นซ่ึงมีหนาที่ปราบปราม
ตามกฎหมาย หรือเปนขาราชการในทองที่กันดารและผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือ
เทียบเทาขึ้นไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได ก็ใหพิจารณาอนุญาตได สําหรับ 
ในตางจังหวัด ใหนายทะเบียนทองที่ เสนอขอรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 
เปนลายลักษณอักษรดวย ซ่ึงมีลักษณะเปนการแบงผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนสําหรับ
ปองกันตัวและทรัพยสินออกเปน ๒ ประเภท โดยคํานึงถึงอาชีพและภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 
กลาวคือ ผูขออนุญาตที่เปนขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ประเภทหนึ่ง และผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
ที่เปนบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แลวปฏิบัติตอผูขออนุญาตแตละประเภทดังกลาวแตกตางกัน 
กลาวคือ ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก  
นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได แตถาผูขออนุญาต
เปนบุคคลท่ัวไป ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาต 
ขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เทาน้ัน แตก็เปนที่เห็นไดวา การปฏิบัติตอผูขออนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปนหรือปองกันตัวหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว มิไดเปนไปตามอําเภอใจ
แตอยางใด หากแตมีที่มาจากเหตุผลที่วา ขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือ 
มีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ยอมมีความจําเปนที่จะตองใชอาวุธปนพก
สําหรับปองกันชีวิตรางกายของตนที่มีอานุภาพรายแรงย่ิงกวาบุคคลโดยทั่วไปที่ไมมีภาระหนาที่
ดังกลาว ซ่ึงเปนเหตุผลที่หนักแนน และควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง กรณีจึงไมอาจถือวา 
การปฏิบัติตอผูขออนุญาตใหมี และใชอาวุธปนพกเพ่ือปองกันตนหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว 
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เขาขายเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อันเปนการตองหามตามมาตรา ๓๐๖  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  เม่ือไดวินิจฉัยแลววา หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  
แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑ /ว ๘๘๖ เ ร่ือง หลักการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เปนเพียงแนวปฏิบัติในการ 
ใชดุลพินิจของนายทะเบียนทองที่ มิใชกฎที่กําหนดเรื่องการจํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปน  
หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ ที่จะตองใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเรื่องดังกลาว 
ไปออกเปนกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษากอน  อีกทั้ง ทั้งขอ ๔ วรรคสอง  
ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว ก็มิไดขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ และมิไดมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคล
โดยไมเปนธรรม อันเปนการขัดตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงบังคับใชอยูในขณะน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปนฯ ใชดุลพินิจมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกส้ัน ก่ึงอัตโนมัติ  
ขนาด ๑๑ มม. ใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลทั่วไปมีอาชีพคาขาย ไมใชขาราชการที่มีหนาที่
ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต โดยอางอิงขอ ๔ 
วรรคสอง ข. ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว จึงไมใชการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๖/๒๕๕๘) 
 
 

                                                            
 ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
  มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๕๓    
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 ๑.๒ การกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของลูกจางประจําซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงานทางอากาศ 
 

  เ ม่ือการกําหนดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่ มี เหตุ พิ เศษใหแก
ลูกจางประจําตามประกาศกระทรวงการคลัง มีเจตนารมณเพื่อตองการรักษาบุคลากร 
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนไดยากใหอยูปฏิบัติหนาที่ 
ในองคกรตอไป  ดังน้ัน การที่กระทรวงการคลังกําหนดสิทธิการไดรับเงินเพิ่มดังกลาว
โดยแบงลูกจางออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะงานในหนาที่ และเห็นวาลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องบินหากมีใบอนุญาตทําการซอมบํารุงและประกาศนียบัตรการซอมบํารุง
อากาศยานแตละประเภทที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ  
ซึ่งตองผานการอบรมและทดสอบความรูความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ยอมจะมีประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่มากกวา จึงนําหลักเกณฑการมีใบอนุญาตและ
ประกาศนียบัตรดังกลาวมากําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องบิน 
ซึ่งเปนการใหสิทธิแกลูกจางประจําตําแหนงชางเครื่องบินทุกคนโดยเสมอภาคกัน 
หลักเกณฑดังกลาวจึงมิไดเปนการกีดกันหรือตัดสิทธิของลูกจางประจําเปนการเฉพาะราย
แตอยางใด  
  สวนกรณีที่กระทรวงการคลงักําหนดสิทธิการไดรับเงนิเพิ่มใหแกลกูจางประจาํ
ตําแหนงนักบินสูงกวาลูกจางประจําตําแหนงชางเครื่องบินน้ัน เม่ือลูกจางประจํา 
ทั้งสองตําแหนงดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกัน 
จึงเปนกรณีที่ มีสาระสําคัญแตกตางกัน  ไมอาจนํามาเปรียบเทียบกันได   อีกทั้ง 
ลูกจางประจําตําแหนงนักบินเปนลูกจางในกลุมสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสีย 
ผูปฏิบัติราชการและมีอัตราการเขาออกที่รุนแรง การกําหนดหลักเกณฑเงินเพิ่มสําหรับ
ลูกจางประจําตําแหนงนักบินกับตําแหนงชางเครื่องบินใหแตกตางกัน จึงไมถือเปน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่รายเปนลูกจางประจําตาํแหนงชางเครื่องบิน สังกัดสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติงานประจําฝายซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองบิน 
สนามบินนครสวรรค ฟองวา ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง 
ที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมีการกําหนด
หลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมโดยไมเปนธรรม โดยกําหนดใหผูปฏิบัติงานทางอากาศตําแหนงนักบิน
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หรือนักบินผูตรวจการบินบนอากาศยานเปนประจําที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานทางอากาศ 
ในฐานะนักบินหรือนักบินผูตรวจการบิน ไดรับเงินเพ่ิมในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให
ไดรับคาตอบแทนชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถาเกินคร่ึงชั่วโมงบิน ใหคิดเปน
หน่ึงชั่วโมง แตในสวนของตําแหนงชางอากาศ ชางเครื่องบิน หรือชางวิทยุสื่อสารการบิน 
บนอากาศยานเปนประจํา ที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานทางอากาศในตําแหนงชางอากาศในฐานะ
ชางอากาศ ชางเครื่องบินหรือชางวิทยุสื่อสารการบิน ใหไดรับเงินเพ่ิมเปนรายกรณีดังตอไปน้ี 
กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุง ใหไดรับในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท กรณีมีหนังสือ
ใบอนุญาตทําการซอมบํารุงและประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยาน ใหไดรับในอัตรา 
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และกรณีมีประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานมากกวาหน่ึงใบ  
ใหไดรับในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท สวนคาตอบแทนชั่วโมงบินสําหรับชางเครื่องบิน 
กําหนดใหชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถาเกินครึ่งชั่วโมงบิน ใหคิดเปนหน่ึงชั่วโมง 
และคาตอบแทนชั่วโมงบินสําหรับชางวิทยุสื่อสารการบิน กําหนดใหชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท  
เศษของชั่วโมงบินถาเกินครึ่งชั่วโมงบินใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่รายเห็นวา 
การกําหนดอัตราเงินเพ่ิมดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เน่ืองจากตําแหนง 
ชางอากาศ ชางเครื่องบิน หรือชางวิทยุสื่อสารการบิน ก็เปนผูปฏิบัติงานทางอากาศซ่ึงเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิตและรางกายเชนเดียวกับนักบินหรือนักบินผูตรวจการบิน  อีกทั้ ง ประกาศของ 
กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยังทําใหผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงชางอากาศ ชางเครื่องบิน 
หรือชางวิทยุสื่อสารการบิน ไมไดรับเงินเพ่ิมในอัตราเดียวกัน เน่ืองจากมีเง่ือนไขเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตทําการซอมบํารุงและประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานเปนตัวกําหนด  
จึงมีหนังสือถึงผูอํานวยการสวนการบิน ฝายซอมบํารุงรักษาเครื่องบิน สนามบินนครสวรรค 
ขอใหมีการดําเนินการใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขประกาศที่พิพาท แตก็มิไดมีการส่ังการใด ๆ  
ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่รายจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เฉพาะสวนที่เปนหลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมของ
ตําแหนงชางเคร่ืองบิน และใหอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ผูอํานวยการสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณากําหนดใหตําแหนงชางเครื่องบินไดรับเงินเพ่ิม
ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือน แลวสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาตอไป 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง  
ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงกําหนดวา ลูกจางประจําซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
อาจไดรับเงินเพ่ิมไดตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด  แตทั้งน้ี ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และอัตราที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ ออกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พิพาท ก็เพ่ือใหลูกจางประจํา
ของสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา โดยมีเจตนารมณเพ่ือตองการรักษาบุคลากร 
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงหาบุคลากรทดแทนไดยากใหอยูปฏิบัติหนาที่ในองคกร
ตอไป โดยในสวนของลูกจางประจําของทุกสวนราชการ ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงาน 
ทางอากาศโดยปฏิบัติงานในฐานะชางอากาศ ชางเครื่องบิน หรือชางวิทยุสื่อสารการบิน  
ซ่ึงปฏิบัติงานบนอากาศยานเปนประจําน้ัน ไดมีการนําหลักเกณฑการมีหนังสือใบอนุญาตทําการ
ซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยาน ซ่ึงออกใหโดยกรมการขนสงทางอากาศ
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเง่ือนไขในการกําหนดเงินเพ่ิมดวย  
ทั้งน้ี ก็เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูแกชางเครื่องบิน ในการนําความรูไปเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานซอมและบํารุงรักษาอากาศยาน ซ่ึงขอเท็จจริงก็ปรากฏวาในขณะที่มีประกาศ 
ที่พิพาท เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่มีใบอนุญาตนายชางภาคพ้ืนดินประเภท ๒ จากกรมการ
ขนสงทางอากาศ มีเพียงจํานวน ๔๗ คน แตเม่ือไดทราบขาววาชางเครื่องบินไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวจึงไปสอบเพ่ือขอใบอนุญาต ทําใหจนถึงวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ มีเจาหนาที่ที่มีใบอนุญาตนายชางภาคพ้ืนดินประเภท ๒ เปนจํานวน ๗๕ คน 
คงมีลูกจางประจํากลุมชางเครื่องบินเพียง ๓๑ คน เทาน้ันที่ยังไมมีใบอนุญาต และเมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ ก็ไดมีลูกจางประจํากลุมชางเคร่ืองบินไดรับใบอนุญาตนายชางภาคพ้ืนดิน
ประเภท ๒ เพ่ิมเติมอีกจํานวน ๕ คน จากขอเท็จจริงดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา การนํา
หลักเกณฑเรื่องหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยาน
มาเปนเง่ือนไขในการกําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา สงผลให
ลูกจางประจํากลุมชางเคร่ืองบินไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหนาที่ในสายวิชาชีพของตน 
เน่ืองจากตองผานการอบรมและการทดสอบความรูความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ตองการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาดานการบินใหกาวหนา สวนลูกจางประจําที่ไมพัฒนาศักยภาพก็มิไดรับ
ผลกระทบจากประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว เน่ืองจากยังคงไดรับคาตอบแทนในอัตรา 
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๕๐๐ บาท ตอชั่วโมงบินเชนเดิม  ดังนั้น การนําหลักเกณฑการมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอม
บํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยาน มาเปนเง่ือนไขในการกําหนดเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําจึงชอบดวยกฎหมาย และไมถือเปนการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่รายตามมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด 
  นอกจากน้ี โดยที่การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมที่ขัดตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ น้ัน ตองเปนการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันตอบุคคล 
ที่มีสถานะ หนาที่ และคุณสมบัติเทาเทียมกัน  ดังน้ัน เม่ือการกําหนดสิทธิการไดรับเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดโดยแบงลูกจาง
ตามลักษณะงานในหนาที่ออกเปน ๓ กลุม โดยแตละกลุมมีองคประกอบในการกําหนด
หลักเกณฑแตกตางกัน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา ลูกจางประจําตําแหนงชางเคร่ืองบินที่มี
หนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงและประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานแตละประเภท
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ ตองผานการอบรมและการทดสอบ
ความรูความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องบิน ซ่ึงจะมีประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการในกลุมตําแหนงชางเครื่องบิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนําหลักเกณฑ 
การมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานมากําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงชางเครื่องบิน โดยหลักเกณฑดังกลาวเปนการ 
ใหสิทธิกับลูกจางประจําตําแหนงชางเคร่ืองบินทุกคนเสมอกันที่จะไดรับสิทธิน้ัน รวมทั้งผูฟองคดี
ทั้งหาสิบสี่รายหากไดพัฒนาจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเชนเดียวกับลูกจางประจําคนอ่ืน ๆ 
การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวจึงมิไดเปนการกีดกันหรือตัดสิทธิของผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่ราย 
แตอยางใด  สวนลูกจางประจําตําแหนงนักบิน น้ัน เน่ืองจากเปนลูกจางในกลุมสาขาที่ขาดแคลน 
มีการสูญเสียผูปฏิบัติราชการและมีอัตราการเขาออกรุนแรง จึงกําหนดใหลูกจางประจําตําแหนง
นักบินไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน  
เม่ือลูกจางประจําตําแหนงนักบินและตําแหนงชางเครื่องบินมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
และการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน อันเปนกรณีที่มีสาระสําคัญแตกตางกัน ไมสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดหลักเกณฑเงินเพ่ิมสําหรับลูกจางประจํา
                                                            
 ๗-๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ  
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 

  มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง  
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ตําแหนงนักบินกับตําแหนงชางเครื่องบินตางกัน จึงไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
อันขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่พิพาท เฉพาะหลักเกณฑ
และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับผูปฏิบัติงานทางอากาศ ตําแหนงชางเครื่องบิน จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๒/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๓ การออกระเบียบกําหนดใหมีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 

  การที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรมีขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณในการรับ
และจัดการศึกษาใหกับผูที่ประสงคจะเขารับการศึกษา จึงไดมีการออกระเบียบ 
การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาโดยกําหนดโควตาผูที่จะเขารับการศึกษาใหแตละ
หนวยงานตามหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งมีทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
เอกชนที่ไดรับการยอมรับในระดับรัฐบาล ใหเขารับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  
และจัดเก็บคาจัดการศึกษาเฉพาะจากนักธุรกิจเอกชนผูที่ประสงคจะเขารับการศึกษา 
ที่ไมไดอยูในโควตาขางตน แตมีคุณสมบัติและศักยภาพทางการเงินเพียงพอ เพื่อไมให
เสียโอกาสในการเขารับการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ อันเปนการบริหารจัดการเพื่อให
บรรลุความมุงหมายของวิทยาลัยโดยคํานึงถึงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 
การจัดเก็บคาจัดการศึกษาดังกลาวจึงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอจํากัด 
ทางงบประมาณของวิทยาลัยที่จะจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดใหบรรลุผล  
แมในปการศึกษาที่ผาน ๆ มา จะไมเคยมีการเรียกเก็บคาจัดการศึกษาดังกลาวก็ตาม 
แตเม่ือจํานวนนักศึกษามีปริมาณมากข้ึนและงบประมาณมีจํานวนจํากัด วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักรจึงไมจําตองผูกพันกับดุลพินิจที่ มีมาแตเดิม การเรียกเก็บ 
คาจัดการศึกษาจากนักธุรกิจเอกชนขางตน ซึ่งมีความแตกตางจากนักธุรกิจเอกชน 
ที่มาจากองคกรซึ่งอยูในโควตาของวิทยาลัย จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
และไมใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประจําปการศึกษา 
๒๕๔๘-๒๕๔๙ ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาระดับสูง 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่สภาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 



 
 
๔๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
(ปรอ.) และหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร เอกชน และการเมือง (วปม.) โดยยกเวนคาเลาเรียน
ใหแกนักศึกษาบางกลุม และเรียกเก็บเงินคาเลาเรียนจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะนักศึกษาที่เปน
นักธุรกิจหรือนักการเมือง ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาการยกเวนคาเลาเรียนใหแกนักศึกษาบางกลุม
ดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม อีกทั้งที่ผานมาผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเคยเรียกเก็บ
คาเลาเรียนหลักสูตรดังกลาว เม่ือไมมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงควรตองผูกพันกับการใชดุลพินิจที่ผานมา ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสี่ไดมีหนังสือ 
ไปยังผูถูกฟองคดีทั้งสองและบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือขอใหพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บคาเลาเรียน
ดังกลาวแลว แตไมไดรับคําชี้แจงกลับมาแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหยกเลิกการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียนหลักสูตรที่พิพาทจากนักศึกษาที่มาจาก
ภาคเอกชนและภาคการเมือง รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ คืนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอคน 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเปนสถาบันการศึกษาที่มีความมุงหมาย 
ในการประศาสนวิทยาการเก่ียวกับการปองกันราชอาณาจักรใหแกขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝาย
ทหารและฝายพลเรือนใหเกิดความสํานึกรับผิดชอบรวมกันในการปองกันราชอาณาจักร 
และความมั่นคงของชาติ โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย 
อนุมัติโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาตาง ๆ กําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผูที่จะ
เขาศึกษาในแตละหลักสูตร ตลอดจนใหความเห็นชอบในตัวบุคคลที่จะเขารับการศึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗.โดยคาใชจายในการจัดการศึกษาน้ันจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลในแตละป ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ในระยะแรกผูเขารับการศึกษาทั้งหมดจะเปนขาราชการ
ระดับสูงเทาน้ัน แตหลังจากเปดหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ไปแลว ๓๑ รุน  
ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติอนุมัติใหเปดหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) โดยมีนักศึกษามาจากขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน ซ่ึงเสนอรายชื่อผานสถาบันหรือสมาคมของตนเอง อันไดแก 
หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งนักธุรกิจ 
ที่เปนระดับผูบริหาร และเม่ือเปดหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  
ไปแลว จํานวน ๑๗ รุน ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีการเปดหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ  
 
 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๕๙    
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เอกชน และการเมือง (วปม.) เปนรุนที่ ๑ โดยการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา 
ทั้งสามหลักสูตรดังกลาวจะเปนไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศฯ เชนเดียวกัน ซ่ึงในการคัดเลือกผูเขารับ
การศึกษานั้น ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน พนักงานองคการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  
ที่จะเขารับการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ จะเปนไปตามที่สวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา
เปนผูคัดเลือก แลวเสนอรายชื่อรวมทั้งประวัติใหวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรตามคุณสมบัติ
และจํานวนที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรแจงใหทราบ โดยหากเปนนักธุรกิจภาคเอกชน 
พนักงานในองคกรธุรกิจและนักการเมือง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรจะรวบรวมรายชื่อ 
และประวัติเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  หลังจากน้ัน จึงเสนอตาม 
สายการบังคับบัญชาเพ่ือขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงปรากฏวา  
ในปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไดมีหนังสือถึง 
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศเพื่อขออนุมัติใชระเบียบการเขารับการศึกษา 
ของนักธุรกิจเอกชนและนักการเมือง โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากมีจํานวนผูตองการเขารับ
การศึกษามากขึ้นทุกป สงผลกระทบตอภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตองจัดสรรใหกับวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเปนอยางมาก และเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  
จึงขออนุมัติใชระเบียบการเขาเปนนักศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรสําหรับนักธุรกิจ
เอกชนและนักการเมือง โดยกําหนดใหมีคาใชจายรายบุคคลตลอดหลักสูตรจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงเปนคาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณของทางราชการได เชน คาใชจายในการ
เดินทางดูกิจกรรมภายในประเทศและตางประเทศ คาเอกสาร ตําราเรียน คาสมาชิกสมาคม  
คาสมาชิกสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร คาทําหนังสือเดินทางและวีซา เปนตน โดยใหนําสง
คาใชจายดังกลาวแกฝายการเงินของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในชวงวันลงทะเบียนเรียน 
ซ่ึงผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศก็ไดมีหนังสือถึงประธานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพ่ือขออนุมัติใชระเบียบการเขารับการศึกษาของนักธุรกิจเอกชนและนักการเมืองดังกลาวตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เปนตนไป พรอมทั้งขออนุมัติใหวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ดําเนินการออกระเบียบควบคุมการใชจายอยางรัดกุมเพ่ือเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ 
ของทางราชการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบได ซ่ึงประธานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดนํา 
เรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ   
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  จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาตามขอ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศฯ ซ่ึงมีหนาที่ในการพิจารณาจัดทํา
โครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษารวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาใหเปนไปตาม
นโยบายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กํากับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
ใหเปนไปตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มอบหมาย พิจารณาจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติของผูเขารับ
การศึกษา การคัดเลือกผูเขารับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักด์ิและสิทธิ 
และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอ่ืน ๆ เสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ืออนุมัติตามความเหมาะสม 
รวมทั้งเสนอแนะการแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิ ไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ ขออนุมัติใชระเบียบการเขารับการศึกษาของนักธุรกิจเอกชนและนักการเมือง 
อันเปนการปฏิบัติการตามหนาที่ตามสายการบังคับบัญชา เม่ือผูบัญชาการสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศเห็นชอบดวยและมีหนังสือถึงประธานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุมัติใช
ระเบียบการเขารับการศึกษาดังกลาว พรอมทั้งขออนุมัติใหวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ดําเนินการออกระเบียบควบคุมการใชจาย ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คร้ังที่ ๒/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ วา ประธานในที่ประชุม 
ไดเสนอวา เน่ืองจากปจจุบันมีผูที่ มีความตองการท่ีจะเขาศึกษาใน วปอ. เปนจํานวนมาก  
                                                            
 ๙ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ใชคํายอวา 
“กศษ.วปอ.สปท.” ประกอบดวย 
   ๙.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
    สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนประธานกรรมการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีอํานาจพิจารณาเชิญบุคคลอื่น ๆ 
ตามที่เห็นสมควรเขารวมประชุมไดตามความจําเปน  
  ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีอํานาจ 
และหนาท่ี ดังน้ี 
   ๑๐.๑ พิจารณาและจัดทําโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ใหเปนไปตามนโยบายของสภาวิทยาลัย 
ปองกันราชอาณาจักร 
   ๑๐.๒ กํากับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
ใหเปนไปตามที่สภาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไดมอบหมาย 
   ๑๐.๓ พิจารณาจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา การคัดเลือกผูเขารับการศึกษา 
ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักด์ิและสิทธิ์ และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอื่น ๆ เสนอสภาวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร เพื่ออนุมัติตามความเหมาะสมของหลักสูตรน้ัน ๆ 
   ๑๐.๔ เสนอแนะการแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๙.๑๒ 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๖๑    
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ประกอบกับเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณของทางราชการ สมควรจัดเก็บคาใชจาย 
ในการศึกษาสําหรับภาคเอกชนและนักการเมืองจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร และได
อนุมัติรายชื่อผูเขารับการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จํานวน ๒๗๓ คน จึงถือไดวา 
ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบคาใชจายในการศึกษาสําหรับภาคเอกชนและนักการเมืองจํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอคน ตอหลักสูตรดวย  นอกจากน้ี ในการประชุมดังกลาว เลขานุการของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการเก็บคาใชจายการศึกษาของนักศึกษา
ภาคเอกชนและนักการเมือง รวมทั้งสถิติของการจัดการศึกษายอนหลังตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จนถึงป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือใหที่ประชุมทราบถึงการคํานวณคาใชจายตลอดหลักสูตร ซ่ึงเปน
คาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณของทางราชการได  นอกจากน้ัน ยังไดนําเสนอ
วิธีการใชจายงบประมาณโดยการขอออกระเบียบควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม วาดวยเงินรายรับของสถานศึกษา โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหา๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ การที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
มีหนังสือแจงผูฟองคดีทั้งสี่ใหไปรายงานตัวเขารับการศึกษาและเขารวมรับฟงการแถลง
ยุทธศาสตรชาติ พรอมทั้งไดสงคําแนะนําสําหรับนักศึกษาในสวนที่เปนนักธุรกิจและนักการเมือง 
ในการเขารับการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ โดยใหนําสงแคชเชียรเช็คหรือเช็คเงินสด
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สั่งจายในนามวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เพ่ือเปนคาจัดการศึกษา
ตลอดทั้งป จึงเปนการดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยชอบดวยกฎหมายแลว  
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจัดใหมีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา จึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมายดวย  
                                                            
 ๑๐ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ  
หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ  
ใหสวนราชการที่ไดรับเงินน้ัน นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการที่ไดรับเงินในกรณีตอไปน้ี นําเงินน้ันไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ 
  (๑) เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะ
ทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 
  (๒) เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่อํานวยบริการอันเปน
สาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 
  (๓) เงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
  (๔) เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซ้ือหุนในนิติบุคคลอื่น 
  การจายเงินตาม (๒) และ (๓) ตองเปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ สวนการ
จําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (๔) ตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี   



 
 
๔๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหองคกรตาง ๆ ของรัฐ ตองปฏิบัติตอบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกัน
ในสาระสําคัญอยางเดียวกัน และปฏิบัติตอบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกันในสาระสําคัญแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน เม่ือวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรมีความมุงหมายที่จะ
ประศาสนวิทยาการและวิจัยเก่ียวกับการปองกันราชอาณาจักรใหแกขาราชการท้ังฝายทหาร 
และพลเรือน ตลอดจนพนักงานในองคการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน และนักการเมือง 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความรับผิดชอบรวมกันเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  
การจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ และการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในแตละปงบประมาณ รวมทั้งการคัดเลือกและกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม จึงตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางเครงครัด  ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามความมุงหมายดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงกําหนดจํานวนโควตาผูที่จะเขารับการอบรมใหแตละหนวยงานตามหลักสูตร
ตาง ๆ ซ่ึงมีทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชนที่ไดรับการยอมรับในระดับรัฐบาล 
สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบใหมีการจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๘ 
เปนปแรกน้ัน เปนการบริหารจัดการเพ่ือใหผูที่ประสงคจะเขาอบรมที่ไมไดอยูในโควตาของ 
แตละหนวยงานแตมีคุณสมบัติและศักยภาพทางดานการเงินเขารับการอบรมในหลักสูตรได 
โดยไมตองเสียโอกาสในการเขาอบรมในปการศึกษานั้น ๆ เน่ืองจากปญหาในการจัดสรร 
เงินงบประมาณที่ไมเพียงพอ จึงตองบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุความมุงหมายของวิทยาลัย 
ปองกันราชอาณาจักร โดยคํานึงถึงงบประมาณที่ได รับการจัดสรร การที่วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักรมีขีดความสามารถท่ีจะรับและจัดการศึกษาใหกับผูที่ประสงคจะเขารับการศึกษาได
โดยมีงบประมาณจํานวนจํากัด จึงกําหนดจํานวนใหกับนักศึกษาที่ เปนนักธุรกิจจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย และสมาคมธนาคารไทยเทาน้ัน สวนนักศึกษา
ที่เปนนักธุรกิจที่ไมใชนักธุรกิจเอกชนจาก ๓ องคกรดังกลาว หากจะเขารับการศึกษาจําเปน
จะตองชําระเงินอุดหนุนการศึกษาดังกลาว เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่มิใชนักธุรกิจที่มาจาก ๓ องคกร
ดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสี่จึงมีความแตกตางจากนักธุรกิจเอกชนจาก ๓ องคกรขางตน และเปน
นักศึกษาในสวนที่เกินจากสวนที่น่ังที่สามารถจะจัดการศึกษาใหไดตามจํานวนงบประมาณ 
และคาใชจายในการจัดการศึกษาที่ไดรับ ซ่ึงแตกตางจากการจัดการศึกษาในปกอน ๆ มา ทําให
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไมสามารถใหการสนับสนุนได ประกอบกับเม่ือนักศึกษามีจํานวน
มากข้ึนแตงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมจําตองผูกพันกับดุลพินิจ 
ที่มีมากอนหนาน้ี  ดังนั้น การจัดเก็บเงินคาจัดการศึกษาในสวนของผูฟองคดีทั้งสี่เพ่ือนํามาใชจาย
เปนคาจัดการศึกษาดังกลาว ยอมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะขอจํากัดทางงบประมาณ
ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรที่จะจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดใหบรรลุผล จึงเปน
การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายและมิใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูฟองคดีทั้งสี่ 
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และเมื่อการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจัดใหมีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสี่แตอยางใด ประกอบกับ 
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดไปรายงานตัวและชําระเงินอุดหนุนการศึกษาในปการศึกษา
ดังกลาวแลว แสดงวาผูฟองคดีทั้งสี่ประสงคที่จะศึกษาในหลักสูตรดังกลาวโดยความสมัครใจของ 
ผูฟองคดีทั้งสี่เอง  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๖-๑๘๙/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๔ การขยายเขตการใชไฟฟาใหแกผูประกอบกิจการธุรกิจ 
 

 เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาคออกระเบียบแบงกลุมผูใชไฟฟาออกเปน ๒ ประเภท 
โดยประเภทแรก คือ ผูขอใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง
คือ ผูขอใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งผูใชไฟฟาทั้งสองประเภทจะมีภาระเก่ียวกับ
คาใชจายในการขยายเขตไฟฟาตามคําขอแตกตางกัน การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมี 
อํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎเกณฑที่ตนเองกําหนด  

 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูขอใชไฟฟาประกอบกิจการ 
อันมีลักษณะใหบุคคลอ่ืนเชาพักอาศัยเพ่ือรับคาเชา และทําสัญญาซื้อขายบานพัก-แพพัก
ใหกับผูอ่ืนเพื่อรวมกันประกอบการในเชิงพาณิชย มิใชเพื่อที่อยูอาศัยหรือการเกษตร  
จึงเปนการขอใชบริการเพื่อประโยชนของผูฟองคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจ 
เปนการเฉพาะ  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองรับภาระคาใชจายตามกฎเกณฑที่กําหนดให 
ใชบังคับแกผูขอใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑ 
ที่ใชบังคับกับบุคคลท่ัวไปที่มีคําขอขยายเขตไฟฟาในลักษณะเดียวกันกับผูฟองคดี  
กรณีจึงถือไมไดวาการไฟฟาสวนภูมิภาคปฏิบัติตอบุคคลประเภทเดียวกันใหแตกตางกัน
ในสาระสําคัญ อันมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 

 ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบกิจการแพวิมานลอยน้ํา รีสอรท และชาวบาน จํานวน  
๓๕ ครัวเรือน หมูที่ ๔ ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีกระแสไฟฟา 
ใชในครัวเรือนและทําการเกษตร ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) 
เพ่ือขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา จากการตรวจสอบ
สถานที่เปนการขยายเขตจําหนายไฟฟาใหกับรีสอรทของผูฟองคดีและผูใชไฟฟารายอ่ืน  
แตสถานที่ดังกลาวมีลักษณะเปนบานพักแพใหบุคคลอ่ืนเชาพักอาศัยเพ่ือรับคาเชาโดยมีผูฟองคดี
เปนผูดูแล จึงมิใชการขยายเขตเพ่ือประชาชนที่เดือดรอน  ดังนั้น การขยายเขตจําหนายไฟฟา
ใหกับรีสอรทขางตน ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของจะตองเปนผูลงทุนเอง แตในสวนระบบจําหนาย



 
 
๔๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไฟฟาที่อยูในทางสาธารณะ คิดคาใชจายในการขยายเขตที่ตอจากระบบจําหนายเดิมไปถึง 
หนาบริเวณผูขอใชไฟฟาตองจายสมทบรอยละ ๕๐ ของเงินลงทุน สวนที่เหลืออีกรอยละ ๕๐  
ผูถูกฟองคดีเปนผูลงทุนให สําหรับการขยายเขตจําหนายไฟฟาภายในบริเวณที่ดินของผูใชไฟฟา
ใหคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาทั้งหมด โดยทรัพยสินใหตกเปนของผูฟองคดี ยกเวนมิเตอร  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีแจงรายละเอียดและเง่ือนไขในการติดตั้งไฟฟา
และคาใชจายที่เรียกเก็บในการขอขยายเขตจําหนายไฟฟาเปนเงิน ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท  
ผูฟองคดีเห็นวาเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะตองดําเนินการใหกับผูฟองคดีกับพวกตามสิทธิ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแนวนโยบายแหงรัฐในการจัดใหมี
สาธารณูปโภคแกประชาชนอยางเพียงพอตามความตองการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีขยายเขตการใชไฟฟาใหแก 
ผูฟองคดีและประชาชนรายอ่ืนอีก ๓๕ ครอบครัว โดยใหผูถูกฟองคดีเปนผูออกคาใชจาย  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาหนังสือของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เรื่อง ขอขยาย
เขตไฟฟา ที่มีถึงหัวหนาแผนกบริการลูกคาของผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีแจงที่อยูเลขที่ ๘๖  
หมูที่ ๔ ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สวนรายชื่อเจาของบานที่แนบมา
พรอมหนังสือฉบับดังกลาวตั้งแตลําดับที่ ๒ ถึงลําดับที่ ๓๐ บานเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบานเลขที่ ๘๖/๓๐ 
เปนเจาของบานที่ไดสิทธิจากการซ้ือขายบานพัก-แพพัก กับผูฟองคดี โดยสถานที่ดังกลาวใชชื่อวา
แพวิมานลอยน้ํา รีสอรท เปนสถานประกอบการใหเชาที่พักซ่ึงมีผูฟองคดีเปนผูดูแล ผูฟองคดี
และเจาของบานพักดังกลาวจึงมีรายไดจากการใหเชาบานพัก-แพพัก โดยมีผูฟองคดีเปนผูดูแล
ผลประโยชนแทนเจาของบานเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบานเลขที่ ๘๖/๓๐ กรณีดังกลาวจึงรับฟงไดวา 
พ้ืนที่ซ่ึงผูฟองคดีขอขยายเขตไฟฟาไมอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปน
การใชไฟฟาเพ่ือประกอบกิจการธุรกิจ มิใชเพ่ือที่อยูอาศัยหรือการเกษตร เม่ือผูถูกฟองคดี 
ไดแบงผูใชไฟฟาออกเปน ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผูขอใชไฟฟาเพ่ือที่อยูอาศัยหรือ 
เพ่ือการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผูขอใชไฟฟาเพ่ือประกอบกิจการธุรกิจ เม่ือการขอขยาย
เขตไฟฟาในคดีน้ีเปนไปเพื่อประโยชนของผูฟองคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจเปนการเฉพาะ 
จึงตองเปนไปตามหลักเกณฑของผูถูกฟองคดีตามหนังสือของผูถูกฟองคดี เลขท่ี คผ.๑-๑๓๗๗ 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑการคิดคาใชจายในระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี  
ขอ ๑.๑.๒ ที่กําหนดใหการคิดคาใชจายในการขยายเขตที่ตอจากระบบเดิมไปถึงหนาบริเวณ 
ผูขอใชไฟฟารอยละ ๕๐ และสวนที่เหลือรอยละ ๕๐ ผูถูกฟองคดีเปนผูลงทุนให การท่ีผูถูกฟองคดี
มีหนังสือถึงผูฟองคดีวา การขยายเขตจําหนายไฟฟาใหกับรีสอรท ผูใชไฟฟาตองเปนผูลงทุน 
สวนระบบจําหนายไฟสาธารณะคิดคาใชจายในการขยายเขตที่ตอจากระบบจําหนายเดิมไปถึง



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๖๕    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

หนาบริเวณผูขอใชไฟฟารอยละ ๕๐ ของเงินลงทุนตามประมาณการ สวนที่เหลืออีกรอยละ ๕๐ 
การไฟฟาจะเปนผูลงทุนให สําหรับการขยายเขตจําหนายไฟฟาภายในบริเวณที่ดินของ 
ผูใชไฟฟาคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาทั้งหมด ยกเวนมิเตอรเปนทรัพยสินของผูถูกฟองคดี   
และตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงรายละเอียดคาใชจายในการขอขยายไฟฟารวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท จึงเปนการแจงตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีกําหนด ซ่ึงเปน
หลักเกณฑที่ใชกับบุคคลทั่วไป ผูถูกฟองคดีไมไดปฏิบัติตอบุคคลประเภทเดียวกันใหแตกตาง 
ในสาระสําคัญอันเปนการเลือกปฏิบัติแตอยางใด  ในการนี้ แมกรณีจะปรากฏวา ผูใหญบานหมูที่ ๔ 
และนายอําเภอศรีสวัสด์ิจะมีหนังสือรับรองวาพ้ืนที่ที่อยูของผูฟองคดีและชาวบานรวม ๓๕ 
ครอบครัว เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร ก็เปนเพียงการตรวจสอบและรับรองขอมูลในเบื้องตน  
ผูถูกฟองคดียอมสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงใหถูกตองตามระเบียบและ
หลักเกณฑของผูถูกฟองคดีได  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีทุมงบประมาณ
เพ่ือขยายเขตการใชไฟฟาที่จังหวัดกระบี่บนเกาะศรีบอยา เกาะปูและเกาะพีพี โดยการเดินสาย
เคเบิ้ลใตนํ้าจากเกาะศรีบอยา เกาะปู ไปยังเกาะพีพี โดยมิไดเรียกเก็บเงินสมทบจากบรรดา
เจาของโรงแรมหรือรีสอรท หรือรานคา และชาวบานบนเกาะดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งยังมี
โครงการติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟาสายที่ ๒ ลงบนเกาะชาง จังหวัดตราด โดยลงทุนดวยงบประมาณ
ของผูถูกฟองคดีเอง ก็ไมใชเพ่ือสนองความตองการใชกระแสไฟฟาของประชาชนเพื่ออยูอาศัย
หรือการเกษตรแตประการใด น้ัน เห็นวา กรณีดังกลาวผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของรัฐ เพ่ือพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคในแหลงทองเที่ยวซึ่งมีสภาพเปนเกาะในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตราด  
จึงเปนคนละกรณีกับการขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ําของผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการ
ติดตั้งพรอมจายไฟฟาใหแกผูฟองคดีตามคําขอ เน่ืองจากผูฟองคดีไมนําเงินไปชําระคาใชจาย
ตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีกําหนด จึงเปนไปตามขอ ๙ วรรคสอง๑๑ ของระเบียบการไฟฟา
สวนภูมิภาค วาดวยการใชไฟฟาและบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ 
 
 
 

                                                            
๑๑ ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการใชไฟฟาและบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔  

 ขอ ๙  ฯลฯ ฯลฯ  
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหเม่ือไดรับชําระเงินคาใชจาย 
ตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 



 
 
๔๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอ ๗.๒๑๒ ของระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๑๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๙) 
  

 ๑.๕ การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาและหลักเกณฑในการพิจารณา
ราคาตามประกาศประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

  ในการดําเนินการจางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าจํานวน ๖ แหง 
แมหนวยงานทางปกครองเจาของโครงการชอบที่จะดําเนินโครงการดังกลาวโดยวิธี
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสทุกโครงการรวมกันในครั้งเดียว เพื่อประโยชนในการ
                                                            
 ๑๒ ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ขอ ๗ มาตรฐานการใหบริการที่การไฟฟาสวนภูมิภาครับประกันกับผูใชไฟฟา 
   กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่การไฟฟาสวนภูมิภาครับประกันกับผูใชไฟฟา โดยจะดําเนินการในเร่ือง 
การใหบริการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว หากไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ใหจายคาปรับแกผูใชไฟฟาทั่วไป 
ยกเวนผูใชไฟฟาท่ีเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ฯลฯ     ฯลฯ 
   ๗.๒ ระยะเวลาที่ผูขอใชไฟฟารายใหมขอใชไฟฟา 
    กรณีมีระบบจําหนายพรอมอยูแลว ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟา นับถัดจากวันที่ผูขอใชไฟฟา 
ไดชําระเงิน และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน แยกตามประเภทการใชไฟฟาดังน้ี 
    ๗.๒.๑ ผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต ที่ขอติดต้ังมิเตอรขนาดไมเกิน ๓๐ แอมป  
๓ เฟส ที่อยูในเขตเมือง ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๒ วันทําการ สวนผูที่ขอใชไฟฟาที่อยูในเขตชนบท  
ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๕ วันทําการ หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหจายคาปรับ 
แกผูขอใชไฟฟาวันละ ๕๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกําหนด แตไมเกิน ๕๐๐ บาท 
    ๗.๒.๒ ผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต ที่ขอติดต้ังมิเตอรขนาดเกินกวา ๓๐ แอมป  
๓ เฟสข้ึนไป ที่อยูในเขตเมือง ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๒ วันทําการ สวนผูที่ขอใชไฟฟาที่อยูในเขตชนบท 
ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๕ วันทําการ หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหจายคาปรับ 
แกผูขอใชไฟฟาวันละ ๑๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกําหนด แตไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท  
    ๗.๒ .๓ ผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต ที่ขอติดต้ังหมอแปลงขนาดรวมกัน 
ไมเกิน ๒๕๐ เควีเอ. ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายในระยะเวลา ๓๕ วันทําการ และผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน  
๒๒-๓๓ กิโลโวลต ที่ขอติดต้ังหมอแปลงขนาดรวมกันเกินกวา ๒๕๐ เควีเอ. แตไมเกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ. ใหดําเนินการติดต้ัง 
พรอมจายไฟฟาภายใน ๕๕ วันทําการ หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหจายคาปรับแกผูขอใชไฟฟาวันละ 
๒๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกําหนด แตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท  

ฯลฯ     ฯลฯ 
 ๑๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน  



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๖๗    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ลดภาระดานการบริหาร การจัดหา และบุคลากรที่ใชในการจัดหาก็ตาม แตเม่ือ 
ทั้ง ๖ โครงการดังกลาว ไดรับอนุมัติงบประมาณเปนรายโครงการแยกออกจากกันอยูแลว 
และลักษณะของงานก็เปนงานกอสรางที่จะดําเนินการในพื้นที่ตาง ๆ ๖ แหง มิไดกอสราง
ในที่แหงเดียวกัน อีกทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวาโครงการทั้ง ๖ แหงน้ี มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพันธกันอยางไร อันจะทําใหเห็นวามีความจําเปนที่จะตองใชผูมีอาชีพรับจางทํางาน
กอสรางรายเดียว ประกอบกับไมปรากฏวามีความจําเปนที่จะตองจํากัดเฉพาะผูมีอาชีพ
รับจางทํางานกอสรางที่มีความสามารถเฉพาะแตอยางใด  ดังน้ัน หนวยงานทางปกครอง 
จึงชอบที่จะกําหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาใหผูเสนอราคาแตละรายสามารถ 
เสนอราคากอสรางเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
ในแตละโครงการได  หรือจะเสนอราคาคากอสรางทั้ง  ๖  โครงการก็ได  รวมทั้ง 
ควรกําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองประกวดราคาแยกเปนแตละโครงการ 
และกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาราคาคากอสรางแยกเปนแตละโครงการ เพื่อให 
ผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายยอยสามารถเขาเสนอราคาในแตละโครงการได  
การที่หนวยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทั้ง ๖ แหงรวมกัน โดยกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ 
เสนอราคาวาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานประมูลจางในสัญญาเดียว 
และการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม อันมีผลทําให 
ผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายยอยเปนผูขาดคุณสมบัติ ไมสามารถเสนอราคาได 
จึงเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาที่เกินความจําเปนแกการจางกอสราง
โครงการพิพาทท่ีเปนเพียงงานกอสรางทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง 
กรณีจึงมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติตอผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางโดยไมเปนธรรม 
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า (ผูถูกฟองคดี) โดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ๙ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๖ แหง โดยกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาไววาตองเปน 
นิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจาง มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับ 
งานประมูลจาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว และกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาราคาวา 
เปนการพิจารณาตัดสินดวยราคารวม หางหุนสวนจํากัด ว. (ผูฟองคดี) ซ่ึงไดซ้ือแบบประกวดราคา
จางโครงการดังกลาวเห็นวา การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวมีลักษณะเปนการกีดกันผูมีอาชีพ



 
 
๔๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รับจางทํางานกอสรางรายยอย เพราะเปนการรวมโครงการหลายโครงการมาไวในโครงการเดียว 
ทําใหราคากลางของงานกอสรางมีจํานวนเงินสูงกวาหาลานบาท และการกําหนดใหมีผลงาน 
ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ทําใหผูฟองคดีและผูมีอาชีพรับจาง
ทํางานกอสรางรายยอยอ่ืน ๆ ไมอาจเขารวมเสนอราคาได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนขอกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตามประกวดราคาท่ีพิพาท 
รวมทั้งขอกําหนดที่ผูถูกฟองคดีจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาประกาศประกวดราคาจางที่พิพาทแลว เห็นไดวา ประกาศดังกลาว 
ไดแบงบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางออกเปน ๒ ประเภท ตามสภาพและผลงาน 
การกอสรางที่ผานมา กลาวคือ นิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางที่มีผลงานการกอสราง
ประเภทเดียวกันกับงานประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว 
ผลงานไมเกิน ๕ ป นับถึงวันยื่นซองเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงาน
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ ประเภทหนึ่ง กับบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางาน
กอสรางอ่ืน อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติตอบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางแตละประเภท
ดังกลาวแตกตางกัน โดยบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาจาง
โครงการที่พิพาท สวนบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางอ่ืนไมมีสิทธิเขาเสนอราคาจาง
ดังกลาว แตการปฏิบัติตอบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางแตกตางกันเชนวาน้ี จะมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมก็ตอเม่ือการปฏิบัติตอบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสราง
ดังกลาวเปนไปตามอําเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟงเทาน้ัน 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการที่พิพาททั้ง ๖ โครงการ เปนงานกอสรางประเภท
เดียวกัน ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๙ จึงไดประกาศประกวดราคา
เพ่ือประมูลจางโครงการดังกลาวทั้ง ๖ แหง รวมกันในราคากลาง ๕,๒๕๔,๗๕๕ บาท ซ่ึงแม 
การรวมโครงการดังกลาวไวดวยกันทั้ง ๖ โครงการ ก็เพ่ือใหมีราคากลางสูงกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อันสงผลใหวิธีการจางเปลี่ยนจากวิธีสอบราคาจางมาเปนวิธีประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนวิธีการจัดหาพัสดุที่มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขัน 
ดียิ่งกวาวิธีสอบราคาก็ตาม  อีกทั้ง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเร่ืองผลงาน 
การกอสราง สวนราชการสามารถกําหนดไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณตามที่
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคาในการจางกอสราง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดี
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา จะตองเปนผูมีผลงานการกอสรางที่มีวงเงิน
งบประมาณจํานวนมาก ก็เพ่ือใหไดผูเสนอราคาที่เคยทํางานกอสรางโครงการขนาดใหญมาแลว 
อันเปนขอบงชี้ในเบ้ืองตนวาผูเสนอราคารายนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะทํางานกอสราง 
ที่ประมูลจางในคร้ังน้ีไดเปนผลสําเร็จ แตเม่ือปรากฏวาสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๙ ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางตามโครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จํานวน ๖ โครงการ 
กรณียอมตองถือวาเงินงบประมาณคากอสรางโครงการที่ พิพาทแตละโครงการขางตน 
มีงบประมาณแยกออกจากกันอยูแลว และการกอสรางโครงการแตละโครงการก็อยูในพ้ืนที่ 
คนละพ้ืนที่กัน ประกอบกับเม่ือพิจารณาความตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
๑๓๐๔/๔๑๐๔ เร่ือง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้า
ภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดี ใชเปนเหตุผลสนับสนุนในการออกประกาศประกวดราคา 
ที่พิพาทแลวปรากฏวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเก่ียวกบัการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไววา แมสวนราชการชอบที่จะดําเนินการจัดจางกอสรางอาคาร
หลายแหงรวมกันในครั้งเดียวได เพ่ือประโยชนในเรื่องการลดภาระดานการบริหารการจัดหา 
และบุคลากรที่ใชในการจัดหาก็ตาม แตสวนราชการก็ชอบที่จะกําหนดเงื่อนไขการประกวดราคา
ใหผูเสนอราคาแตละรายสามารถที่จะเสนอราคาคากอสรางเฉพาะแหงหนึ่งแหงใด หรือจะ 
เสนอราคาคากอสรางรวมทุกแหงก็ได รวมทั้งกําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซอง
ประกวดราคาแยกเปนแตละแหง และยังสามารถกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการพิจารณาราคาวา
สวนราชการจะพิจารณาราคาคากอสรางแยกเปนแตละแหงไดอีกดวย  ดังน้ัน ขอกลาวอาง 
ของผูถูกฟองคดีจึงเปนการอางการตอบขอหารือของ กวพ. เพียงบางสวนเทาน้ัน  นอกจากน้ี 
ขอเท็จจริงยังปรากฏวา ในการประกวดราคาจางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาคอ่ืน ๆ ที่ ได รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  
ซ่ึงดําเนินการจัดจางในชวงเวลาเดียวกันกับประกาศประกวดราคาจางของผูถูกฟองคดี  
ก็ไดกําหนดใหผูเสนอราคาสามารถแยกยื่นแยกพิจารณาเปนรายโครงการได กรณีจึงเห็นไดวา 
แมผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ ชอบที่จะดําเนินการจางกอสราง
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้ง ๖ โครงการ รวมกันในครั้งเดียวไดโดยวิธีประกวดราคา 
ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประโยชนในเรื่องการลดภาระดานการบริหาร การจัดหาและบุคลากร 
ที่ใชในการจัดหาไดก็ตาม แตเม่ือโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้ง ๖ โครงการนี้ไดรับอนุมัติ
งบประมาณเปนรายโครงการแยกออกจากกันอยูแลว และลักษณะของงานกอสรางก็เปน 
งานกอสรางที่จะดําเนินการในพื้นที่ตาง ๆ ๖ แหง มิไดกอสรางในที่แหงเดียวกัน อีกทั้ง 
ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทั้ง ๖ แหง มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน
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อยางไร อันจะทําใหเห็นไดวามีความจําเปนที่จะตองใชผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายเดียว 
และไมปรากฏความจําเปนที่จะตองจํากัดเฉพาะผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางที่มีความสามารถ
เฉพาะแตอยางใด  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ จึงชอบที่จะ
กําหนดเง่ือนไขการประกวดราคาใหผูเสนอราคาแตละรายสามารถเสนอราคากอสรางเฉพาะ
โครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละโครงการได หรือจะเสนอราคา
คากอสรางทั้ง ๖ โครงการก็ได รวมทั้งกําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองประกวดราคา
แยกเปนแตละโครงการ และกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองการพิจารณาราคาวา สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค ๙ จะพิจารณาราคาคากอสรางแยกเปนแตละโครงการตามแนวทางที่ กวพ. 
ไดตอบขอหารือผูวาราชการจังหวัดตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๔/๔๑๐๔ฯ 
เพ่ือใหผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายยอยสามารถเขาเสนอราคาในแตละโครงการได การที่
ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ 
เสนอราคาและกําหนดหลักเกณฑตลอดจนสิทธิในการพิจารณาราคาอันทําใหเกิดขอพิพาทขางตน 
จึงเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เกินความจําเปนแกการจางกอสรางโครงการ 
ที่พิพาทท่ีเปนเพียงงานกอสรางทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง อันมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติตอผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางโดยไมเปนธรรม กรณีจึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่พิพาทและเพิกถอน
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามประกาศประกวดราคาดังกลาว  
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๖ การจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตการกอสรางโครงการชลประทาน 
 

  เม่ือในการกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทาน 
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพื่อการชลประทาน
ไดกําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีแตกตางจากราษฎรรายอ่ืน 
ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการชลประทานเดียวกัน โดยกรณีของผูฟองคดีคณะกรรมการฯ 
ไดกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดเพียงปจจัยเดียว 
และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ดังกลาวใหแกผูฟองคดีในหนวยราคาต่ําสุด แตสําหรับ
ราษฎรรายอ่ืนนอกจากคณะกรรมการฯ จะกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) โดยคํานึงถึง
ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ดังกลาวแลว ยังคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนั้น 
อีกหลายประการ ทั้งที่หลายปจจัยก็ดํารงอยูแลวในเวลาที่มีการกําหนดและจายเงิน 
คาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎรรายอ่ืน
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ดังกลาวเปนจํานวนมากกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดในหนวยราคา
ต่ําสุดถึงรอยละ ๕๐ การกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ของคณะกรรมการฯ ขางตน  
จึงมีลักษณะเปนการกําหนดคาขนยาย (ที่ดิน) ไปในทางที่เปนการรอนสิทธิของผูฟองคดี
หรือทําใหผูฟองคดีเสียประโยชนอันควรมีควรได อันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอผูฟองคดี  
  สําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐอางวา เม่ือผูฟองคดีไดยอมรับเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) ดังกลาวไปแลว จึงไมอาจจายเงินคาชดเชยหรือคาทดแทนในลักษณะซ้ําซอน
หรือยอนหลังไดอีก  ทั้งน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ น้ัน  
หากมติคณะรัฐมนตรีมีนัยตามที่หนวยงานของรัฐกลาวอางจริง ก็ไมอาจลบลาง 
หลักการหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลอันเปนหลักที่ปรากฏตาม
รัฐธรรมนูญได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน ๒ แปลง 
ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) ตําบลตะเคียนราม 
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  ตอมา กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไดทําการกอสราง 
โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ผานที่ดินทํากินของราษฎรในตําบล
ตะเคียนราม ตําบลโคกตาล และตําบลหวยติ๊กชู รวมถึงที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน 
ทั้งสองแปลงดวยคิดเปนเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผูถูกฟองคดีไดนํามติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใชในการดําเนินการจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎร
ที่ถูกเขตโครงการดังกลาวตัดผานที่ดิน  หลังจากน้ัน คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
กําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๓๒ โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีการประชุมเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทาน โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย 
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรรมเปนหลัก ในอัตรารอยละ ๗๕ 
หรือรอยละ ๘๐ หรือรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ และมีมติใหกําหนดราคาคาขนยาย 
(ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบสงน้ําหวยติ๊กชู ตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบล
หวยติ๊กชู ในเขตอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหนวยราคาต่ําสุดในอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดี
ไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ไปแลวเปนเงินจํานวน ๑๕,๗๖๐ บาท  หลังจากนั้น ผูฟองคดี 
และราษฎรรายอื่นที่ไดรับเงินไปแลวทราบวาผูถูกฟองคดีจะจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎร
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ที่ไมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อในการจายเงินครั้งแรกและยังไมไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ในอัตราไรละ 
๓๐,๐๐๐ บาท จึงไดรองเรียนตอนายอําเภอภูสิงห  ตอมา นายอําเภอภูสิงหไดแจงใหเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีมาชี้แจงกับราษฎรเพ่ือหาขอยุติ ซ่ึงผูฟองคดีอางวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ไดชี้แจงและรับปากกับผูฟองคดีรวมทั้งราษฎรรายอ่ืนวา หากราษฎรในเขตตําบลหวยติ๊กชูและ
ราษฎรในเขตตําบลตะเคียนรามที่ไมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อการจายเงินงวดแรกไดรับการจายเงิน
ในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจะจายเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกราษฎรจาก ๒ ตําบล 
ที่ไดรับเงินไปแลวอีกจนครบไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เชนกัน แตภายหลังผูฟองคดีไดทราบจาก 
การประกาศทางหอกระจายขาวของผูใหญบานวาผูถูกฟองคดีจะไมจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) 
สวนที่เหลือใหแกราษฎรอีก เน่ืองจากราษฎรไดลงชื่อรับเงินคาทดแทนที่ดินในอัตราไรละ  
๑๖,๐๐๐ บาท ไปแลว ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีมีลักษณะเปนการ 
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
จายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นเปนอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสิน
ที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ
ชลประทานฯ มีมติใหกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู 
ตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลหวยติ๊กชู ในเขตอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับในหนวยราคาต่ําสุด 
เปนหลัก และกําหนดคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับโดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับในหนวยราคาต่ําสุด  
กรณีถือไดวาเปนการใชดุลพินิจกําหนดเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ที่ชอบดวยเหตุผลแลว และเม่ือ
ขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี ในหนวยราคาต่ําสุด 
มีอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงิน 
คาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ 
และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงจะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลวเสร็จ 
(ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหนวยราคาต่ําสุดมีอัตราราคาไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
การท่ีผูถูกฟองคดีกําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีนอยกวาที่กําหนดและ
จายใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาลและตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ และราษฎร 
ผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงจะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลวเสร็จ จึงยังไมใชเหตุ 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๗๓    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ที่ทําใหถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยเหตุผลและมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรมแตอยางใด 
  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ในการประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ 
คาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทานดังกลาว คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
กําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานฯ ไดกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี
โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน)  
ในหนวยราคาต่ําสุด คือ ไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตเพียงปจจัยเดียว แตตอมาในการประชุม 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทานใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับ 
ในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชู 
ที่เพ่ิงจะมีการสํารวจทรัพยสินแลวเสร็จ คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทน
ทรัพยสินเพ่ือการชลประทานฯ ไมไดกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่จะจาย โดยคํานึงถึงราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดแตเพียงปจจัยเดียว หากแตไดคํานึงถึงปจจัยอ่ืน
นอกเหนือจากน้ีอีก ๘ ประการดวยกัน อันไดแก ๑. สภาพพ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะอุดมสมบูรณ 
ใกลแหลงน้ํา สามารถทําเกษตรกรรมไดตลอดทั้งป ๒. สภาพเศรษฐกิจ การขายขาวไดราคาสูงมาก 
๓. สภาพพ้ืนที่อยูใกลเขตชุมชน มีเสนทางรถยนตเขาออกได สามารถใชในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยางสะดวก ๔. ราคาที่ดินบริเวณใกลเคียงมีการซื้อขายไมต่ํากวาไรละ 
๔๐,๐๐๐ บาท ๕. ผูถูกฟองคดีเคยจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหโครงการอ่ืน ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
ในราคาที่สูงกวาที่กําหนด ๖. เจาของที่ดินเปนผูเสียสละเพื่อสวนรวม และหากไดรับเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) ไปแลว ก็ตองใชเงินสวนหนึ่งเปนคาใชจาย ไมสามารถหาซ้ือที่ดินในสภาพเดียวกัน 
มาทดแทนได สมควรใหความชวยเหลือ ๗. หากตองหาจุดกอสรางใหม ตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก เทียบกับการกําหนดราคาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท จะเสียคาใชจายนอยกวา และหาก
การกอสรางยืดเยื้อออกไป จะทําใหราษฎรเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และ ๘. การกอสราง
คลองฝงซาย (ที่มีปญหาที่ดิน) มีความจําเปนตองดําเนินการ เน่ืองจากตองสงน้ําใหศูนยพัฒนา
เกษตรภูสิงห โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งที่ปจจัยทั้ง ๘ ประการเหลาน้ัน บางปจจัย
ก็ดํารงอยูแลวในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี แลวกําหนดราคา
คาขนยาย (ที่ดิน) และจายเงินดังกลาวใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาล ตําบล
ตะเคียนรามที่ตกสํารวจ และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงจะมีการสํารวจทรัพยสิน
แลวเสร็จ ในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท มากกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนด
และจายเงินใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) เหลาน้ีถึงรอยละ ๕๐ ของราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ในหนวยราคาต่ําสุด กรณีจึงเห็นไดวาการกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) 
ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ 



 
 
๔๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดี กลาวคือ เปนการกําหนดคาขนยาย (ที่ดิน) ไปในทางที่เปนการรอนสิทธิของผูฟองคดี
หรือทําใหผูฟองคดีเสียประโยชนอันควรมีควรได  ดังนั้น เพ่ือเปนการเยียวยาความเสียหายที่ 
ผูฟองคดีไดรับจากการกระทําที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดังกลาว ผูถูกฟองคดี
จึงชอบที่จะจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) เพ่ิมใหแกผูฟองคดีอีกรอยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี (ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗  
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหนวยราคาต่ําสุดอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท คิดเปนราคาคาขนยาย (ที่ดิน) 
ที่พึงจายใหแกผูฟองคดีในอัตราไรละ ๒๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาที่ดินของ 
ผูฟองคดีถูกเขตชลประทานจํานวนเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะจายเงิน
คาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๔๐ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีไดจายเงิน
คาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีแลวจํานวน ๑๕,๗๖๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะตอง
จายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมอีก ๗,๘๘๐ บาท โดยไมอาจอางวาเม่ือผูฟองคดี
ยินยอมรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ในอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแลว ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจ 
จายคาชดเชยหรือคาทดแทนในลักษณะซ้ําซอนหรือยอนหลังไดอีกตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ เน่ืองจากหากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีนัยตามที่ผูถูกฟองคดี 
กลาวอางจริง ก็ไมอาจลบลางหลักการหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 
อันเปนหลักรัฐธรรมนูญได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี
เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๗,๘๘๐ บาท ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๘) 
 

 ๑.๗ การดําเนินการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

   แมการดําเนินการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน 
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ จะมิไดมีการรุกล้ํา
เขาไปในที่ดินของประชาชน อันไมอาจถือเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ที่กรมชลประทานจะตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดก็ตาม  
แตเม่ือการกอสรางโครงการดังกลาวมีการปดคลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออก 
เพื่อเทคอนกรีต กอใหเกิดผลกระทบตอสวนทุเรียนของประชาชนที่เคยไดรับนํ้าจาก 
คลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ป ตองขาดนํ้า และทําใหนํ้าในบอนํ้าตื้นในสวนของ
ประชาชนแหงขอด แมภายหลังการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยขางตน จะเปน
ประโยชนแกประชาชนสวนรวม แตการใหประชาชนบางกลุมซึ่งมีอาชีพทําสวนทุเรียน
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ตองรับภาระความเสียหายแตเพียงผูเดียว จากการที่ตนทุเรียนตายหมดทั้งสวน ทําให
ขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ ยอมไมเปนธรรม กรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงาน 
ของรัฐสมควรมีสวนรวมรับผิดในความเสียหายที่เกิดกับประชาชนดังกลาว อันเปน 
ความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐดวย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งแปดเปนเจาของสวนทุเรียนตั้งอยูในตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จํานวน ๖๐ ตน อายุประมาณ ๒๘ ป ฟองวา ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมชลประทาน 
(ผูถูกฟองคดี) ทําการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยูหางจากที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดประมาณ 
๑๐ เมตร เพ่ือกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซ่ึงการกอสรางโครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดทําการปดคลองชลประทานเดิม
เพ่ือเทคอนกรีตพ้ืนและผนัง ทําใหตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดขาดนํ้า และการขุดขยายคลอง
ชลประทานเดิมใหกวางและลึกขึ้น ทําใหบอนํ้าตื้นในสวนของผูฟองคดีทั้งแปดแหงขอด สงผลให
ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายในท่ีสุด ผูฟองคดีทั้งแปดจึงไดมีหนังสือรองทุกขตอผูวาราชการ
จังหวัดสงขลาเพื่อขอใหตรวจสอบและชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปด ซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดสงขลาไดสั่งการใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาใหความชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาว แตในทายที่สุดผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงวาไมมีกฎหมาย
และระเบียบใดเปดชองใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปดได ผูฟองคดีทั้งแปด
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี และให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งแปด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่ผูถูกฟองคดีเปนกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจเก่ียวกับ 
การพัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเพียงพอ โดยการจัดสรรนํ้าใหกับผูใชนํ้าทุกประเภท 
เพ่ือใหผูใชนํ้าไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า  
ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๔ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                            
 ๑๔ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ขอ ๑ ใหกรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเพียงพอ โดยการจัดสรรนํ้า
ใหกับผูใชนํ้าทุกประเภท เพื่อใหผูใชนํ้าไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า โดยให 
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑) ดําเนินการจัดใหไดมาซ่ึงนํ้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน  
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
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พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเปนการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดี  
เพ่ือประโยชนสาธารณะในการปองกันบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ ซ่ึงเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญของภาคใต  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีไดทําการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยูหางจากที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด
ประมาณ ๑๐ เมตร จากเดิม ที่มีความกวางขนาด ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ขยายเปนคลองระบายน้ํา
ขนาดใหญกวาง ๓๐ เมตร ลึก ๗ เมตร โดยมิไดมีการรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด
แตอยางใด จึงไมอาจรับฟงไดวาการกอสรางโครงการดังกลาวเปนการกระทําโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และแมในระหวางการกอสรางผูถูกฟองคดีจะไดทําการปดคลองชลประทานเดิม
และสูบนํ้าออกเพื่อเทคอนกรีตพ้ืนและผนังคลองชลประทานใหม ก็ไมอาจรับฟงไดวา 
เปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเชนเดียวกัน การกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย
ดังกลาว จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งแปด ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิด 
ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งแปด 
  อยางไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน  ดังน้ัน เม่ือการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการกอสรางเพ่ือประโยชนสาธารณะในการ
ปองกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหาดใหญ อันเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม 
เปนจํานวนมาก แตผูฟองคดีทั้งแปดอางวาในระหวางการกอสรางโครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ไดทําการปดคลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออกเพ่ือเทคอนกรีต สงผลใหสวนทุเรียนของผูฟองคดี
ทั้งแปดที่เคยไดรับนํ้าจากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ป ตองขาดนํ้า และนํ้าในบอนํ้าตื้น
ในสวนของผูฟองคดีทั้งแปดแหงขอด ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงตามผลการตรวจสอบ 
ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๖ วา เดิมสวนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดไดรับนํ้าจากคลอง
ชลประทานเดิมที่อยูดานหนาที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด ซ่ึงคลองชลประทานดังกลาวมีนํ้าไหล
ตลอดทั้งป และระดับนํ้าในคลองสูงกวาพ้ืนดินเพียงเล็กนอย ทําใหสามารถผันน้ําจากคลอง
                                                                                                                                                                          
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ  
และการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําป 
ของกรมชลประทาน 
  (๓) จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมชลประทาน หรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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ชลประทานเขาสวนทุเรียนไดโดยงาย แตตอมา เม่ือมีการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย 
ที่พิพาทโดยการขุดขยายคลองชลประทานเดิมใหลึกและกวางขึ้น และในระหวางการกอสราง 
ไดมีการปดคลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออกเพ่ือเทคอนกรีตดวย แตไมสามารถระบุไดชัดเจนวา
ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายเพราะสาเหตุใด รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบแลวมีความเห็นตรงกันวา ไมสามารถพิสูจนหาสาเหตุ 
การตายของตนทุเรียนในสวนของผูฟองคดีทั้งแปดได ผูวาการจังหวัดสงขลาจึงไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานพิสูจนสาเหตุการตายของตนทุเรียน ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบแลวมีมติวา
ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายเพราะขาดน้ําอันเนื่องมาจากการขุดขยายคลองชลประทาน
ใหกวางและลึกมาก ประกอบกับในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกนอยทําใหไมมีนํ้าเพียงพอ ผูวาราชการ
จังหวัดสงขลาจึงมีหนังสือขอใหสํานักงานกอสราง ๑๑ สํานักโครงการขนาดใหญพิจารณา 
ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาว กรณีจึงรับฟงไดวา การที่ตนทุเรียนของ
ผูฟองคดีทั้งแปดตาย มีสาเหตุมาจากการปดคลองชลประทานเดิมเพ่ือกอสรางโครงการบรรเทา
อุทกภัยอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ดังน้ัน แมภายหลัง 
การกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกลาว จะเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวมซึ่งรวมถึง 
ผูฟองคดีทั้งแปดดวยก็ตาม แตการใหผูฟองคดีทั้งแปดซ่ึงมีอาชีพทําสวนทุเรียนตองรับภาระ
ความเสียหายแตเพียงผูเดียว จากการที่ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายหมดทั้งสวน ทําให
ขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ และเปนผลโดยตรงจากการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดี 
ยอมไมเปนธรรม จึงสมควรใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐมีสวนรวมรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดกับผูฟองคดีทั้งแปด อันเปนความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 
  อยางไรก็ตาม แมผูฟองคดีทั้งแปดจะอางวาการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย 
ที่พิพาท ทําใหผูฟองคดีทั้งแปดขาดรายไดจากตนทุเรียนซึ่งปกติใหผลผลิตเฉลี่ยตนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ตอป เปนเวลา ๑๐ ป ตนทุเรียนจํานวน ๖๐ ตน คิดเปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ เน่ืองจาก 
ตนทุเรียนดังกลาวเปนทุเรียนพันธุหมอนทอง ซ่ึงเปนที่ตองการของตลาด บางตนสามารถ 
ทํารายไดถึงปละ ๑๐,๐๐๐ บาท และบางปสามารถใหผลผลิตนอกฤดูดวย โดยผูฟองคดีทั้งแปด
มีหนังสือจากเกษตรอําเภอหาดใหญยืนยันวาตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดมิใชทุเรียน 
พันธุพ้ืนเมืองตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางก็ตาม แตเม่ือผูถูกฟองคดีมีความจําเปนเรงดวน 
ตองดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวเพ่ือปองกันการเกิดอุทกภัย อันจะทําใหเกิดความเสียหาย
แกสวนรวม ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานการประชุมของคณะทํางานพิสูจนสาเหตุ
การตายของตนทุเรียนวา สาเหตุการตายของตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดเนื่องจากในป  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกนอย ทําใหไมมีนํ้าเพียงพอดวย ผูฟองคดีทั้งแปดซึ่งเปนเจาของสวนทุเรียน 
ยอมตองพยายามหาแหลงนํ้าอ่ืน ๆ เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่จะเกิดขึ้น 



 
 
๔๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และแกปญหาไมใหตนทุเรียนตองขาดน้ําตาย เม่ือคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรง 
แหงการกระทําของผูถูกฟองคดีแลว จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปดเปนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาชดเชยใหแกผูฟองคดีทั้งแปดเปนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๑๙๘/๒๕๕๘)    
 

๒. หลักการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
   

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 

 ๓.๑ การออกขอกําหนดในกฎกระทรวงหามมิใหขาราชการหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ
เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง 
 

  เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่อ่ืนของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ยกเวน
แตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม  ดังน้ัน กรณีที่
นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมีเจตนารมณที่เก่ียวของกับ
จริยธรรมที่เจาหนาที่ของรัฐพึงตองใชในการปฏิบัติงานของรัฐ อันถือเปนบทบัญญัติ 
ที่เก่ียวกับจริยธรรม ออกกฎกระทรวงอันเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ โดยกําหนดหามมิใหเปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหม่ันใจไดวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีหนาที่รักษาไว
ซึ่งจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการ จะไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคูพิพาท
ฝายใดฝายหนึ่ง และพึงปฏิบัติหนาที่โดยแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  
เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงกับประชาชนคูพิพาท อันสอดคลองกับเจตนารมณ 
ของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจ นายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวออกกฎกระทรวงขางตนไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดฟองวา ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑/๒ 
วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอม



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๗๙    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนด
ลักษณะตองหามของผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยโดยหามเปนขาราชการหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ  
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เน่ืองจากมาตรา ๖๑/๒ วรรคหกดังกลาว มิใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม  ดังน้ัน ขอ ๔ ข. (๑)  
ของกฎกระทรวงที่พิพาท จึงออกโดยไมมีอํานาจหรือเกินกรอบอํานาจของฝายปกครอง ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนขอ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวง
ฉบับดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
มีเจตนารมณเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการทํางานในกระบวนการยุติธรรมใหรวดเร็ว เปนธรรม สามารถอํานวย 
ความสะดวกและใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และเปนการเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม 
และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยใหบุคคลดังกลาวเขาเปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ 
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ซ่ึงการเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาว เปนการดําเนินการเพ่ือให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปน
จริยธรรมที่เจาหนาที่ของรัฐพึงตองใชในการปฏิบัติงานของรัฐ บทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .  ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
                                                            
 ๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๖๑/๒ ในอําเภอหน่ึง ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชนที่คูกรณี 
ฝายใดฝายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ ในเร่ืองที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และขอพิพาททางแพงอื่นที่มีทุนทรัพย
ไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวาน้ัน ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่เปนคณะบุคคล
ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 
  เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนและคูพิพาทตกลงยินยอมใหใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูพิพาทแตละฝายเลือกบุคคล
จากบัญชีรายช่ือตามวรรคสองฝายละหน่ึงคน และใหนายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอที่ไดรับ
มอบหมายคนหนึ่งเปนประธาน เพื่อทําหนาท่ีเปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  หลักเกณฑและวิธกีารจัดทําบัญชี การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกลาว จึงเปนบทบัญญัติที่เก่ียวกับจริยธรรม  
ดังน้ัน เม่ือบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอม 
ขอพิพาททางแพงฯ เปนกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับจริยธรรม จึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๑๑๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ อันสามารถบัญญัติ จํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐได ประกอบกับเม่ือพิเคราะหถึงเจตนารมณในการกําหนดให
บุคคลที่เปนขาราชการหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐเปนผูที่มีลักษณะตองหามในการสมัครเปน 
ผูไกลเกลี่ย เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการขัดแยงกับประชาชนที่เปนคูพิพาทฝายที่ถูกกลาวหา 
ประกอบกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลผูที่จะใชอํานาจตามกฎหมายนั้น 
เปนเรื่องที่มีการกําหนดโดยปกติของกฎหมายทั่วไป เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคและเหตุผลของกฎหมาย 
แตละฉบับ โดยกฎหมายจํานวนมากก็ไดกําหนดลักษณะตองหามการเปนขาราชการ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐไวในกรณีที่ตองการใหผูปฏิบัติหนาที่มีความเปนกลางและไมตองการ 
ใหใชตําแหนงหนาที่ราชการไปปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนั้น และเม่ือกรณีเปนการกําหนด
หลักเกณฑที่ใชบังคับทั่วไปกับทุกคน โดยเปนการกําหนดลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะปฏิบัติ
หนาที่ตามความเหมาะสมของการใชอํานาจหนาที่ จึงไมเปนการขัดหรือแยงกับมาตรา ๓๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  
  เม่ือปรากฏวากฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงฯ  
ที่พิพาท ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑/๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
มีสาระสําคัญเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
และการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผูทําหนาที่ 
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท และบทบัญญัติขอ ๔ ข. (๑)๑๗ ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว  
ก็บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชื่อม่ันไดวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีหนาที่
                                                            
 ๑๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   มาตรา ๓๑ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ 
ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

๑๗ กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ขอ ๔ ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ข. ลักษณะตองหาม 
  (๑) เปนขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

รักษาไวซ่ึงจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความเที่ยงธรรม เปนกลาง ใหบริการ 
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และตองปฏิบัติหนาที่ 
โดยแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงกับประชาชนคูพิพาท 
หรือถูกกลาวหาวาประพฤติตนผิดจรรยาบรรณ มีอคติ หรือเลือกปฏิบัติตอคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง
ดวยความไมเปนธรรม เพ่ือใหเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒ ในการปรับปรุงอํานาจ
ในทางปกครองของอําเภอเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมบรรลุผล บทบัญญัติ
ขอ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท ที่กําหนดลักษณะตองหามของผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ย  
โดยหามเปนขาราชการหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ จึงเปนบทบัญญัติที่ออกโดยสอดคลองกับ
เจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผูถูกฟองคดี
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑/๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติเดียวกันน้ันออกบทบัญญัติ 
ดังกลาวได บทบัญญัติขอ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท จึงเปนกฎที่ออกโดยมีอํานาจ 
ไมเกินกรอบอํานาจ และเปนกฎที่ออกโดยชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๕๘) 

 

 ๓.๒ การออกกฎกระทรวงบังคับใชกาซธรรมชาติ (NGV) ในรถยนตรับจาง  
(รถแท็กซี่) 
 

  แมกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน 
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีเจตนารมณเพื่อสนับสนุน 
การใชกาซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งเปนพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงก็ตาม แตการที่
กฎกระทรวงฉบับดังกลาวมีขอกําหนดใหรถยนตรับจางที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับจะตองใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงรวมกับการใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทาน้ัน หากฝาฝนไมปฏิบัติตาม กรมการขนสงทางบกจะไมจดทะเบียนรถยนต
รับจางใหแกผูเปนเจาของ ทั้งที่สถานการณในขณะท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับปรากฏวา 
นอกจากจะมีรถยนตรับจางที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งใชกาซธรรมชาติ 
(NGV) เปนเชื้อเพลิงหรือใชรวมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนจํานวนมากแลว ยังมีรถยนต
บรรทุกขนสงสินคา ขนสงคนโดยสารขนาดใหญ และรถยนตสวนบุคคลท่ีเปลี่ยนมาใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงอีกสวนหนึ่งดวย ทําใหปริมาณกาซธรรมชาติไมเพียงพอ 
ในการใหบริการแกผูบริโภค  ทั้งยังประสบปญหาสถานีใหบริการกาซธรรมชาติ 
มีจํานวนนอย หากตองใหผูประกอบอาชีพขับรถยนตรับจางตองเสียเวลาในการรอคอย



 
 
๔๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เขารับการใหบริการในสถานีใหบริการกาซธรรมชาติเปนเวลานาน ยอมสงผลกระทบ 
ตอรายไดซึ่งสวนใหญเปนผูเชารถยนตรับจางเปนกะ ขอกําหนดตามกฎกระทรวง 
ฉบับดังกลาวจึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพรถยนตรับจาง 
เกินความจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาท 
อันขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และเขาขายมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดแกประชาชน
เกินสมควร ขอกําหนดตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาวจึงเปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สมาคมผูประกอบการรถยนตรับจาง (ผูฟองคดีที่ ๑) และสหกรณแท็กซ่ีอิสระ จํากัด 
(ผูฟองคดีที่ ๒) ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่กระทรวงคมนาคม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน 
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว 
กําหนดใหรถยนตรับจางสาธารณะที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนภายหลังจาก
วันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ ตองใชกาซธรรมชาติ (NGV) เปนเชื้อเพลิงรวมกับการใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทาน้ัน ไมสามารถใชกาซ LPG ได เปนเหตุใหมีรถแท็กซ่ีใหมที่จะจดทะเบียนเพ่ือทดแทน
รถแท็กซ่ีเกาที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน ไมสามารถจดทะเบียนไดประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คัน 
ประกอบกับในปจจุบันกาซธรรมชาติเปนพลังงานทางเลือกของผูใชรถยนตในชวงที่ราคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการขนสงทั้งในกลุมรถแท็กซ่ี รถโดยสาร รถขนสงขนาดใหญ 
รถยนตสวนบุคคล เปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหา 
กาซขาดแคลน อีกทั้งสถานีบริการยังมีนอย การเติมกาซแตละครั้งใชเวลานาน เน่ืองจาก 
มีรถยนตจํานวนมากที่มาใชบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนาย 
กาซธรรมชาติเพียงรายเดียว ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาในขณะที่รถยนตแท็กซ่ีที่ใชกาซธรรมชาติ
ไดรับความเดือดรอนอยางมากอยูแลว ขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวยิ่งทําใหเกิดปญหา
เพ่ิมมากขึ้น และเปนการไมเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีทางเลือกในการใชเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน 
ที่เหมาะสม เปนการสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับพิพาทดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนท่ีจดทะเบียน 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่พิพาท จะมีเจตนารมณดังที่ปรากฏในหมายเหตุวา เน่ืองดวย
ปจจุบันสถานการณราคานํ้ามันเชื้อเพลิงไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง รวมทั้งปญหาทางดาน
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

มลภาวะทางอากาศที่เพ่ิมมากขึ้น และเพื่อเปนการสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 
สมควรที่จะกําหนดใหรถยนตรับจางตองใชกาชธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงหรือที่ใชรวมกับ 
นํ้ามันเชื้อเพลิง อันจะเปนการชวยใหมีการใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา แตโดยที่
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ขณะที่กฎกระทรวงที่พิพาทน้ีมีผลใชบังคับ มีรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี)  
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใชกาซธรรมชาติ (NGV) เปนเชื้อเพลิง หรือใชรวมกับ
นํ้ามันเชื้อเพลิงประมาณ ๑๗,๐๐๐ คัน  นอกจากนี้ ยังมีรถยนตบรรทุกขนสงสินคา ขนสงคนโดยสาร
ขนาดใหญ และรถยนตสวนบุคคลที่เปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติ (NGV) เปนเชื้อเพลิง ทําให
ปริมาณกาซธรรมชาติมีไมเพียงพอใหบริการแกผูบริโภค และยังมีปญหาสถานีใหบริการสําหรับ
กาซธรรมชาติมีนอย ไมมีความสมดุลกับจํานวนรถยนตที่เขาใชบริการ ประกอบกับผูฟองคดี 
ทั้งสองและผูประกอบอาชีพขับรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) สวนใหญแลวจะเปนผูเชารถยนตรับจาง 
(รถแท็กซ่ี) โดยเชาเปนกะ ซ่ึงหน่ึงกะ หมายความวา หน่ึงรอบจากชวงเวลาหกนาฬิกาถึงเวลา
สิบแปดนาฬิกา หรือจากชวงเวลาสิบแปดนาฬิกาถึงเวลาหกนาฬิกา จึงเห็นไดวา การประกอบอาชีพ
ขับรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) ที่เชามาในกะหนึ่ง ๆ จะตองแขงขันกับเวลา หากผูประกอบอาชีพ
ขับรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) ดังกลาว ตองเสียเวลาในการรอคอยเขารับการใหบริการในสถานี
ใหบริการสําหรับกาซธรรมชาติเปนเวลานานยอมมีผลกระทบตอรายไดของตน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และกรมการขนสงทางบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ก็ไดยอมรับในปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาว ดังเห็นไดจาก
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงเรื่องการบังคับใชกาซธรรมชาติ (NGV) ในรถยนตรับจาง 
(รถแท็กซ่ี) ใหผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับทราบนโยบายของทางราชการ โดยใหผูฟองคดีที่ ๑ ที่จะนํา
รถมาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง คือ ตองติดตั้งอุปกรณ NGV 
แตถายังไมมีความพรอมก็สามารถชะลอการจดทะเบียนออกไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับบันทึก
ถอยคําพยานในช้ันไตสวนคําขอทุเลาการบังคับตามกฎและคําชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับคําขอทุเลา
ของผูฟองคดีปรากฏวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดเสนอขอแกไขขอ ๑๐๑๘ ของกฎกระทรวง 
ฉบับพิพาทแลว โดยจะเลื่อนการบังคับใชออกไป จึงเห็นไดวา หากผูถูกฟองคดีทั้งสองหรือ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติ (NGV) พลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 
ดังที่กําหนดไวในหมายเหตุทายกฎกระทรวงที่พิพาทน้ีแลว ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองมี
มาตรการตาง ๆ รองรับกับปญหาดังกลาวขางตน อาทิเชน การจัดใหมีสถานบริการในจํานวน 
                                                            
 ๑๘ กฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ขอ ๑๐ รถยนตรับจางตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงหรือ 
ที่ใชรวมกับการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 
  รถยนตรับจางที่จดทะเบียนกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ จะมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ 
ที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงหรือท่ีใชรวมกับการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือไมก็ได  
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ที่เหมาะสมมีความสมดุลกับผูใชบริการ มีความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ เปนตน  
แตขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา หากผูฟองคดีทั้งสองหรือเจาของรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี)  
ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ก็จะไมจดทะเบียนรถยนตรับจางใหมใหแกผูฟองคดีทั้งสองหรือเจาของรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) 
ทําใหสมาชิกของผูฟองคดีทั้งสอง หรือเจาของ หรือผูประกอบอาชีพขับรถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) 
ไมสามารถนํารถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) ออกวิ่งรับสงผูโดยสารประกอบอาชีพตามปกติได  
กรณีจึงเห็นไดวาขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่กําหนดให รถยนตรับจางที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่
กฎกระทรวงน้ีใชบังคับตองมีและใชสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด 
เปนเชื้อเพลิงหรือที่ใชรวมกับการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงที่พิพาทดังกลาว เปนกฎที่จํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งสองและผูประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพรถยนตรับจาง 
เกินความจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณตามที่ปรากฏในหมายเหตุ 
ทายกฎกระทรวงที่พิพาท อันเปนการขัดตอมาตรา ๒๙๑๙ และมาตรา ๔๓๒๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงบังคับใชในขณะที่ มีการออกกฎกระทรวง 
ฉบับพิพาท และเขาขายมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดแก
ประชาชนเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ดังน้ัน ขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทดังกลาว จึงเปนกฎท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาใหเพิกถอนขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ  ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาว 
มีผลใชบังคับเปนตนไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙-๑๐/๒๕๕๘) 
                                                            
 ๑๙-๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ 
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
  กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
  บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย 
โดยอนุโลม   
 

 มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค  
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค  
การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัด 
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน  



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๘๕    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

 ๓.๓ กรณีเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งใหเจาของอาคารรื้อถอนอาคารสวนที่
ตอเติมโดยไมไดรับอนุญาต 
 

  การตอเติมที่อยูอาศัยของประชาชนแมจะเปนสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยรับรอง แตก็ตองอยูภายใตบังคับแหงบทกฎหมายเฉพาะ  ดังน้ัน 
เม่ือมีการประกาศใชกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยจํากัด
ใหสามารถกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารในบริเวณที่กําหนดไดเพียงบางชนิด
หรือบางประเภท พรอมทั้งจํากัดความสูงและระยะหางของอาคารเอาไว ซึ่งมีเจตนารมณ
เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ มิไดมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง และมิไดมีผลกระทบกระเทือนสาระสําคัญในทรัพยสิน 
หรือกรรมสิทธ์ิในอาคาร  คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว จึงมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สามารถ
ใชบังคับได และเน่ืองจากกฎกระทรวงดังกลาวไมไดกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น
สามารถใชดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงอาคาร 
เปนการเฉพาะรายนอกเหนือจากที่กฎกระทรวงบัญญัติใหอํานาจไว การที่เจาของอาคาร
ดัดแปลงตอเติมอาคารใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กฎกระทรวงขางตนกําหนดหามไว และเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นจึงตองดําเนินการสั่งใหร้ือถอนอาคารสวนที่ตอเติมน้ัน
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยไมอาจพิจารณาเปนอยางอ่ืนได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของอาคารบานแถว ๒ ชั้น ไดตอเติมอาคารดังกลาว  
โดยกอสรางคอนกรีต ๒ ชั้น ในบริเวณดานหลังบานติดเชื่อมกับตัวบานเดิม  ตอมา มีผูรองเรียน
ตอนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วาผูฟองคดีตอเติมอาคารรุกล้ําเขาไป 
ในเขตที่ดินของตน ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาตรวจสอบตามขอรองเรียนแลว
พบวา อาคารของผูฟองคดีมีการตอเติมดัดแปลงเปนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๔ x ๖ เมตร  
กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และสรางชิดเขตที่ดินของผูอ่ืน ไมเหลือที่วาง
โดยรอบอาคาร และเปนการตอเติมภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใชบังคับ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา การดัดแปลงอาคารของผูฟองคดีมีลักษณะตองหาม 
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ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ และไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได 
จึงมีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารที่ตอเติม และมีคําสั่งใหร้ือถอน
อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ในสวนที่ตอเติมโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ผูฟองคดี 
มีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาลและ 
เขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษายกฟอง  หลังจากนั้น 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด  
มีใจความสรุปไดวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการพิจารณา 
ออกคําส่ังใหร้ือถอนอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายเทาน้ัน 
ไมไดนําขอเท็จจริงและเหตุผลการประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ มาประกอบ 
การพิจารณาดวย และบทบัญญัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ที่กําหนด 
หามกอสราง ดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ผูฟองคดีกอสรางอาคาร เวนแตอาคารเด่ียว
ชั้นเดียวมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา ๔ เมตร  
หางเขตที่ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร เปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินเกินความจําเปน  
ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับดังกลาว  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมการตอเติมอาคารที่อยูอาศัยของประชาชนจะเปนสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรอง แตการดําเนินการตองอยูภายใตบังคับ 
แหงบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงในกรณีน้ีคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ทั้งน้ี เพ่ือไมให 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ 
ของผูอยูอาศัยรายอ่ืนหรือของชุมชน หรือกระทบตอการรักษาสิ่งแวดลอม การผังเมือง  
การสาธารณสุขที่ ดีหรือกรณีอ่ืน ๆ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
เทาที่จําเปน แตจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได และตองมีผล 
ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เปนการเจาะจง โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ เปนบทกฎหมายท่ีเคารพสิทธิ
ของบุคคลในเขตทองที่ที่ กําหนด โดยยกเวนไมใชบังคับตอสิ่งปลูกสรางที่มีอยูกอนแลว  
แตมุงใชบังคับตอสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นใหม โดยจํากัดใหสามารถกอสรางอาคารในบริเวณ 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๘๗    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ที่กําหนดไดเพียงบางชนิดหรือบางประเภท พรอมทั้งจํากัดความสูงและระยะหางของอาคาร
เอาไว ตามที่ปรากฏในขอ ๑๒๑ ขอ ๒ (ก)๒๒ และขอ ๔๒๓ ของกฎกระทรวงฉบับน้ี โดยมีเจตนารมณ
เพ่ือการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และ 
การสถาปตยกรรมที่ดี ตลอดจนมิใหมีความแออัด ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยมีภูมิทัศนที่ดี 
อันเปนประโยชนตอสาธารณะหรือชุมชนในเขตทองที่ที่กําหนดรวมถึงตอผูฟองคดีดวย ทั้งยัง 
เปนภูมิทัศนและภาพลักษณที่ดีตอพระราชวังไกลกังวลซึ่งเปนสถานที่สําคัญของสถาบันหลัก 
ของประเทศท่ีประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศใหความสนใจ แมจะเปนการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ก็มิไดมีผลกระทบกระเทือนสาระสําคัญในทรัพยสินหรือกรรมสิทธิ์ 
ในอาคารของผูฟองคดี และมิไดมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ผูที่ขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกรายจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของกฎกระทรวงขางตน  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฉบับพิพาทซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว จึงมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและสามารถ 
ใชบังคับได 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของอาคารบานแถวที่ตั้งอยูใน  
“บริเวณที่ ๑” ตามขอ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ไดตอเติมดัดแปลง 
อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น บริเวณพื้นที่ดานหลังบานติดเชื่อมกับอาคารเดิม ขนาดประมาณ ๔ x ๖ เมตร 
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนการตอเติมในป พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเปนชวงเวลา

                                                            
 ๒๑-๒๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
 “บริเวณที่ ๑” หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตท่ีดินพระราชวังไกลกังวลดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือ ดานทิศตะวันตก 
ไปทางทิศตะวันตก และดานทิศใตไปทางทิศใตตลอดแนวออกไปเปนระยะ ๑๐๐ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหัวหินและตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ี เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปน้ี 
 (ก) ภายในบริเวณที่ ๑ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
  (๑) อาคารเด่ียวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร  

โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา ๔ เมตร หางเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา ๒ เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารน้ัน และตองหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐ เมตร หรือหางจากคัน 
ของอางเก็บนํ้าเขาเตาโดยรอบไมนอยกวา ๑๒ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ ๔ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหไดรับยกเวน 

ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท 
ที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๒ 



 
 
๔๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่กฎกระทรวงขางตนมีผลใชบังคับแลว แมอาคารที่ตอเติมจะมีความม่ันคงแข็งแรง มีความสูง
และขนาดไมเกินตัวบานเดิม รวมทั้งมีถนนตัดผานก็ตาม แตอาคารดังกลาวมิไดมีลักษณะ 
เปนอาคารชั้นเดียว มิไดอยูหางเขตที่ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร และไมมีที่วางโดยรอบอาคาร
ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของที่ดินที่กอสรางอาคาร จึงยอมไมอยูในหลักเกณฑที่จะกอสรางได 
ตามที่กําหนดในขอ ๒ (ก) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท กรณีจึงเปนการดัดแปลงตอเติมอาคาร
ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภททีมี่ลักษณะตองหามตามที่กําหนดหามไวในขอ ๔ ของกฎกระทรวง
ฉบับเดียวกัน ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณที่กอสรางอยูระหวางเขตที่ดินของผูอ่ืนและมีความกวางเพียง 
๔.๖ เมตร จึงเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๒๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาทในสวนที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตและขัดตอ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ  ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ  
ไมไดกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการใชดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาต 
หรือไมอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงอาคารเปนการเฉพาะรายนอกเหนือจากที่กฎกระทรวง
บัญญัติใหอํานาจไว เม่ือผูฟองคดีดัดแปลงอาคารฝาฝนกฎกระทรวงดังกลาว และไมสามารถ
แกไขใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นจะตองออกคําส่ังรื้อถอนอาคารโดยไมอาจพิจารณา 
เปนอยางอ่ืนได  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาท 
ในสวนที่ตอเติม จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๗๔/๒๕๕๙) 
 

 ๓.๔ การพิจารณากําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีมูลคาหรือราคาลดลง   
 

  ในกรณีที่ฟงไดวา  ผู ถูกเวนคืนได รับความเสียหายจากการเวนคืน 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซึ่งใชบังคับอยู ในขณะที่ มีการเวนคืน  ศาลยอมสามารถนําขอเท็จจริงดังกลาว 
ไปประกอบการพิจารณากําหนดคาทดแทนเพ่ิมในสวนของท่ีดินที่ ถูกเวนคืนได  

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

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคาร

มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑)  
หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๘๙    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

แมวาตามคดีน้ี ผูฟองคดีจะฟองขอเพ่ิมเฉพาะคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยไมไดฟอง
ขอคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีมูลคาหรือราคาลดลงมาดวย และไมไดอุทธรณ
เก่ียวกับเร่ืองที่ดินสวนที่เหลืออันมีมูลคาหรือราคาลดลงตอผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณมากอนก็ตาม   
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจํานวน ๒ แปลง มีเน้ือที่ ๒๐ ไร ๑ งาน 
๙๒ ตารางวา และเนื้อที่ ๖ ไร ซ่ึงอยูในแนวเขตเวนคืนที่ดินบางสวนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนจํานวนเนื้อที่ ๑๑ ไร ๑ งาน และเนื้อที่ 
๔ ไร ๓ งาน ๑๓ ตารางวา ตามลําดับ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดิน
ทั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดีตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณเงินคาทดแทนที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยไมไดอุทธรณเก่ียวกับ
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีมูลคาหรือราคาลดลง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ 
ใหเพ่ิมคาทดแทนที่ดินเปนตารางวาละ ๑๖,๕๐๐ บาท และตารางวาละ ๑๔,๕๐๐ บาท ตามลําดับ 
แตผูฟองคดีเห็นวาที่ดินของผูฟองคดีควรไดรับเงินคาทดแทนในราคาตารางวาละ ๓๘,๐๐๐ บาท 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันหรือแทนกันชดใชคาทดแทนแกผูฟองคดีเพ่ิมอีกจํานวน 
๑๔๑,๗๐๕,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองขอเพ่ิมคาทดแทนเฉพาะคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เทาน้ัน โดยไมไดฟองขอคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีมูลคาหรือราคาลดลงตามมาตรา ๒๑ 
วรรคสาม๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมาดวย  อีกทั้ง ผูฟองคดีก็ไมไดอุทธรณเก่ียวกับ 
เร่ืองที่ดินสวนที่เหลืออันมีมูลคาหรือราคาลดลงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ศาลจึงไมอาจกําหนด 
คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีได  อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริง 
ฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดีจํานวน ๒ แปลง เน้ือที่รวม ๒๖ ไร ๑ งาน ๙๒ ตารางวา ถูกเวนคืน 
 

                                                            
๒๕ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๒๑  ฯลฯ   ฯลฯ 
ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหน่ึง และสวนที่เหลือน้ันราคาลดลงใหกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะ

สําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงน้ันดวย 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๔๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผากลางแปลงที่ดิน เน้ือที่ ๑๖ ไร ๑๓ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่ ๑๐ ไร ๑ งาน ๗๙ ตารางวา  
ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบงออกเปน ๓ แปลง มีลักษณะเปนรูปเรียวยาว ใชประโยชนไดจํากัด
ไมเหมือนสภาพที่ดินกอนถูกเวนคืน จึงมีขอจํากัดในการใชประโยชนอยางมากและมีมูลคาลดลง 
อันเปนผลโดยตรงจากการเวนคืนดังกลาว กรณีถือวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการ
เวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น ศาลจึงสามารถนําขอเท็จจริงดังกลาวไปประกอบการพิจารณา
กําหนดคาทดแทนเพ่ิมในสวนของที่ ดินที่ถูกเวนคืนได  ดังน้ัน เ ม่ือพิจารณาแนวทาง 
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ขอ (๒.๒) ที่กําหนดวา กรณีที่กรมธนารักษ
มิไดประเมินมูลคาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน  แตเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา ที่ดินถูกเวนคืน
แลวไดรับความเสียหายจากการเวนคืน ใหเพ่ิมคาทดแทน และขอ (๒.๒.๒) ที่กําหนดวา กรณี
เปนที่ ดินแปลงใหญ เห็นควรเพ่ิมคาทดแทนความเสียหายใหไมเกินรอยละ ๑๐ การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณากําหนดคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดี โดยเพ่ิมในเรื่องสภาพและที่ตั้ง
และความเสียหายของผูถูกเวนคืนรวมกันในอัตรารอยละ ๒๐ ของราคาคาทดแทนที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ กําหนดให จึงชอบแลว  ทั้งนี้ ขอวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนในสวนของความเสียหาย
ของท่ีดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่เห็นวา ควรมีราคาลดลงไมนอยกวารอยละ ๑๐ น้ัน เปนกรณีที่
ศาลปกครองชั้นตนกําหนดเพ่ิมคาทดแทนในสวนที่ถูกเวนคืน มิใชกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืน การกําหนดเพ่ิมเงินคาทดแทนดังกลาวจึงไมเปนการพิพากษาเกินคําขอ  
พิพากษาใหเพ่ิมคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีอีกเปนเงิน ๒๐,๓๙๗,๗๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน แตไมเกิน 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๖/๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 

                                                            
๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๔๙ ฯลฯ ฯลฯ 
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ  

การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 
ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๙๑    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

 ๓.๕ การประกาศกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง 
 

  เม่ือกรมการขนสงทางบกไดกําหนดหลักการในการแกไขปญหาการทับเสนทาง
เดินรถโดยสารประจําทางวา โดยหลักการแลวเสนทางที่กําหนดหรือปรับปรุงไมควร 
ทับซอนเสนทางสายอื่น หรือถาจําเปนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็ไมควรทับซอนเสนทาง 
ที่มีอยูเดิมมากเกินไป โดยตองคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงของเสนทางที่กําหนดหรือ
ปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนตอการลงทุนของผูประกอบการขนสงรายเดิม
และการแขงขันในการเดินรถ ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูโดยสารดวย  
ดังน้ัน กรณีที่มีการฟองโตแยงมติและประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
ประจําจังหวัดที่อนุมัติใหปรับปรุงเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางใหแก 
ผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืนทับเสนทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตน้ัน  
เม่ือการปรับปรุงเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลไดใชบริการสาธารณะดานการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ของรัฐซึ่งอยูนอกเขตเทศบาลได และประชาชนในกลุมดังกลาวเปนประชาชนตางกลุม
กับผูใชบริการของผูฟองคดีซึ่งจะเดินทางระหวางเมืองกับอําเภอ หมูบาน การปรับปรุง
เสนทางเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลที่ใชบริการของผูประกอบกิจการขนสงประจําทาง
รายอ่ืนซึ่งสามารถหยุดรับสงผูโดยสารไดตลอดเสนทางสามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัย
ของรัฐโดยตรงได แทนที่จะตองมาตอรถประจําทางของผูฟองคดี จึงเปนการพิจารณาถึง
สภาพภูมิศาสตรและเปนการอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางใหแกประชาชน 
ประกอบกับเม่ือเปรียบเทียบระยะทางที่มีการทับซอนกับระยะทางทั้งหมดของเสนทางเดินรถ
ที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตมีระยะทางไมมากเกินสมควร กรณีจึงเปนการที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดใชดุลพินิจพิจารณาที่สอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของ
กรมการขนสงทางบกแลว 
  สําหรับกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด
กําหนดใหรถของผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืนสามารถจอดรับสงผูโดยสารได
ทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แตกําหนดใหรถของผูฟองคดีจอดไดเฉพาะในเขตเทศบาล
เพียง ๔ จุดเทาน้ัน น้ัน เม่ือปรากฏวากรณีดังกลาวไมไดเปนการใชดุลพินิจจํากัดเฉพาะ
เสนทางเดินรถของผูฟองคดี แตเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ 
การกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของกรมการขนสงทางบกที่มีอยูเดิม 



 
 
๔๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ซึ่งกําหนดใหเสนทางหมวด ๑ ซึ่งเปนเสนทางที่ผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืน
ไดรับอนุญาต หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารภายในเขต
กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเสนทางตอเน่ือง สวนเสนทางหมวด ๔  
ซึ่งเปนเสนทางที่ ผูฟองคดีได รับอนุญาต หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทาง 
ดวยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจประกอบดวยเสนทางสายหลักสายเดียว หรือ
เสนทางสายหลักและเสนทางสายยอยซึ่งแยกออกจากเสนทางสายหลักไปยังอําเภอ 
หมูบาน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ จึงมุงบริการใหกับประชาชน 
ตางกลุมกัน และเม่ือพิจารณารถในหมวด ๔ ซึ่งมีระยะทางวิ่งยาวไกลแลวเห็นวา หากใหรถ
ในหมวด ๔ สามารถจอดรับสงไดทุกปายตลอดเสนทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมี
ประชาชนหนาแนนแลว ประชาชนที่จะเดินทางระหวางเมืองและนอกเมืองดังกลาว
จะตองใชเวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปญหาการแยงชิงผูโดยสาร ทําใหมีผลกระทบ
ตอประชาชนและการบริการสาธารณะ อีกทั้งการอนุญาตใหรถหมวด ๔ วิ่งเขาในเขตเมืองได
ก็ยอมทับเสนทางการเดินรถของรถหมวด ๑ ดวย การที่คณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกประจําจังหวัดไดกําหนดใหรถหมวด ๔ สามารถหยุดรับสงในเขตเมืองไดเฉพาะ
เพียงบางจุด จึงเปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสม และเปนการกําหนดหลักเกณฑตาม 
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ 
การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนการกระทําที่อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การดําเนินการดังกลาวจึงไมขัดกับมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง และไมใชการไมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมอันเปน 
การฝาฝนตอมาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวแตอยางใด     
  สรุปขอเท็จจริง 
  บริษัท ส. (ผูฟองคดีที่ ๑) เปนผูประกอบกิจการขนสงประจําทาง ไดรับอนุญาต
ใหบริการเดินรถในเสนทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และผูฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๒๗ เปนผูเขารวมเดินรถกับผูฟองคดีที่ ๑ โดยเสนทางการเดินรถเริ่มตนจาก
จังหวัดอุบลราชธานีไปสิ้นสุดทางที่สถานีจอดรถประจําทางอําเภอเดชอุดม  ตอมา ไดมีการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่บานศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงอยูในเสนทาง
การเดินรถของรถหมวด ๔ สาย ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และชวงการเดินรถชวงตาง ๆ อีก 
๑๙ เสนทาง ที่ผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด
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อุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) จึงไดอนุมัติเสนทางชวงดังกลาวใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูดําเนินการเดินรถรับสงผูโดยสาร 
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติอนุมัติใหปรับปรุงเสนทางการเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ 
บานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก และเสนทางแยกของบานธาตุ-สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดอุบลราชธานี ไปถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่บริษัท ว. ซ่ึงเปนผูประกอบการเดินรถ
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี หมวด ๑ สายท่ี ๑ บานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก รองขอ 
ซ่ึงทับซอนเสนทางการเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ ตลอดเสนทาง ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ
คัดคานมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงใหสํานักงานขนสงจังหวัด
อุบลราชธานีสํารวจขอมูลเก่ียวกับปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการ การวิ่งทับซอนเสนทาง ผลดี 
ผลเสียของการปรับปรุงเสนทางดังกลาวใหม แตตอมาก็ไดมีมติยืนยันมติเดิมและมีประกาศ
ปรับปรุงเสนทางที่พิพาท ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเจ็ดเห็นวา เสนทางการเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ 
ชวงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จะรับสงผูโดยสาร 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตองเดินทางจากตําบลบานศรีไคเขาสูเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซ่ึงเปนกลุมผูโดยสารที่ไมไดอาศัยการเดินทางในเขตเมืองหรือเขตตอเน่ืองเปนหลัก 
แตอาศัยการเดินทางจากอําเภอที่อยูหางออกไปเขามาทําธุระในเขตเทศบาลหรือที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ไมไดเดินทางเปนประจํา ตางจากกลุมผูโดยสารรถหมวด ๑ ที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
ซ่ึงตองเดินทางภายในเขตเมืองและเขตตอเน่ืองเปนประจําวันละหลายครั้ง เสนทางการเดินรถ
หมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ชวงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุบลราชธานี 
กับเสนทางเดินรถหมวด ๑ สายท่ี ๑ ชวงบานธาตุ-สถานีขนสงโดยสารจังหวัดอุบลราชธานี  
จึงแยกใหบริการแกผูโดยสารตางกลุมอยางชัดเจนแลว ซ่ึงที่ผานมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดมีมติ
ไมอนุญาตใหบริษัท ว. ขยายเสนทางพิพาทมาโดยตลอด โดยใหเหตุผลวาเสนทางดังกลาว 
มีรถโดยสารหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ใหบริการเพียงพอแลว หากมีการอนุมัติใหบริษัท ว.  
ขยายเสนทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ อีก ก็จะเปนการทับซอนกับเสนทางรถหมวด ๔  
ตลอดทั้งเสนทาง ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาการแยงชิงผูโดยสาร ทําใหไมปลอดภัยแกผูโดยสาร 
และกระทบกระเทือนตอการลงทุนของผูประกอบการรายเดิมจนยากแกการเยียวยา อันเปน
ความเห็นที่ถูกตองชอบธรรมแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติอนุมัติใหขยายเสนทางพิพาท  
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุมัติใหปรับปรุงเสนทางการเดินรถท่ีพิพาท 
และใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ปรับปรุงเสนทางตามที่ไดรับอนุมัติดังกลาว 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทาง 
รถโดยสารประจําทางตามหนังสือกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ ไดกําหนด
หลักเกณฑสภาพแวดลอมไว โดยใหพิจารณาถึงถนน ปริมาณผูโดยสาร การอํานวยความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง การจัดระเบียบรถผิดกฎหมาย และสภาพทางภูมิศาสตร ตลอดจน
ความสําคัญทางยุทธศาสตร สวนขอมูลประกอบหลักเกณฑการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทาง
จะตองประกอบดวยแผนที่รวมเสนทางที่เก่ียวของ แผนที่สังเขป สภาพและระยะทาง ปญหา 
การทับเสนทาง จํานวนรถที่เดินอยูเดิม ปริมาณผูโดยสาร ภาวะเศรษฐกิจและผลผลิตที่สําคัญ
และการขนสงแบบอ่ืน โดยปญหาการทับเสนทางนั้นไดกําหนดวา โดยหลักการแลวเสนทาง 
ที่กําหนดหรือปรับปรุงไมควรทับซอนเสนทางสายอ่ืน หรือถาจําเปนไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
ก็ไมควรทับซอนเสนทางที่มีอยูเดิมมากเกินไป  ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงของเสนทาง
ที่กําหนดหรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนตอการลงทุนของผูประกอบการขนสงรายเดิม
และการแขงขันในการเดินรถ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูโดยสาร การปรับปรุง
เสนทางการเดินรถจึงตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตามที่กําหนดในหลักเกณฑดังกลาว  ทั้งนี้  
แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเคยมีมติไมอนุญาตใหบริษัท ว. ขยายเสนทางพิพาท แตเม่ือมีการรองขอใหม 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจที่จะพิจารณาคําขอปรับปรุงเสนทางใหมได และเม่ือพิจารณา
เสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งเสนทางเดินรถของบริษัท ว. ตามที่ปรากฏในใบอนุญาต
ประกอบการขนสง ตารางการเดินรถ เสนทางเดินรถ และแผนที่แลว เห็นวา เสนทางเดินรถ
ดังกลาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ เสนทางเดินรถของบริษัท ว. มีเสนทางเดินรถระหวาง 
บานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก ระยะทาง ๑๘.๖ กิโลเมตร และชวงบานธาตุ-สถานีขนสง
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร สวนเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ มีเสนทาง
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี-เดชอุดม ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ซ่ึงมีเสนทางทับซอนกันอยูแลว
ระหวางบานธาตุถึงสถานีขนสงจังหวัดอุบลราชธานี และไมทับซอนกันในชวงบานธาตุถึงอําเภอ
เดชอุดม แตสําหรับเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ ยังมีเสนทางเดินรถแยกชวงอีกจํานวน  
๒๑ เสนทาง ซ่ึงเสนทางเดินรถแยกชวงดังกลาวไมไดอยูในเสนทางหลักทั้งหมด โดยสวนมาก 
จะทับซอนบนเสนทางหลักแลวแยกไปตามหมูบานตาง ๆ เสนทางแยกชวงแตละเสนทางมีระยะทาง
ระหวาง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร โดยเสนทางเดินรถแยกชวงในสวนที่แยกจากเสนทางหลัก
ไปยังหมูบานตาง ๆ ไมไดทับซอนอยูบนเสนทางเดินรถหลัก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายงานการประชุม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปรากฏวา  
ภายหลังการปรับปรุงเสนทางเดินรถของบริษัท ว. ในสวนที่ขยายจะทับซอนเสนทางเดินรถ 
ของผูฟองคดีที่ ๑ ในเสนทางหลักระยะทาง ๕ กิโลเมตร สวนเสนทางแยกชวงอีก ๒๑ เสนทาง 
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จะมีการทับซอนกับเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๘ เสนทาง ระยะทางตั้งแต  
๓ กิโลเมตร ถึง ๕ กิโลเมตร โดยไมไดขยายไปจนถึงอําเภอเดชอุดมซ่ึงเปนปลายทางเสนทาง
เดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับระยะทางทั้งหมดของเสนทางเดินรถ
ของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีระยะทางของเสนทางเดินรถหลัก ๔๕ กิโลเมตร สวนเสนทางเดินรถอ่ืน ๆ  
มีระยะทางระหวาง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร แลว เห็นวา ระยะทางที่มีการทับซอน 
มีระยะทางที่ไมมากเกินสมควร และเม่ือพิจารณาประกอบกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซ่ึงมีประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมาใชบริการของมหาวิทยาลัย
ดังกลาวจํานวนมากเปนประจําทุกวัน และประชาชนในกลุมน้ีเปนประชาชนตางกลุมกับ
ผูใชบริการของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงจะเดินทางระหวางเมืองกับอําเภอ หมูบาน การปรับปรุงเสนทาง
เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลที่ใชบริการของบริษัท ว. อันเปนเสนทางเดินรถในหมวด ๑  
ซ่ึงสามารถหยุดรับสงผูโดยสารไดตลอดเสนทาง สามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยตรงได แทนท่ีจะตองมาตอรถของผูฟองคดีที่ ๑ ที่บานธาตุ ยอมเปนการพิจารณาถึงสภาพ
ทางภูมิศาสตร และเปนการอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางใหแกประชาชนที่มาใช
บริการสาธารณะดานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเปนการพิจารณาที่สอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง 
ตามหนังสือกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ แลว 
  สําหรับกรณีโตแยงวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขยายเสนทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ 
ทับเสนทางการเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ โดยกําหนดใหรถหมวด ๑ จอดรับสงผูโดยสาร 
ไดทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แตกําหนดใหรถหมวด ๔ จอดไดเฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุด 
เปนการจํากัดการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม อันขัดตอมาตรา ๔๓๒๗ และมาตรา ๘๔ (๑)๒๘  

                                                            
 ๒๗-๒๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค  
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน 
  มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 
  (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 



 
 
๔๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเปนการเอ้ือประโยชนใหแก
บริษัท ว. น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การกําหนดใหรถหมวด ๑ จอดรับสงผูโดยสารไดทุกจุดจอด
ในเขตเทศบาล และกําหนดใหรถหมวด ๔ จอดไดเฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุดดังกลาว 
ไมไดเปนการใชดุลพินิจจํากัดเฉพาะเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ เทาน้ัน แตเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง 
ของกรมการขนสงทางบกที่มีอยูเดิม ซ่ึงกําหนดใหเสนทางหมวด ๑ หมายถึง เสนทางการขนสง
ประจําทางดวยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเสนทาง
ตอเน่ือง สวนเสนทางหมวด ๔ หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารในเขตจังหวัด 
ซ่ึงอาจประกอบดวยเสนทางสายหลักสายเดียว หรือเสนทางสายหลักและเสนทางสายยอย 
ซ่ึงแยกออกจากเสนทางสายหลักไปยังอําเภอ หมูบาน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ 
จึงมุงบริการใหกับประชาชนตางกลุมกัน และเม่ือพิจารณารถในหมวด ๔ ซ่ึงมีระยะทางวิ่งยาวไกล
แลวเห็นวา หากใหรถในหมวด ๔ สามารถจอดรับสงไดทุกปายตลอดเสนทาง โดยเฉพาะ 
ในเขตเมืองซึ่งมีประชาชนหนาแนนแลว ประชาชนที่จะเดินทางระหวางเมืองและนอกเมือง
ดังกลาวจะตองใชเวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปญหาการแยงชิงผูโดยสาร ทําใหมีผลกระทบ
ตอประชาชนและการบริการสาธารณะ อีกทั้งการอนุญาตใหรถหมวด ๔ วิ่งเขาในเขตเมืองได 
ก็ยอมทับเสนทางการเดินรถของรถหมวด ๑ ดวย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดใหรถหมวด ๔ 
สามารถหยุดรับสงในเขตเมืองไดเฉพาะเพียงบางจุด จึงเปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสม และเปน 
การกําหนดหลักเกณฑตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง๒๙  
 
 
 

                                                            
 ๒๙ พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด 
ดังตอไปน้ี 
  (๑) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทาง 
  (๒) กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจําทาง 
  (๓) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงโดยรถขนาดเล็ก 
  (๔) กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง 
  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก 
และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
  การกําหนดตาม (๑) และ (๔) เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแลวจึงจะใชบังคับได 
และการกําหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๙๗    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

และมาตรา ๓๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนการกระทําที่อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
การดําเนินการดังกลาวจึงไมขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไมใชการไมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีและเปนธรรมอันเปนการฝาฝนตอมาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด 
  สวนที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเจ็ดโตแยงวา เสนทางตอเน่ืองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของกรมการขนสงทางบก 
หมายถึง เสนทางที่เลยออกไปจากเทศบาลเพียงเล็กนอย เปนเขตพื้นที่ที่มีลักษณะชุมชน
หนาแนนตอเน่ืองจากเขตเมือง มิไดมีความหมายถึงการขยายเสนทางตอเน่ืองออกจากเขตเทศบาล 
เพ่ือไปรองรับสวนราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล และอยูหางไกลออกไปจาก
เขตเมือง โดยมิไดคํานึงถึงสภาพพื้นที่ความตอเน่ืองของเขตเมืองและระยะทางที่หางกัน  
และจากขอเท็จจริงแลวสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลและเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมมีสภาพ
ความตอเน่ืองของชุมชนและสาธารณูปโภคอ่ืนไปถึงตําบลบานศรีไค อําเภอวารินชําราบ อันเปน
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้ัน เห็นวา ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ 
การกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของกรมการขนสงทางบกไมไดอธิบาย 

                                                            
 ๓๐ พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
  (๑) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
  (๒) สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง 
   (๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเคร่ืองหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน 
  (๔) จํานวนที่น่ัง เกณฑนํ้าหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 
  (๕) จํานวนผูประจํารถ 
  (๖) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
  (๗) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง 
  (๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือส่ิงของ 
  (๙) ที่ที่รถจะตองหยุดในระหวางเสนทาง 
  (๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง 
  (๑๑) เวลาและจํานวนเท่ียวของการเดินรถ 
  (๑๒) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง 
  (๑๓) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ 
  (๑๔) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนสงประจําทาง 
  (๑๕) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑)  
ณ ที่ซ่ึงอธิบดีกําหนด 



 
 
๔๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวาเสนทางตอเน่ืองไว แตขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมบริษัท ว. ไดรับอนุมัติใหเดินรถเสนทาง
บานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก และเสนทางชวงบานธาตุ-สถานีขนสงจังหวัดอุบลราชธานี 
เสนทางเดิมจึงผานอําเภอเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบที่บานธาตุอยูแลว ซ่ึงถึงแม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะอยูนอกเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ แตก็ยังอยูในเขตอําเภอ 
วารินชําราบ รวมทั้งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทําใหเกิดความเจริญขึ้นในบริเวณ
โดยรอบ ประกอบกับระยะทางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติอนุมัติใหขยายเปนระยะทางเพียง  
๕ กิโลเมตร กรณีจึงถือไดวาเปนเสนทางตอเน่ืองตามหลักเกณฑของกรมการขนสงทางบกแลว 
ขออางของผูฟองคดีทั้งยี่สิบเจ็ดไมอาจรับฟงได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสดุที่ อ.๓๙๕/๒๕๕๙)  
  

๔. หลักการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 - การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการกอสรางและขยาย 
ทางหลวงชนบท 
 

 เม่ือโครงการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
เพื่อกอสรางและขยายทางหลวงชนบท  มิไดมีที่ตั้งและลักษณะเขาขายโครงการ 
ที่จะตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ  
แตหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของก็ไดดําเนินการศึกษาประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม โดยวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนใหทําการสํารวจออกแบบรายละเอียด 
และศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งตามรายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาเอกชนขางตน ปรากฏวาไดมีการกําหนด
มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไวดวย กรณีจึงตองถือวา 
โครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบทดังกลาวไดดําเนินการโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการกอสราง
และขยายทางหลวงชนบท จึงไมขัดตอมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 สวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไวน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของไดดําเนินการประชาสัมพันธโครงการผานหนวยงาน
ในทองถิ่นและมีการพบปะประชาชนในระหวางสํารวจเก็บขอมูล รวมทั้งไดจัดกิจกรรม



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๔๙๙    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนจํานวน ๓ คร้ัง โดยปรากฏหลักฐานลายมือชื่อ 
ของผูเขารวมประชุมในรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นโครงการดังกลาว  ดังน้ัน  
เม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนขางตนเปนการกระทําโดยไมสุจริต จึงฟงไดวารายงานผลการแสดง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่หนวยงานของรัฐจัดทําข้ึนดังกลาว เปนรายงานที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสิบเจ็ดคนมีที่พักอาศัยอยูในทองที่ตําบลทามะขามและตําบลปากแพรก 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณ 
ที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
มีวัตถุประสงคในการเวนคืนที่ดินเพ่ือกอสรางถนนตามผังเมืองรวมในทองที่ตําบลแกงเสี้ยน 
ตําบลทามะขาม ตําบลปากแพรก ตําบลบานเหนือ ตําบลบานใต ตําบลหนองหญา ตําบล 
เกาะสําโรง อําเภอเมืองกาญจนบุรี และตําบลทาลอ ตําบลเขานอย อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ตามที่ไดกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงสิ้นผลการบังคับใชแลว  อีกทั้ง ในการประชุม 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทําขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็มิไดมีการประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจึงเปนเท็จ 
เพราะประชาชนสวนใหญไมเห็นดวยกับโครงการกอสรางถนนดังกลาว เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ 
ไดเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเปนชุมชนเมืองหนาแนน มีเสนทางการคมนาคม 
ที่เพียงพอแลว การกอสรางถนนดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ 
ของประชาชน ซ่ึงประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากโครงการกอสรางดังกลาวไดเคยมีการ
รวมตัวกันรองคัดคานที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พรอมทั้งเสนอขอใหยกเลิกโครงการ
กอสรางดังกลาว ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ไดมีหนังสือแจงใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทราบถึงกรณีการคัดคานดังกลาวของประชาชน  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแลวใหยกเลิกโครงการกอสรางดังกลาวไวกอน และตอมาไดมีหนังสือแจงยืนยัน 
การยกเลิกโครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมขางตนอีกคร้ัง ผูฟองคดีเห็นวาดวยเหตุผล
ดังกลาวทําใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับดังกลาว และหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
และคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ยังมีความประสงคที่จะดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม



 
 
๕๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่พิพาท ก็จะตองจัดใหมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
กอนดวย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ที่พิพาทมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการสรางและขยายทางหลวงชนบทตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๓๑ 
สวนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ๓๒ ซ่ึงสิ้นผลใชบังคับแลวขณะที่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง 
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเห็นไดวา วัตถุประสงค
ของการสรางและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับการจัดทําผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ น้ัน มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน แมพ้ืนที่ในการกอสรางและขยายทางหลวงชนบท
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ บางสวนจะอยู 
ในแนวเขตถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ก็ตาม แตการสรางและขยายทางหลวงชนบทเปนไปเพื่อประโยชนในการจราจร
สาธารณะทางบก รวมทั้งเปนการอํานวยความสะดวกรวดเร็วแกการจราจรและการขนสง  
อันเปนกิจการสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของรัฐและอยูในความรับผิดชอบของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพื่อใหการดําเนินกิจการ
                                                            
 ๓๑ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลทาลอ อําเภอทามวง และตําบลปากแพรก 
ตําบลบานใต ตําบลบานเหนือ ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการสรางและขยายทางหลวงชนบท  
สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมท้ังถนนตอเชื่อม  
และเพื่อสรางทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๐๕  

 ๓๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  ขอ ๑ กฎกระทรวงน้ีใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
  ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลแกงเส้ียน ตําบลทามะขาม ตําบลปากแพรก ตําบลบานเหนือ  
ตําบลบานใต ตําบลหนองหญา ตําบลเกาะสําโรง อําเภอเมืองกาญจนบุรี และตําบลทาลอ ตําบลเขานอย อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ี 
  ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง  
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๐๑    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

สาธารณะดังกลาวบรรลุผล รัฐจึงมีอํานาจในการดําเนินการเพื่อเวนคืนที่ ดินเพ่ือจัดทํา 
บริการสาธารณะไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ดังนั้น เม่ือวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวไมขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  อีกทั้ง การตราพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิไดตราขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จึงตองฟงวา พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๑๘๗๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับ 
มาตรา ๕๓๔ วรรคสาม และมาตรา ๖๓๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 
  สําหรับประเด็นวาการเวนคืนที่ดินเพ่ือกอสรางและขยายทางหลวงชนบทตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนโครงการที่เขาขาย
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหรือไมน้ัน เห็นวา โดยท่ีมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

                                                            
 ๓๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 ๓๔-๓๕ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   มาตรา ๕ เม่ือรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อ 
การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลง 
ในเร่ืองการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 
   ในกรณีที่มีบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนไวในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแลว ถาจะตองดําเนินการเวนคืน 
เพื่อกิจการตามกฎหมายดังกลาว เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ีแทน 
ก็ได 
   เพื่อประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนไวกอนก็ได 
   มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ 
   (๑) ความประสงคของการเวนคืน 
   (๒) เจาหนาท่ีเวนคืน 
   (๓) กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
   ใหมีแผนท่ีหรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยูในบริเวณที่ประเมินน้ัน  
ติดไวทายพระราชกฤษฎีกาน้ัน แผนที่หรือแผนผังดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงแหงพระราชกฤษฎีกา 
   พระราชกฤษฎีกาเชนวาน้ีใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกาน้ัน  
แตตองไมเกินส่ีป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตองเวนคืนน้ัน 



 
 
๕๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ 
และตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม วรรคสอง บัญญัติวา การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ 
กอนมีการดําเนินการดังกลาว สวนกิจการใดจะถือวาเปนกิจการที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพที่จะตองศึกษาและประเมินผลกระทบนั้น เปนไปตามที่
กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ซ่ึงกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงตามบัญชีทายประกาศฯ ลําดับที่ ๒๐ กําหนดวา 
ประเภทโครงการหรือกิจการ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
ที่ตัดผานพ้ืนที่ดังตอไปน้ี ใหเสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ คือ ๑. พ้ืนที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ๒. พ้ืนที่
เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ ๓. พ้ืนที่เขตลุมนํ้าชั้น ๒ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว ๔. พ้ืนที่เขตปาชายเลนที่ปาสงวนแหงชาติ ๕. พ้ืนที่ชายฝงทะเล 
ในระยะ ๕๐ เมตร หางจากระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ ๖. พ้ืนที่ที่อยูในหรือ
ใกลพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือแหลงมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหลงมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร และ ๗. พ้ืนที่ที่ตั้งอยูใกลโบราณสถาน  
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตรตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร  
จึงเห็นไดวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ในคดีน้ี ซ่ึงเปนการเวนคืน
เพ่ือกอสรางและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ 
(ตอนเลี่ยงเมือง) กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมทั้งถนนตอเชื่อม และโครงการกอสราง 
ทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง)  
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๕ มิไดมีที่ตั้งและลักษณะของโครงการที่เขาขายโครงการ 
ที่จะตองมีการจัดทํารายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว 



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๐๓    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

  สําหรับการศึกษาประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและกฎหมายของ
ประชาชนในชุมชน ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียน้ัน ปรากฏ
ขอเท็จจริงวา กอนดําเนินโครงการกอสรางดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโดยไดทําสัญญาวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนใหทําการสํารวจออกแบบรายละเอียด
และศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนในโครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี ที่จัดทํา
โดยกลุมออกแบบทางในเขตเมือง สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม และรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ) งานสํารวจ
ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม
เมืองกาญจนบุรี ของกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเอกสารดังกลาว  
มีการกําหนดมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไวดวย จึงตองถือวา โครงการ
กอสรางและขยายทางหลวงชนบทดังกลาวไดดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบทแลว 
และไมขัดตอมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 สวนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง๓๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับขอ ๕๓๗ ขอ ๘๓๘  
 

                                                            
 ๓๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
  การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง  
การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ   
 ๓๗-๓๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ขอ ๕ กอนเร่ิมดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลตามขอ ๗ ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได 
  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวม 
ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามขอ ๙ กอนเร่ิมดําเนินการ  
 

  ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ มีตอโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกประชาชนดวย 
  หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็ได  



 
 
๕๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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และขอ ๑๑๓๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดไวน้ัน เม่ือขอเท็จจริงตามรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นโครงการกอสราง
ถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี ที่จัดทําโดยกลุมออกแบบทางในเขตเมือง สํานักสํารวจ 
และออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ระบุวา คณะทํางานไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธโครงการผานหนวยงานในทองถิ่นและพบประชาชนในระหวางสํารวจเก็บขอมูล 
รวมทั้งไดจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรวม ๓ คร้ัง โดยครั้งที่หน่ึง เปนการประชุม
เพ่ือประชาสัมพันธโครงการใหกับหัวหนาสวนราชการในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล สื่อมวลชน และผูแทนชุมชนที่เก่ียวของ มีผูเขารวมประชุม ๕๐ คน 
คร้ังที่สอง เปนการประชุมในระดับผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดรับผลกระทบตามแนวสายทาง 
ที่เก่ียวของ มีผูเขารวมประชุม ๗๔ คน และครั้งที่สาม เปนการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลโครงการ 
ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวยหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาล  
และผูนําชุมชน จํานวนทั้งสิ้น ๙๐ คน โดยในการจัดประชุมดังกลาว ผูจัดไดมุงเนนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการตอหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของระดับจังหวัด 
อําเภอและทองถิ่น ผูนําชุมชน หัวหนาหนวยงานหรือองคกร และประชาชนบางสวน ซ่ึงปรากฏ
หลักฐานการลงลายมือชื่อของผูเขารวมประชุมในรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของ 
กรมทางหลวงชนบท และไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวา การดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนดังกลาวเปนการกระทําโดยไมสุจริต กรณีจึงยังไมอาจฟงไดวา 
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นเปนรายงานเท็จตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเปนการตราขึ้น 
โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ โดยชอบดวยกฎหมายแลว  ทั้งนี้ แมจะได
ความวา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สิ้นผลบังคับใชไปกอนที่จะมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดตัดสินใจยุติการดําเนินโครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวแลว แตการวินิจฉัยวาพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ชอบดวยกฎหมายหรือไมน้ัน จะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มีผล
                                                            
 

 ๓๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟง 
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
  ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ และสถานท่ีที่จะ 
ดําเนินโครงการของรัฐน้ันเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหประกาศ 
ในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบน้ีดวย  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

บังคับใชอยูในวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
ที่เกิดขึ้นในภายหลังหามีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๘) 
  

๕. หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยความแนนอนและความชัดเจนของกฎหมาย  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖. หลักความไดสัดสวน 
 

 - การยกเลิกการเวนคืนที่ดินซึ่งอยูในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
 

  ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ข้ึนใชบังคับ แมจะมีการเขาสํารวจที่ดินแลว แตหากยังไมมีการตกลงซื้อขายที่ดินและ
จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน เจาหนาที่เวนคืนยอมมีอํานาจ 
ในการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงบริเวณการกอสรางในเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาได 
  เม่ือภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนมีผล 
ใชบังคับ เจาหนาที่เวนคืนไดเขาทําการสํารวจที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามอํานาจหนาที่
แลวพบวา หากมีการกอสรางถนนทางหลวงตามแนวเขตเวนคืนเดิมจะมีผลกระทบ 
ตอประชาชนจํานวนมาก และตองเสียงบประมาณคาใชจายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก 
รวมทั้งมีปญหาในการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน จึงปรับลดรูปแบบการกอสรางและยกเลิก 
แนวการเวนคืน อันเปนการเลือกใชมาตรการที่จําเปนและสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณหรือ
วัตถุประสงคของกฎหมายใหเกิดประโยชนแกสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะมากที่สุด 
และกระทบกระเทือนตอสิทธิของราษฎรนอยที่สุด จึงถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย ซึ่งการยกเลิกการกอสรางทางหลวงมีผลทําใหที่ ดินบริเวณดังกลาว 
ไมถูกเวนคืน เจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินยังคงมีสิทธิใชประโยชนในที่ดินได จึงไมไดรับ 
ความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน และถือไมไดวาการกระทําของเจาหนาที่เวนคืน
เปนการกระทําละเมิดตอเจาของที่ดิน 
 
 



 
 
๕๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนด เน้ือที่ ๕ ไร ๑ งาน ๙๐ ตารางวา โดยเม่ือวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดกูเงินจากธนาคารเปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนําไปซื้อ
ที่ดินแปลงดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตอนายกเมืองพัทยา 
เพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคารบนที่ดินแปลงพิพาท ซ่ึงนายกเมืองพัทยามีหนังสือแจงผูฟองคดีวา
ไดประสานกับสํานักงานบํารุงทางชลบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แลวไดรับแจงวา ที่ดินที่ผูฟองคดี 
ยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารอยูในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพ่ือกอสรางทางหลวงพิเศษ 
หมายเลข ๗ สายพัทยา-มาบตาพุด ตอน ๑ Spur Line (ถนนมอเตอรเวย)  ตอมา มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว)  
และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง ตอนบานโปง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ขึ้นใชบังคับ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป มีกําหนดเวลา 
ใชบังคับสี่ป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปยื่นคําขอรังวัดโฉนดที่ดินแปลงพิพาท
เพ่ือแบงเวนคืนที่ดินสวนที่อยูในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน แตตอมา เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ 
อธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการใหยกเลิกการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗  
สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ตอนบานโปง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐  
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงการยกเลิกการกอสรางทางหลวง 
สวนดังกลาวไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหจายเงินชดเชย 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเวนคืน แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณ 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แตไดรับแจงวา การยกเลิกการกอสรางดําเนินการไป 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ การที่ผูฟองคดีระงับการดําเนินการทางธุรกิจไมไดเกิดจากการกระทํา 
ของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไมอาจพิจารณาคาสินไหมทดแทนตามที่ผูฟองคดี
เรียกรองได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการชดใชคาเสียหาย
เน่ืองจากผูฟองคดีไมสามารถปลูกสรางอาคารในที่ดินแปลงที่ซ้ือมาได ไดแก คาใชจายในการ
จัดซ้ือที่ดิน การจัดเตรียมที่ดิน ดอกเบี้ยจากตนเงินที่กูจากธนาคาร คาจางสถาปนิกและวิศวกร 
คาใชจายในการเตรียมการกอสราง คาวัสดุกอสราง และคาเสียหายทางธุรกิจ ซ่ึงหากมีการ 
ปลูกสรางอาคารแลวเสร็จ จะมีรายไดจากการขายหรือใหเชาที่พักเปนเงิน ๖๗,๔๖๖,๑๘๑.๐๑ บาท 
พรอมดอกเบี้ย และคาเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางการฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ย  
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด   
  เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว 
เห็นไดวา เม่ือไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแลว 
เจาหนาที่เวนคืนมีอํานาจเขาไปดําเนินการสํารวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่อยูในแนวเขตที่ดิน
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน 
ที่แนนอนตามมาตรา ๘๔๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  หลังจากน้ัน จึงจะดําเนินการเพ่ือจัดซ้ือ
และจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ จะตองเวนคืน โดยถือวาได มีการโอนกรรมสิทธิ์ 
ในอสังหาริมทรัพยเม่ือมีการชําระเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ฉะน้ัน ในกรณีที่
มีการสํารวจแลว แตยังไมมีการตกลงซื้อขายและจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดิน อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเปนเจาหนาที่เวนคืนมีอํานาจในการยกเลิกหรือ 
แกไขเปลี่ยนแปลงการกอสรางทางหลวงในเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามแผนที่ 
ทายพระราชกฤษฎีกาได เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เจาหนาที่เวนคืนไดเขาไปดําเนินการ
สํารวจที่ ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่อยูในแนวเขตที่ ดินตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา 
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอนเพื่อดําเนินการจัดซ้ือ 
 
 
 
                                                            

๔๐-๔๑ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๘ ภายในกําหนดอายุแหงพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากเจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวา
จําเปนเพื่อทําการสํารวจและเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน แตตองแจงเปนหนังสือ 
ใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทราบถึงกิจการที่จะตองกระทําลวงหนา 
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมกระทํากิจการน้ัน และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากกิจการที่ตองกระทําน้ัน 

  มาตรา ๑๑   ฯลฯ   ฯลฯ 
  ในการทําสัญญาซ้ือขาย หากปรากฏวาอสังหาริมทรัพยที่ซ้ือขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหเจาหนาที่หรือ 

ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดินทราบและใหพนักงานเจาหนาท่ี
ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการ
ที่ดินอําเภอหรือที่ทําการที่ดินกิ่งอําเภอ และฉบับที่ผูมีสิทธิในที่ดินยึดถือไว โดยใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามกฎหมาย และใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและคาอากรแสตมป  ทั้งน้ี ใหถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวนับแตวันชําระเงินตามวรรคหน่ึง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตอไปอันเปนการดําเนินการตามที่ 
มาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง๔๒ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๔๓  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ใหอํานาจไว ซ่ึงผลการสํารวจ 
ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พบวา บริเวณที่จะดําเนินการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๗ 
สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ตอนบานโปง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ 
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ เปนบริเวณแหลงชุมชนหนาแนน และที่ดินมีราคาสูง หากทําการกอสรางจะทําให
เกิดความเดือดรอนแกประชาชนจํานวนมาก และเสียงบประมาณคาใชจายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก 
ซ่ึงเปนปญหาขอขัดของในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจทําใหการกอสรางตองลาชาออกไป  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงปรับลดรูปแบบการกอสรางโดยยกเลิกการกอสรางบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐  
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ รวมทั้งสะพาน Overpass ขามถนนสุขุมวิท และเห็นชอบกับการกอสราง
บริเวณทางแยกเปนรูปแบบ Directional Ramp ขนาด ๒ ชองจราจร จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวา 
เขาสูทางหลวงพิเศษ เน่ืองจากมีผลกระทบตอประชาชนนอยกวา และทําใหงบประมาณในการ
ดําเนินการนอยลง รวมทั้งไมทําใหประโยชนสาธารณะลดลงไปแตอยางใด จึงเห็นไดวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรับลดรูปแบบการกอสรางและยกเลิกแนวการเวนคืนบริเวณดังกลาวเปนการ
เลือกใชมาตรการที่จําเปนและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนตอสิทธิของราษฎร
นอยที่สุด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎมายแลว  อีกทั้ง การดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ก็มิใชกระทําการโดยมีเจตนาหรือกลั่นแกลงโดยมุงประสงคตอผล
ใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีฝายเดียวที่จะถือวาเปนการใชสิทธิโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 

                                                            
๔๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๖๘ เม่ือมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ถามิไดตกลงเร่ืองการโอน 
ไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ 
 (๑) ความประสงคของการเวนคืน 
 (๒) เจาหนาท่ีเวนคืน           
 (๓) กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
 ใหมีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดง เขตที่ดินที่อยูในบริเวณที่ประเมินน้ัน  

ติดไวทายพระราชกฤษฎีกาน้ัน แผนที่หรือแผนผังดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงแหงพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาเชนวาน้ีใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกาน้ัน  

แตตองไมเกินส่ีป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตองเวนคืนน้ัน  



                          
                          

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๐๙    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

ตามมาตรา ๔๒๑๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเม่ือพิจารณาความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีอางวาเกิดจากการไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคารส่ิงปลูกสรางตามแผนงาน 
ของผูฟองคดีได อันประกอบดวยคาเสียหายที่เปนคาซ้ือที่ดินซึ่งเปนเงินที่ผูฟองคดีกูมาจากธนาคาร
เพ่ือซ้ือที่ดินแปลงพิพาทและดอกเบี้ยเงินกู โดยที่ผูฟองคดีอางวาไดซ้ือที่ดินแปลงพิพาทโดยที่ 
ไมรูมากอนวาที่ดินอยูในแนวเขตเวนคืน ซ่ึงหากรูจะไมซ้ือที่ดินดังกลาว น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดี
อางวาสําคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่ซ้ือขายมีผลใหสัญญาซ้ือขายดังกลาวตกเปนโมฆียะ จึงเปน
เรื่องความสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับผูขายที่ดินแปลงพิพาทตองรับผิดตอกัน ตามมาตรา ๑๕๗๔๕ 
ประกอบกับมาตรา ๑๗๕๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนคาจางพนักงานรักษา
ความปลอดภัยและคาสาธารณูปโภค ก็เปนการดําเนินการเพ่ือรักษาทรัพยสินของผูฟองคดีเอง 
จึงมิใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําหรับคาเตรียมการกอสราง คาจาง
วิศวกร และคาจางออกแบบการกอสราง น้ัน ไมปรากฏรายละเอียดจํานวนคาเสียหาย จึงฟงวา 
ผูฟองคดีไมไดขอคาเสียหายสวนนี้ดวย  นอกจากนี้ การที่อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเปนเจาหนาที่
เวนคืนยกเลิกการกอสรางทางหลวงในบริเวณที่ดินแปลงพิพาทมีผลทําใหที่ดินดังกลาวไมถูกเวนคืน 
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิใชประโยชนเพ่ือการกอสรางอาคารตามความประสงคได ผูฟองคดีจึงไมไดรับ 
ความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกการเวนคืนจึงไมเปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๘) 
 

                                                            
๔๔-๔๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  

   มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ 
 ความสําคัญผิดตามวรรคหน่ึงตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซ่ึงตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ ซ่ึงหาก
มิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน 
 มาตรา ๑๗๕ โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปน้ีจะบอกลางเสียก็ได 
 (๑) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลางกอนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได 
ถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
 (๒) บุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เม่ือบุคคลน้ันพนจากการเปน 
คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี แตคนเสมือนไรความสามารถ 
จะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ 
 (๓) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู 

 (๔) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคลน้ันไมวิกลแลว 
 ถาบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะถึงแกความตายกอนมีการบอกลางโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคล

ดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได 
 มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นน้ัน ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
๑. การออกกฎเกณฑเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

เม่ือในระหวางอายุสัมปทานเก็บรังนกอีแอน ผูรับสัมปทานยังไมไดรับอนุญาต 
ใหเขาไปเก็บรังนกอีแอนในเขตอุทยานแหงชาติและชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไป 
ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามเงื่อนไขที่สัญญาสัมปทานดังกลาวกําหนด   
แลวตอมาปรากฏวา ไดมีการออกระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้ึนมาใชบังคับโดยมีผลเปนการยกเลิกระเบียบกรมปาไมขางตน กรณียอมทําให 
สัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอนดังกลาวตองตกอยูในบังคับของระเบียบกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชฉบับน้ีแทน การที่ในเวลาตอมาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชดังกลาว เม่ือผูรับสัมปทานมายื่นขออนุญาต
เขาไปเก็บรังนกอีแอนในเขตอุทยานแหงชาติยอมมิใชเปนการบังคับใชกฎหมาย
ยอนหลังในทางที่เปนโทษแกผูรับสัมปทานแตอยางใด  ทั้งน้ี งานดูแลรักษาและปองกัน
การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติไมอาจเปรียบเทียบเชิงปริมาณตามขนาด
พ้ืนที่ ระยะเวลาสัมปทาน หรือมูลคาสัมปทานได การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกลาวตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืชดังกลาว 
ซึ่งเปนการเรียกเก็บเพียงคร้ังเดียว รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดอายุสัมปทาน 
ในลักษณะเหมาจายเทากันทุกรายดวยอัตราเดียวกับที่เคยกําหนดไวในกฎหมายฉบับกอน ๆ  
ยอมมีความเหมาะสมและไดสัดสวนกับคาใชจายในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติแลว  

 สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับสัมปทานเก็บรังนกอีแอนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

ดานสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร บนพ้ืนที่เกาะยุงและเกาะมัดหวาย โดยตองเสียเงินอากร 
รังนกอีแอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร ผูใหสัมปทาน เปนเงินจํานวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอน ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สวนผูฟองคดีที่ ๒  
เปนผูรับสัมปทานเก็บรังนกอีแอนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองชุมพร 



 
 
๕๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดชุมพร บนพ้ืนที่เกาะงามนอยและเกาะงามใหญ โดยตองเสียเงินอากรรังนกอีแอนใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร ผูใหสัมปทาน เปนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา
สัมปทานเก็บรังนกอีแอน ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขออนุญาต 
เขาไปเก็บรังนกอีแอนในเขตอุทยานแหงชาติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาต 
ใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ แลว เม่ือวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ตามลําดับ  ตอมา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยหัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร ไดมีหนังสือแจงให 
ผูฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน รายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดี 
ทั้งสองไมเห็นดวย จึงมีหนังสือโตแยงคัดคานคําส่ังดังกลาว แตไดรับแจงวาไดมีการออกระเบียบ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอน 
เขาไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมทั้งแจงใหผูฟองคดีทั้งสองไปรับใบอนุญาต 
เก็บรังนกอีแอนในเขตอุทยานแหงชาติและชําระคาธรรมเนียมดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 
หากไมปฏิบัติตามจะเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร 
พิจารณาเพิกถอนสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอนของผูฟองคดีทั้งสองตอไป ผูฟองคดีทั้งสอง 
จึงไดนําเงินไปชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือแจงดังกลาว  
อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา ประกาศและคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติฯ 
และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติเพ่ือเก็บรังนกอีแอนเปนเงินรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รวมกัน
คืนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

ขอ ๑๑ ของสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอนทั้งสองฉบับที่ผูฟองคดีทั้งสองทําไวกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร กําหนดวา นอกจากจะตองปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ีแลว  
ผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศ ดังตอไปน้ี...  
๑๑.๒ ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซ่ึงขอ ๙ ของระเบียบกรมปาไมดังกลาว กําหนดวา อธิบดีกรมปาไม 
อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนการอนุญาตตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได 
โดยใหประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนแจงใหผูรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนทราบ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๑๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการลวงหนากอน  ทั้งน้ี อธิบดีกรมปาไมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ (๑๓)๑ มาตรา ๑๘๒ และ
มาตรา ๒๓๓ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ประกอบขอ ๙ ของระเบียบกรมปาไม
ดังกลาวออกประกาศกรมปาไม เร่ือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาตอบแทนการอนุญาต
ใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติตามระเบียบกรมปาไม วาดวย
การอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒  
ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ กําหนดคาธรรมเนียมในการอนุญาตเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติเพ่ือเก็บรังนกอีแอน อัตรารายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกําหนดคาตอบแทน 
การอนุญาตในอัตรารอยละ ๑๐ ของรายไดที่เก็บรังนกอีแอนไดจากเกาะในเขตอุทยานแหงชาติ  
ดังนั้น นอกจากผูฟองคดีทั้งสองตองปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมขางตนแลว ยังตองปฏิบัติ 
ตามประกาศกรมปาไม เร่ือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาตอบแทนการอนุญาตให 
ผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติตามระเบียบกรมปาไม วาดวย 
การอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติฯ อีกดวย  แมตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยการอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะไดออกระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาต
เก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติฯ ขึ้น โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
เปนตนไป ทําใหขอกําหนดเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาตอบแทนการอนุญาต
ใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติตามขอ ๙ ของระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติฯ ถูกยกเลิก

                                                 
 ๑-๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๓) เขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๑๘ บุคคลซ่ึงเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดส่ังใหปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๓ ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระเงิน เน่ืองในการที่พนักงานเจาหนาที่ ใหบริการ 
หรือใหความสะดวกตาง ๆ ในอุทยานแหงชาติ หรือใหบุคคลใดเสียคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับการที่ไดรับอนุญาต 
ใหดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยูในอุทยานแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ 
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนดังกลาวได ทั้งน้ี โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

เงินที่เก็บไดตามวรรคกอน เงินที่ มีผูบริจาคเพื่อบํารุงอุทยานแหงชาติ เงินคาปรับที่พนักงานเจาหนาที่
เปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ และเงินรายไดอื่น ๆ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใด ๆ และเก็บรักษาไวใชจายในการ
บํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 



 
 
๕๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปก็ตาม แตขอ ๑๐๔ ของระเบียบกรมอุทยานแหงชาติดังกลาวกําหนดวา เม่ือไดรับอนุญาตแลว
ผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ดวยเหตุน้ี 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางอายุสัญญากอนหนาการออกระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
ดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสองยังมิไดรับอนุญาตใหเขาไปเก็บรังนกอีแอนในเขตอุทยานแหงชาติและ
ชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาต 
เก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติฯ จึงมีผลทําใหสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอนของ 
ผูฟองคดีทั้งสองซึ่งอยูในระยะเวลาที่ไดรับสัมปทานในขณะที่ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา 
และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติฯ  
มีผลใชบังคับ ตองตกอยูในบังคับและมีผลผูกพันผูฟองคดีทั้งสองใหตองปฏิบัติตาม นับแตวันที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามขอ ๒๕ ของระเบียบกรมอุทยานแหงชาติดังกลาว และตองถือวาผูฟองคดี
ทั้งสองทราบถึงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแตวันที่ระเบียบ 
กรมอุทยานแหงชาติดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
และเม่ือพิจารณาจากขอ ๓๖ ประกอบขอ ๑๐ ของระเบียบกรมอุทยานแหงชาติดังกลาว จะเห็นไดวา 
ระเบียบฉบับน้ีมีผลเปนการยกเลิกประกาศกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาต 
เก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนตนไป ซ่ึงอยูในระหวางเวลาที่ผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับอนุญาตตามสัญญาสัมปทาน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกใบอนุญาตใหผูไดรับอนุญาต
เก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติใหผูฟองคดีทั้งสอง หลังจากที่ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลว จึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดใชกฎหมายที่มีผลอยูในขณะที่
พิจารณาอนุญาต มิใชเปนการบังคับใชกฎหมายยอนหลังไปในทางที่เปนโทษแกผูฟองคดีทั้งสอง
แตอยางใด และกรณีพิพาทเปนเรื่องคําส่ังทางปกครอง จึงมิตองดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
ตามมาตรา ๔ วรรคสาม (๒)๗ และ (๕)๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม  

                                                 
 ๔-๖ ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไป 
ในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยง 

กับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ ๑๐ เม่ือไดรับอนุญาตแลว ผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๗-๘ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔ ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป  

หรือในสัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซ้ือฝากไดเปรียบคูสัญญา
อีกฝายหน่ึงเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน 

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซ่ึงมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปน้ัน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๑๕ 
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พ.ศ. ๒๕๔๐ คําสั่งที่ใหผูฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ในการคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา พัฒนาพันธุ 
นกอีแอน และรังนกอีแอน การตรวจสอบ ควบคุม ตรวจตรา การเขาเก็บรังนกอีแอนของผูรับสัมปทาน 
ใหปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของราชการ และไมใหผูรับสัมปทานกระทําการใด ๆ อันเปน
การทํารายหรือทําลายสภาพสมดุลของธรรมชาติภายในเขตอุทยานแหงชาติ อันอาจมีผลกระทบ
ตอนกอีแอน รังนกอีแอน และสภาพธรรมชาติโดยรวมของอุทยานแหงชาติ ซ่ึงเปนงานเชิงคุณภาพ
ในการดูแลรักษาและปองกันการเส่ือมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งระบบตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ จึงไมอาจเปรียบเทียบเชิงปริมาณตามขนาดพื้นที่ 
ระยะเวลาสัมปทาน หรือมูลคาสัมปทาน และจะตองปฏิบัติตอผูรับสัมปทานเก็บรังนกอีแอน 
ซ่ึงรับอนุญาตใหเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติทุกรายเชนเดียวกัน  นอกจากน้ี มาตรา ๒๓  
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ก็ไดบัญญัติรับรองไวใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอนุมัติ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจกําหนดอัตราและ 
วางระเบยีบเก่ียวกับการเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนไดโดยเงินรายไดดังกลาว
ใหเก็บไวเพ่ือจายในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ ประกอบกับอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็เปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพียงคร้ังเดียวตลอดอายุ
สัญญาสัมปทานและเปนอัตราที่เรียกเก็บมาตั้งแตประกาศกรมปาไม เรื่อง การกําหนด 
อัตราคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนการอนุญาตผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไป 
ในเขตอุทยานแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ กอนที่ผูฟองคดี 
ทั้งสองจะไดรับสัมปทานเก็บรังนกอีแอนในคดีน้ี โดยยังคงเปนอัตราเดียวกันที่ใชเร่ือยมา
จนกระทั่ งปจจุบัน  ดังนั้น การกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตในลักษณะเหมาจาย  
รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เทากัน จึงมีความเหมาะสม และไดสัดสวนกับคาใชจายในการ
บํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ และระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย 

                                                                                                                                            
ขอตกลงท่ีมีลักษณะหรือมีผลใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาที่วิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติ 

เปนขอตกลงท่ีอาจถือไดวาทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) ขอตกลงใหตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนด 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๕) ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหน่ึงเรียกรองหรือกําหนดใหอีกฝายหนึ่งตองรับภาระเพิ่มข้ึนมากกวาภาระ 
ที่เปนอยูในเวลาทําสัญญา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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การอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติฯ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๗/๒๕๕๘) 

 

 การเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ ดินพิพาทภายหลังการกําหนด 
ใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติทับลาน บุคคลที่มีสิทธิจะไดรับ 
การผอนผันใหอยูอาศัยทํากินในบริเวณพื้นที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติ
และเขตอุทยานแหงชาติทับลาน จะตองเปนบุคคลที่ครอบครองทําประโยชนในที่ดิน
ดังกลาวมากอนวันที่ มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ กําหนด 
แนวทางแก ไขปญหาที่ ดินทํ า กินในพื้นที่ป าไม  เ ม่ือกรณีของผูฟองคดี ไม เข า 
เงื่อนไขดังกลาว การท่ีผูฟองคดีไดทําการปลูกสรางบานพักอาศัยพรอมกอสราง 
ส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ ในที่ดินดังกลาว อันถือไดวาเปนเหตุใหมีส่ิงปลูกสรางข้ึนใหม 
หรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม ซึ่งเปนการกระทําที่ฝาฝน 
ตอมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหนาอุทยาน
แหงชาติทับลานจึงยอมมีอํานาจออกคําสั่งใหลูกจางของผูฟองคดี ซึ่งไดรับมอบหมาย 
ใหเปนผูครอบครองดูแลที่ดินและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ แทนเจาของ อันมีฐานะเปน
ตัวแทนเชิดของเจาของสิ่งปลูกสรางที่แทจริง ซึ่งไดแก ผูฟองคดี ทําลายหรือร้ือถอน 
ส่ิงปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติทับลาน 
หรือทําใหส่ิงน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิมได กรณีไมอาจถือไดวาเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดี 

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน ๓ แปลง โดยมีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) ไดปลูกสราง
บานพักอาศัยและกอสรางสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ บนที่ดินดังกลาว  ตอมา หัวหนาอุทยานแหงชาติ
ทับลาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พรอมดวยคณะเจาหนาที่ไดจับกุมนาย ว. ซ่ึงเปนคนงานและลูกจาง
ของผูฟองคดี โดยกลาวหาวา นาย ว. รวมกับนายจางกระทําความผิดอาญาฐานบกุรุกปรับพ้ืนที่ปา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจงใหนาย ว. ทําลายหรือร้ือถอน 
สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติทับลาน 
หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม นาย ว. ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาววา ตนมีฐานะ
เปนเพียงลูกจางไมไดเปนผูครอบครองหรือเปนเจาของหรือเปนผูกอสรางสิ่งปลูกสราง  
และการกอสรางไมไดเปนความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เน่ืองจาก
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เปนพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตโดยเจาหนาที่ของรัฐใหอยูอาศัยได ตลอดจนคดีน้ียังอยูระหวาง 
การพิจารณาของพนักงานอัยการ ตนจึงยังไมมีความผิดแตอยางใด  ตอมา ผูอํานวยการสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ไดพิจารณาแลว ยืนยันตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๔  
หลังจากน้ัน เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาดี ไดจับกุม 
ผูฟองคดีในความผิดฐานเปนผูใชใหผูอ่ืนยึดถือ หรือครอบครองที่ดิน กนสราง แผวถาง และเขาไป
ดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชนภายในเขตอุทยานแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ 
ผูฟองคดีเห็นวา ที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนอยูในเขตผอนปรนใหราษฎร 
เขาทําประโยชนไดตามมติที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแหงชาติทับลาน 
เม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ออกคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๔ จึงไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถเขาไป
ดูแลพืชผลและเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งตามประกาศอุทยานแหงชาติทับลาน ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๔ และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๘๙๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
กําหนดใหปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และปาเขาสะโตน ในทองที่ตําบลบุพราหมณ ตําบลทุงโพธิ์ 
ตําบลแกงดินสอ ก่ิงอําเภอนาดี อําเภอกบินทรบุรี ตําบลบานนา อําเภอกบินทรบุรี ตําบลบานแกง 
ตําบลโคกปฆอง ตําบลทาแยก อําเภอสระแกว และตําบลหนองน้ําใส ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดปราจีนบุรี ภายในเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนปาสงวนแหงชาติ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓  ตอมา ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณที่ดินปาวังนํ้าเขียว และปาครบุรี ในทองที่ตําบลสะแกราช ตําบลวังน้ําเขียว 
อําเภอปกธงชัย ตําบลครบุรี ตําบลจระเขหิน ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี และตําบลสระตะเคียน 
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ 
ปาเขาสะโตน ในทองที่ตําบลบุพราหมณ ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุ รี  
ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ เปนตนไป 
ซ่ึงการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติทับลานดังกลาวไดมีแผนที่แสดง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติไวทายกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกา 



 
 
๕๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง๙ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเจาหนาที่ไดปดประกาศสําเนากฎกระทรวง 
และสําเนาพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงการประกาศ
กําหนดพ้ืนที่เปนอุทยานแหงชาติ  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
พรอมคณะเจาหนาที่ไดรวมกันตรวจสอบปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับปาไมรวมถึง
พ้ืนที่พิพาทซึ่งเปนสวนยางพาราตามที่นาย ว. ผูดูแลสวนยางพาราไดนําเจาหนาที่ตรวจสอบ
แนวเขตรอบพื้นที่สวนยางพาราที่ตนเปนผูดูแลจํานวน ๑๒ จุด ดวยเครื่องมือวัดระบบ จี พี เอส 
เพ่ือหาคาพิกัดและเม่ือนําคาพิกัดมาตรวจสอบพบวา ที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติทับลาน ผูฟองคดียอมรับวาไดครอบครอง
ที่ดินพิพาทตอเน่ืองมาจากนาย พ. ผูครอบครองเดิมเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ และไดทําการปลูกพืชสวน 
พืชไร รวมถึงปลูกสรางบานพักโดยไดรับทะเบียนบานเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผูฟองคดีมีหลักฐาน
การเสียภาษีบํารุงทองที่ ภ.บ.ท. ๕ ซ่ึงมิใชหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน  
เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวา นาย พ. ครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทโดยมีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จึงฟงไมไดวา นาย พ. ครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท
โดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และแมนาย พ. จะไดครอบครอง 
ทําประโยชนในที่ดินพิพาทกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๙๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติฯ ใชบังคับก็ตาม แตเม่ือไมปรากฏวา นาย พ. ไดยื่นคํารอง
เปนหนังสือตอนายอําเภอทองที่อางวาตนมีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
กอนวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  จึงถือไดวา นาย พ. สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท 
ตามมาตรา ๑๒๑๑ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติฯ การออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให
                                                 

๙ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
มาตรา ๖   ฯลฯ   ฯลฯ 
เ ม่ือ รัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ  เพื่ อ รักษาสภาพปาไม  ของปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซ่ึงตองมีแผนท่ีแสดงแนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาติน้ัน
แนบทายกฎกระทรวงดวย 

๑๐ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
มาตรา ๖ เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม

เพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและร่ืนรมยของประชาชน ก็ใหมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมี
แผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดน้ันแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดน้ีเรียกวา “อุทยานแหงชาติ” 

ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติน้ัน ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบุคคลใดซ่ึงมิใชทบวงการเมือง 

๑๑ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิ หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนด

ปาสงวนแหงชาติน้ันใชบังคับ ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ภายในกําหนด
เกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงน้ันใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนน้ัน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินพิพาทเปนเขตอุทยานแหงชาติทับลาน จึงชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๖ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ เม่ือผูฟองคดีครอบครองที่ดินพิพาทตอจากนาย พ.  
ผูฟองคดีจึงไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ ดินดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย 
ดวยเชนกัน สําหรับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงคในการสงวน
คุมครองปองกันพ้ืนที่ปาไมของชาติที่เหลืออยูไว โดยกําหนดมาตรการและแนวทางการแกไข
ปญหาในพ้ืนที่ปาไมเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน นํ้า พันธุพืช และสัตวที่มีคุณคาหายาก  
จึงยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไมนําพ้ืนที่ปาอนุรักษดังกลาวไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และใหกรมปาไมสํารวจพ้ืนที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 
และขึ้นทะเบียนผูครอบครองเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพ่ืออนุรักษและการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยในกรณีที่ผลการตรวจพิสูจนพบวาราษฎรอยูอาศัยทํากินหลังวันประกาศ 
สงวนหวงหามเปนพ้ืนที่ปาไมคร้ังแรก ใหดําเนินการเคลื่อนยายราษฎรออกจากพ้ืนที่ปาอนุรักษ
แลวทําการปลูกปาเพ่ือฟนฟูสภาพแวดลอม ดานการปองกันพ้ืนที่ปาไมและอ่ืน ๆ ถามีการกระทําใด ๆ 
อันเปนการบุกรุกพ้ืนที่ปาใหมและหรือขยายที่อยูอาศัยทํากินเพ่ิมเติมหรือเปนการทําลาย 
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาปาหรือสิ่งแวดลอมใหดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด 
และเพ่ือปองกันมิใหมีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ใหผูมีอํานาจหนาที่สั่งใหผูกระทําผิดออกจากพ้ืนที่ 
ทําลาย ร้ือถอน และหรือดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หากยังไมสามารถดําเนินการ
ไดทันที ใหควบคุมขอบเขตพ้ืนที่ มิใหขยายเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  ดังน้ัน จึงตองถือเอา 
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ปรากฏอยู ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกลาวเปนเกณฑ กรณีของผูฟองคดี
จึงไมอาจไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยทํากินในที่ดินพิพาทได 

เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนในที่ดินซ่ึงอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย การที่ผูฟองคดี
ทําการปลูกสรางบานพักอาศัยและกอสรางสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ บนที่ดินดังกลาว อันเปนเหตุใหมี 
สิ่งปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติผิดไปจากเดิม การครอบครองที่ดินพิพาท 
ของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑)๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดีทําลายหรือร้ือถอนสิ่งน้ัน ๆ 

                                                                                                                                            
คํารองดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการ

สําหรับปาสงวนแหงชาติน้ันโดยไมชักชา 
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกกรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๑๒ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด 
(๑) ยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๒๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะมิไดมีคําส่ังตอผูฟองคดีผูเปนเจาของบาน
และสิ่งปลูกสรางที่แทจริง โดยไดสั่งตอนาย ว. ซ่ึงเปนลูกจางของผูฟองคดี แตเม่ือพิจารณา 
จากขอเท็จจริงในคดีแลวพบวา ผูฟองคดีไดมอบหมายใหนาย ว. เปนผูครอบครองดูแลที่ดินและ 
สิ่งปลูกสรางที่พิพาทแทนผูฟองคดี นาย ว. จึงมีฐานะเปนตัวแทนเชิดของผูฟองคดีตามมาตรา ๘๒๑๑๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงตองผูกพันตอผลของคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวโดยชอบแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มีคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใหนาย ว. ลูกจางผูเปนตัวแทนเชิดของผูฟองคดีทําลาย
หรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติ 
ทับลาน หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย และกรณียอมฟงไมไดวาการกระทําของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก
ผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๘/๒๕๕๘) 

 

เน้ือความตามมาตรา ๓๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ บัญญัติให
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
กําหนดจํานวนโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะอนุญาตใหตั้ งหรือขยายหรือ 
ที่จะไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หน่ึง แตปรากฏวาในการออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกําหนดทองที่ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตั้งหรือขยาย
โรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือข้ึนมาจากใตดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๓๔ กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไมได
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอน การออกประกาศดังกลาวยอมไมชอบ

                                                 
๑๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี เปนเหตุใหมีส่ิงปลูกสรางข้ึนใหมหรือมีส่ิงอื่นใดในอุทยานแหงชาติ
ผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําความผิดทําลายหรือร้ือถอนส่ิงน้ัน ๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ 
หรือทําใหส่ิงน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด  
หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหน่ึง
เสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการ
เสียเองน้ัน 

๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๘๒๑ บุคคลผูใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี รูแลวยอมใหบุคคลอีกคนหน่ึง 

เชิดตัวเขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี ทานวาบุคคลผูน้ันจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกผูสุจริตเสมือนวาบุคคล 
อีกคนหน่ึงน้ันเปนตัวแทนของตน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๒๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามท่ีกฎหมายกําหนดไว จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย และเปนเหตุใหการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อตั้งโรงงานทํา
เกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือข้ึนมาจากใตดินที่ออกโดยอาศัยประกาศ
ดังกลาว เปนการออกใบอนุญาตที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองมีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยูบานทองหลางพัฒนา หมูที่ ๑๙ ตําบล
พังเทียม อําเภอพระทองคํา (อําเภอโนนไทย เดิม) จังหวัดนครราชสีมา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยอาศัยนํ้าที่กักเก็บไวในสระ บอ หวย หนอง คลอง บึง เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และการเพาะปลูก ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาว
และโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซ่ึงประกาศดังกลาว
กําหนดทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน
ทั้งหมด ๕ จังหวัด โดยกําหนดใหบานโพนไพล ตําบลพังเทียม อําเภอโนนไทยเปนหน่ึง 
ในทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานดังกลาวดวย ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองเห็นวา ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมดังกลาวออกโดยฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เน่ืองจาก
บานโพนไพล หมูที่ ๒ ไมเคยทําเหมืองเกลือมากอน เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมแกการเกษตร และ
เปนพ้ืนที่แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค  อีกทั้ง สภาพภูมิประเทศของบานโพนไพล หมูที่ ๒ 
มีระดับพ้ืนที่สูงกวาบานทองหลาง หมูที่ ๖ และบานทองหลางพัฒนา หมูที่ ๑๙ การกําหนดให
บานโพนไพลเปนทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือ
ขึ้นมาจากใตดิน จะทําใหนํ้าเสียจากการทําเกลือไหลลงสูลํารางสาธารณะและไรนา รวมทั้ง
กระจายสูพ้ืนที่บานทองหลางและบานทองหลางพัฒนาซึ่งเปนพ้ืนที่การเกษตร สงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรง ไรนาที่เคยอุดมสมบูรณดวยแรธาตุตาง ๆ 
เปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติสุขและไมสามารถใชนํ้าในการอุปโภค 
บริโภคไดอีก นอกจากน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยังไดออกหลักเกณฑการ
พิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมา
จากใตดินที่ไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองและชาวบาน 
เคยรองเรียนและคัดคานการขออนุญาตไว และยังไมสามารถหาขอยุติได แตก็ปรากฏวาไดมีการออก
ใบอนุญาตใหกับโรงงานดังกลาว ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงาน 
ทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔  



 
 
๕๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแรและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกโรงงาน
จํานวน ๑๐ แหง ที่ออกโดยฝาฝนตอกฎหมาย  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดพ้ืนที่
และกําหนดมาตรการควบคุมการทําเกลือจากนํ้าเกลือใตดิน กลาวคือ พ้ืนที่ที่จะอนุญาตตองเปนพ้ืนที่
ซ่ึงเคยมีการผลิตเกลืออยูเดิม หรือมีความเหมาะสมในดานแหลงนํ้าใตดิน แหลงนํ้าผิวดิน และ 
ไมเปนแหลงเกษตรกรรม โดยหามทําเหมืองเกลือในเขตพื้นที่ปาไม พ้ืนที่ที่เหมาะสมแกการเกษตร 
และพ้ืนที่แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร กําหนดใหการผลิตเกลือสินเธาว
เปนอุตสาหกรรมเหมืองแรที่ใชเทคโนโลยีอันไมเกิดผลเสียหายแกสิ่งแวดลอม แตใหทําไดเฉพาะ
ในทองที่นอกเขตหวงหามขางตน และหามประกอบกิจการผลิตเกลือสินเธาวดวยวิธีการอ่ืนใด 
ที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากจังหวัดใหเปนพ้ืนที่ทําเกลือ 
โดยวิธีสูบนํ้าเกลือใตดินได หากมีการคัดคานหรือรองเรียนในพื้นที่ใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองชะลอการพิจารณาอนุญาตจนกวาทางจังหวัดจะสามารถหาขอยุติซ่ึงเปนที่ยอมรับของราษฎร
ในทองถิ่นได การดําเนินการทําเกลือและสูบนํ้าเกลือจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการ
ควบคุมอยางเครงครัด และใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหความเห็น
ประกอบการอนุญาตดวย จึงเปนมติที่กําหนดเพียงหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเงื่อนไขในการ
พิจารณาอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือ
ขึ้นมาจากใตดินเทาน้ัน สวนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔  
ไดกําหนดทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน
ทั้งหมด ๕ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี สําหรับจังหวัดนครราชสีมาไดกําหนดใหบานโพนไพล 
ตําบลพังเทียม อําเภอโนนไทย (ปจจุบันเปลี่ยนเปนอําเภอพระทองคํา) เปนหนึ่งในทองที่ 
ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน ซ่ึงเปนกรณี
ที่มีการกําหนดทองที่ใดทองที่หน่ึงที่จะอนุญาตใหตั้งหรือขยาย หรือที่จะไมอนุญาตใหตั้ง 
หรือขยายซ่ึงมีเน้ือหาแตกตางจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ประกาศขางตนจึงอยูในหลักเกณฑ
ที่รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๓๓ (๑)๑๕ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซ่ึงใชบังคับในขณะนั้น   

                                                 
 ๑๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังตอไปน้ี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๒๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดทองที่ที่อนุญาต
ใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดินฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มิไดนําประกาศดังกลาวสงไปใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามที่ระบุไวในประกาศ  ดังนั้น 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําประกาศฉบับดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๓๔ โดยใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไมไดนําประกาศฉบับดังกลาวเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ จึงไมชอบดวยรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว 

เม่ือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือ
สินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดินฯ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจาก 
ใตดินที่ออกใหแกโรงงานตาง ๆ จํานวน ๑๐ แหง ซ่ึงเปนการออกใบอนุญาตโดยอาศัยประกาศ
ดังกลาว จึงเปนการออกใบอนุญาตที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงาน 
สูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดินฯ เฉพาะขอ ๒.๓ ที่กําหนดใหบานโพนไพล ตําบลพังเทียม 
อําเภอโนนไทย (ปจจุบันเปลี่ยนเปนอําเภอพระทองคํา) จังหวัดนครราชสีมา เปนทองที่ 
ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน  
ตั้งแตวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ และใหเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของโรงงานตาง ๆ จํานวน ๑๐ แหง ตามหมายเลขทะเบียน
โรงงานดังน้ี ทะเบียนโรงงานเลขที่  ๓ -๑๐๓ (๑ ) -๒ /๓๖  นม ,  จ๓-๑๐๓ (๑) -๖ /๓๘  นม ,  
จ ๓ -๑ ๐๓ ( ๑ ) -๑ /๔๑  นม ,  จ ๓ -๑ ๐๓ ( ๑ ) -๒ /๔๑  นม ,  จ ๓ -๑ ๐๓ ( ๑ ) -๑ /๓๖  นม ,  
จ ๓ -๑ ๐๓ ( ๑ ) -๕ /๓๖  นม ,  จ ๓ -๑ ๐๓ ( ๑ ) -๑ /๔๐  นม ,  จ ๓ -๑ ๐๓ ( ๑ ) -๒ /๔๐  นม ,  
จ๓-๑๐๓(๔)-๑ /๔๒ นม และเลขที่ จ๓-๑๐๓(๑)-๑ /๓๙ นม  ทั้ง น้ี ตั้งแตวันที่อนุญาต  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๘/๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
(๑) กําหนดจํานวนโรงงานแตละประเภทหรือชนิด ที่จะอนุญาตใหตั้งหรือขยายหรือที่จะไมอนุญาตใหตั้ง 

หรือขยายในทองที่ใดทองที่หน่ึง 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒. การออกคําสั่งเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร มีพ้ืนที่ปากบอดิน 
เกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร และมีระยะหางจากปากบอดินถึงแนวเขตที่ดินขางเคียง 
หาเมตร ซึ่งนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดิน การขุดดินดังกลาวยอมอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงกําหนด
มาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เม่ือปรากฏวาผูทําการขุดดินมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายขางตน 
กรณียอมถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาเจาของที่ดินขางเคียงอาจไดรับความเสียหาย 
จากการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินดังกลาว ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น 
มีอํานาจหนาที่ในการเขาไปตรวจสอบสถานที่ หากเห็นวาความเสียหายไดเกิดข้ึน  
หรืออาจเกิดข้ึนจากการขุดดิน ยอมมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลหยุดทําการขุดดิน 
หรือจัดการแกไขการขุดดินตามที่เห็นสมควร เม่ือไมปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่น 
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ 
ตามที่กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดอยูที่ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
นาง ณ. (ผูรองสอด) ไดทําการขุดดินในที่ดินขางเคียงติดกับที่ดินของผูฟองคดีมีลักษณะลาดเอียง
และลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร มีพ้ืนที่ปากบอดินกวางประมาณ ๗๔ เมตร ยาวประมาณ 
๓๐๐ เมตร และมีระยะหางจากขอบบอดินถึงเขตที่ดินของผูฟองคดี ๕ เมตรซ่ึงนอยกวาสองเทา
ของระดับที่ลึกที่สุดของขอบบอดิน ซ่ึงไมเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ  
โดยมิไดแจงการขุดดินดังกลาวตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังพิกุล (ผูถูกฟองคดี) ผูฟองคดี
ไดยื่นคํารองลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบท่ีพิพาทและใหใชอํานาจ
หนาที่ควบคุมการขุดดินของผูรองสอดใหเปนไปตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจงใหผูรองสอดมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน ๗ วัน  
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูรองสอดมิไดดําเนินการตามคําสั่ง ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจงใหผูฟองคดีทราบวา กรณีรองเรียนอยูระหวางการดําเนินการตามกฎหมาย  
ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจหนาที่ควบคุมการขุดดินของผูรองสอด 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกคําส่ังใหผูรองสอด
จัดการแกไขการขุดดินที่ไดดําเนินการไปแลวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูรองสอดไดทําการขุดดินโดยมีลักษณะลาดเอียงและลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร 
มีพ้ืนที่ปากบอดินกวางประมาณ ๗๔ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ซ่ึงเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร
และมีระยะหางจากขอบบอดินถึงเขตที่ดินของผูฟองคดี ๕ เมตรซึ่งนอยกวาสองเทาของระดับ 
ที่ลึกที่สุดของขอบบอดิน การขุดดินของผูรองสอดจึงอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และการถมดินฯ และผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ตองควบคุมใหผูรองสอด
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการปองกัน
อันตรายที่จะเกิดแกทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชนที่อาจมีการพังทลายของดินและ
สิ่งปลูกสราง และเพ่ือใหการขุดดินหรือถมดินในเขตที่กําหนดไวตามกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักวิชา เม่ือปรากฏวาผูรองสอดทําการขุดดินโดยไมไดแจงตอผูถูกฟองคดีเพ่ือใหผูถูกฟองคดี
ออกใบรับแจงตามแบบที่กําหนด จึงเปนการฝาฝนมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดินฯ และการที่ผูรองสอดไมไดแสดงแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ตามขอ ๔๑๗ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดินฯ และไมมีขอเท็จจริงวา การจัดการปองกัน 
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางมีการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
                                                 
 ๑๖ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๗ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดิน 
เกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปน้ี 

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
(๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
(๖) ชื่อผูควบคุมงานซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง 
(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๗ กฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร  
ตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 



 
 
๕๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ตามขอ ๗๑๘ ของกฎกระทรวง
ฉบับดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรา ๒๐๑๙ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ 
อีกดวย พฤติการณดังกลาวของผูรองสอดยอมถือวา มีเหตุอันควรเช่ือไดวาผูฟองคดีในฐานะ
เจาของที่ดินขางเคียงอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดินของผูรองสอดตามมาตรา ๒๙  
วรรคหนึ่ง๒๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายขางตนมีอํานาจหนาที่สั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่พิพาท 
และรายงานตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงหากเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินนั้น 
ก็ยอมมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือสั่งใหผูรองสอดหยุดทําการขุดดินหรือจัดการแกไขการขุดดิน
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง๒๑ มาตรา ๓๐๒๒ และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง๒๓ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ การที่ผูถูกฟองคดีอางวา ผูฟองคดีไมไดมีคําขอ 
ในเรื่องหยุดการขุดดิน และผูรองสอดไดดําเนินการปองกันการพังทลายของดินโดยทําคันดิน 
และทําการขุดดินจากปากบอดินมีความลาดเอียงที่ไมนาจะเกิดอันตรายกับที่ดินของผูฟองคดีแลว 
โดยไมปรากฏวาการจัดการปองกันการพังทลายของดินมีการรับรองโดยผูไดรับใบอนุญาต 
                                                 
 ๑๘ กฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร  
ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด 
เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
 ๑๙-๒๓ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๒๐ ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองทําการขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
มาตรา ๒๙ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน 

อันไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังใหหยุดการขุดดินหรือถมดินน้ันได 
เม่ือไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน

หรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ิน ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาความเสียหายไดเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากการขุดดิน
หรือถมดินน้ัน ใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินน้ันไดตามที่เห็นสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๐ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดิน 

ตามมาตรา ๒๖ วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี
หรือไม  ทั้งน้ี ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทน  
หรือเจาของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินใหมีคําส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดิน
หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินน้ัน 
แลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายน้ันได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร กรณีไมอาจ
ถือเปนเหตุผลวาผูถูกฟองคดีไดควบคุมดูแลใหผูรองสอดทําการขุดดินตามที่บทบัญญัติ 
แหงกฎหมายและกฎกระทรวงกําหนดไวแลว จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
ใชอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรองสอด
หยุดทําการขุด ดินจนกวาผู ร องสอดจะได ดํา เ นินการใหถูกตองตามนัยมาตรา  ๑๗  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และจัดการแกไขการขุดดินของผูรองสอดโดยออกคําสั่งใหผูรองสอด
นําดินมาถมในที่ดินบริเวณพิพาทดานที่มีแนวเขตติดกับดานที่ดินของผูฟองคดีใหระยะหาง 
จากปากบอดินถึงแนวเขตที่ดินของผูฟองคดีเปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดิน
ที่ขุดตามนัยขอ ๗ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
ในการขุดดินหรือถมดินฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๒/๒๕๕๘) 
 

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาติทับพ้ืนที่ผูกขาด
สํารวจแรตามอาชญาบัตรและทําเหมืองแรเต็มทั้งแปลง การเขาทําประโยชนเก่ียวกับ 
การทําเหมืองแรในที่ดินบริเวณดังกลาวตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย 
อุทยานแหงชาติ   ดังน้ัน แมอายุตามประทานบัตรของผูถือประทานบัตรจะยังไมส้ินสุดลง
ในวันที่มีการประกาศพื้นที่ดังกลาวใหเปนอุทยานแหงชาติ แตการที่ผูถือประทานบัตร
ไมได ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอนเขาดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผูถือประทานบัตรยอมไมอาจเขาไป
ดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชนภายในเขตอุทยานแหงชาติตามอาชญาบัตร 
หรือประทานบัตรซึ่งยังไม ส้ินอายุลงในขณะน้ันได   ทั้งน้ี  การประกาศเขตพื้นที่ 
ดังกลาวใหเปนอุทยานแหงชาติ ทําใหพ้ืนที่น้ันมีสภาพเปนพ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
ตามกฎหมาย มิใชพ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติมที่กรมปาไมจะตองกันพ้ืนที่ออกให
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แตอยางใด  ดังน้ัน การที่หนวยงาน
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของไมดําเนินการกันพ้ืนที่ตามประทานบัตร
ดังกลาวออกจากพื้นที่อุทยานแหงชาติ จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการเหมืองแรซีไลทและดีบุก โดยเปนผูถือประทานบัตร
เหมืองแร จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก ประทานบตัรที่ ๘๒๐๑/๑๐๐๖๗ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ 
ประทานบัตรที ่๑๖๓๑๑/๑๓๕๓๐ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ ซ่ึงรับโอนมาจากบริษัท ศ. 



 
 
๕๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยพ้ืนที่ที่ไดรับประทานบัตรทั้งสี่ฉบับ ตั้งอยูในเขตตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
และอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๘ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ตอมา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณที่ดินปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ ในทองที่ตําบลแมสรวย ตําบลแมพริก 
ตําบลศรีถอย ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย ตําบลธารทอง ตําบลทรายขาว ตําบลสันกลาง ตําบลปาหุง 
ตําบลมวงคํา ตําบลแมเย็น อําเภอพาน ตําบลสันสลี ตําบลเวียง ตําบลบานโปง ตําบลปาง้ิว 
ตําบลหัวฝาย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และตําบลปาแฝก ตําบลเจริญราษฎร ตําบลศรีถอย 
ตําบลแมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ปาขุนวัง แปลงที่สอง ปาขุนวัง แปลงที่สาม ปาขุนวัง 
แปลงที่หน่ึง ปาแมโปง และปาแมงาวฝงซาย ในทองที่ตําบลทุงฮ้ัว ตําบลวังเหนือ ตําบลวังใต 
ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ และตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง และปาแมต้ํา ปาแมนาเรือ 
ในทองที่ตําบลบานใหม ตําบลทาจําป ตําบลบานต๊ํา ตําบลบานตอม ตําบลบานสาง ตําบลบานตุน 
ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓  
โดยทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ไดกําหนดเขตอุทยานแหงชาติทับพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีถือประทานบัตรทั้งสี่ฉบับ แตคณะรัฐมนตรี 
มีมติเม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ ใหความเห็นชอบแนวทางแกไขปญหาเพ่ือทําประโยชน 
ในพ้ืนที่ปาไม ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กรมปาไม และสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดประชุมรวมกันและมีมติใหกรมปาไมพิจารณากันพ้ืนที่แหลงแร  
คําขอประทานบัตรและประทานบัตรตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จัดสงใหกรมปาไม เฉพาะพื้นที่ 
ที่ไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพ้ืนที่ตนน้ําชั้น ๑ ตามผลการจําแนก
ชั้นคุณภาพลุมนํ้าแลวเทาน้ัน  จากน้ัน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 
เห็นชอบผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรธรณีและพ้ืนที่ปาไมตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายดวย  
อยางไรก็ตาม จังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมอนุญาตใหผูฟองคดีทําเหมืองแรตามประทานบัตรที่  
๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ โดยใหเหตุผลวา การอนุญาตให 
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติสิ้นสุดลงแลว และไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดที่ดินบริเวณดังกลาวใหเปนอุทยานแหงชาติ แตผูฟองคดียังไมมีการยื่นคําขออนุญาต
ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ประกอบมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําขอตออายุประทานบัตรเหมืองแร จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก ประทานบัตรที่ 
๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๑/๑๓๕๓๐ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑  
แตไดรับแจงวาไมสามารถดําเนินการตออายุประทานบัตรเหมืองแรใหได เน่ืองจากพ้ืนที่ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๒๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ขออยูในเขตอุทยานแหงชาติแมลาวฝงขวา และยังไมไดกันพ้ืนที่ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามหรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของกันแนวเขตแหลงแรออกจากเขตปาอนุรักษ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตออายุประทานบัตร
ใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูถือประทานบัตรเหมืองแร จํานวน ๔ ฉบับ 
โดยไดรับโอนมาจากบริษัท ศ. ซ่ึงบริษัท ศ. ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย 
ในเขตปาสงวนแหงชาติไดเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง๒๔ แหงพระราชบัญญัติ 
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แตเม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหที่ดินบริเวณที่ไดรับประทานบัตรทั้งสี่ฉบับเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเต็มทั้งแปลง  
การเขาทําประโยชนเก่ียวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรภายในเขตพื้นที่ดังกลาว
จากเดิมซ่ึงอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
จึงตองเปลี่ยนไปอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติแทน  ดังน้ัน แมอายุ 
ตามประทานบัตรของผูฟองคดีทั้งสี่ฉบับจะยังไมสิ้นสุดลงในวันที่มีการประกาศพื้นที่ดังกลาว 
ใหเปนอุทยานแหงชาติ แตการท่ีผูฟองคดีจะเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน
ภายในเขตอุทยานแหงชาติไดน้ัน จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน โดยการยื่นคําขอ 
ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ และอธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะน้ันมีอํานาจอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติได เม่ือผูฟองคดีไมไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่กอนเขาดําเนินการตามบทบัญญัติขางตน ผูฟองคดีจึงไมอาจเขาไป
ดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชนภายในเขตอุทยานแหงชาติตามอาชญาบัตรหรือ
ประทานบัตรของผูฟองคดีซ่ึงยังไมสิ้นอายุลงในขณะนั้นได  
                                                 

๒๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมีอํานาจ

อนุญาตใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป  

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐจะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวน 
ตามที่เห็นสมควรก็ได 

(๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกินสิบปโดยใหไดรับยกเวน
ไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปา และไมตองเสียคาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัติน้ี สําหรับแร ดินขาว หรือหิน 
แลวแตกรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 
 
๕๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่พ้ืนที่ผูกขาดสํารวจแรตามอาชญาบัตรและทําเหมืองแรตามประทานบัตร 
ของผูฟองคดีทั้งสี่ฉบับไดถูกประกาศเขตพ้ืนที่ ให เปนอุทยานแหงชาติ พ้ืนที่ ดังกลาว 
จึงเปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษตามกฎหมาย มิใชพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษเพ่ิมเติมที่กรมปาไม
จะตองกันพ้ืนที่ออกใหตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แตอยางใด  อีกทั้ง  
การที่จะกันพ้ืนที่ประทานบัตรของผูฟองคดีออกจากพ้ืนที่อุทยานแหงชาติดังกลาวหรือไม  
มิไดมีผลกระทบตอสิทธิตามประทานบัตรของผูฟองคดีที่ มีอยูแลวในขณะนั้น ผูฟองคดี 
ยังคงมีสิทธิอยูเชนเดิมตามมาตรา ๓๐๒๕ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ แมวาสํานักงาน
ทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายจะประสานงานและติดตามเร่ืองที่ขอใหกรมปาไมกันพ้ืนที่
ประทานบัตรของผูฟองคดีออกจากพ้ืนที่ปาอนุรักษ ซ่ึงอาจจะทําใหผูฟองคดีเขาใจวาพ้ืนที่ 
ที่ผูฟองคดีไดรับประทานบัตรทั้งสี่ฉบับอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการกันพ้ืนที่ออกจาก 
พ้ืนที่ปาอนุรักษ และจะตองมีการกันพ้ืนที่ประทานบัตรของผูฟองคดีออกจากพ้ืนที่ปาอนุรักษกอน
ผูฟองคดีจึงจะขอตออายุประทานบัตรหรือเขาดําเนินกิจการเหมืองแรไดตามเดิมก็ตาม  
แตการดําเนินการดังกลาวก็ไมกอใหเกิดสิทธิใด ๆ แกผูฟองคดีในฐานะผูประกอบกิจการ 
ทําเหมืองแรที่จะนํามากลาวอางเพ่ือไมตองดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑๓) 
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ  ดังน้ัน การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมดําเนินการกันพ้ืนที่ประทานบัตร
ของผูฟองคดีออกจากพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเ กินสมควร   พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๙) 

 

การที่องคการบริหารสวนตําบลจะอนุญาตใหเอกชนจัดทําโครงการที่อาจมีผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ตองใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับทราบขอมูล คําชี้แจง และแสดงความคิดเห็น เพื่อใชประกอบการพิจารณา 
ตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสียกอน  

เม่ือการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการจัดทําโครงการปรากฏวา มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นเพียง ๒๑๖ ราย  
                                                 
 ๒๕ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

มาตรา ๓๐ ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายวาดวยแร หรือสัมปทานตามกฎหมาย 
วาดวยปโตรเลียม ซ่ึงไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามความในมาตรา ๖ ใชบังคับ  
ใหคงใชตอไป เพียงเทากําหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานน้ัน ๆ  แตทั้งน้ี ผูรับใบอนุญาต 
อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) กอน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔,๘๐๐ ราย กรณียอมเห็นไดวาเปนสัดสวน 
ที่ต่ําเกินไปเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ประกอบกับแบบสอบถาม
ความเห็นของประชาชนมีลักษณะปด โดยมีคําตอบใหเลือกเพียง เห็นดวยมาก เห็นดวย 
และเห็นดวยนอยเทาน้ัน ไมมีตัวเลือกคําตอบวา ไมเห็นดวย กรณียอมถือไมไดวามีการ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเปนผูอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ดังกลาวอยางรอบดานแลว  ดังน้ัน การที่ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
มีมติไมอนุญาตใหดําเนินโครงการดวยเหตุผลวา การจัดประชุมผูมีสวนเก่ียวของ 
โดยองคการบริหารสวนตําบลในครั้งหลังซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  
ที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบใหกอสรางโรงงานตามโครงการดังกลาว จึงยอมเปนการ 
ใชดุลพินิจทีมี่เหตุผลประกอบการพิจารณาแลว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีซ่ึงเปนบริษัทเอกชนมีโครงการผลิตชิ้นไมสับและแปรรูปวัสดุเหลือใช 
ทางการเกษตรในพื้นที่ โดยการแปรรูปไมทอน ตนกระดาษ ใหเปนชิ้นไมสับเพ่ือขายภายในประเทศ
และสงออกไปยังตางประเทศ พรอมทั้งแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิงใหกับ
โครงการรับซ้ือวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟา ในพ้ืนที่บานโคกกะเทียม 
หมูที่ ๕ ตําบลโคกกะเทียม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือ 
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกะเทียม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงขอมูลโครงการดังกลาว 
และไดเชิญประชุมรับฟงความคิดเห็นชุมชนในโครงการดังกลาว รวมทั้งไดปดประกาศ
กําหนดการประชุมและติดตั้งปายขนาดใหญเพ่ือประชาสัมพันธโครงการใหทราบ  ทั้งน้ี ปรากฏวา
มีประชาชนเขารวมรับฟงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๑๖ ราย จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๘๐ ราย 
โดยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการและมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ผลปรากฏวา เห็นดวยมาก จํานวน ๑๒๕ ราย เห็นดวย จํานวน ๕๕ ราย และไมมีผูไมเห็นดวย 
ซ่ึงคํานวณเปนรอยละไดวา เห็นดวยรอยละ ๖๙ และมั่นใจรอยละ ๙๒ หลังจากน้ัน ผูฟองคดี 
และบริษัท ศ. ไดมีหนังสือแจงผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและขออนุญาตดําเนินการ
ตามโครงการตอองคการบริหารสวนตําบลโคกกะเทียม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงจัดใหมีการชี้แจงตอชุมชน โดยเชิญทุกฝายที่เก่ียวของใหเขารวม ที่ประชุมไดตั้งขอสงสัย
เก่ียวกับสัดสวนของผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นเรื่องดังกลาวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เน่ืองจากประชากรของตําบลโคกกะเทียม
มีจํานวนกวา ๔,๘๐๐ คน แตมีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นที่จัดโดยผูฟองคดีเพียง ๒๑๖ ราย 
และมีผูตอบแบบสอบถามเพียง ๑๘๐ ราย อันอาจเปนการลิดรอนสิทธิของผูที่มิไดเขารวมรับฟง



 
 
๕๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความคิดเห็น ที่ประชุมจึงมีมติไมยินยอมใหกอสรางโรงงานตามโครงการดังกลาว  ตอมา  
สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกกะเทียมไดประชุมพิจารณาเรื่องการขออนุญาตดําเนินโครงการ
ของผูฟองคดีแลวมีมติเอกฉันทไมอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินโครงการผลิตชิ้นไมสับและแปรรูป
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพ้ืนที่ และมีหนังสือแจงมติขางตนใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งตามมติดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูฟองคดีมีแผนงานในการจัดทําโครงการผลิตชิ้นไมสับและแปรรูปวัสดุเพ่ือขาย
ภายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศในพื้นที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง  
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด โดยโครงการดังกลาวของผูฟองคดี 
มีลักษณะเปนการใชประโยชนในที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนการใชที่ดินไมเปนไปตาม 
ที่ระบุการใชประโยชนที่ดินตามแผนผังเมืองรวมของพ้ืนที่ตําบลโคกกะเทียม ที่กําหนดเปนพ้ืนที่
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่รอบขางโครงการเปนพ้ืนที่ทํานาขาวและ
ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก เม่ือโครงการที่ผูฟองคดีขออนุญาตดําเนินการ
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองใชเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ดังน้ัน กอนการอนุญาตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลคําชี้แจงและ
แสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕๗๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ในการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในเขตพ้ืนที่ตามมาตรา ๖๗ (๗)๒๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโครงการที่ผูฟองคดีขออนุญาตตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
                                                 

๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง  
การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 

๒๗ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๓๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือดําเนินการเปนโครงการที่อาจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย 
หรือวิถีชีวิตในชุมชน และเกี่ยวของกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ กอนเร่ิมดําเนิน
โครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดจัดใหมีการประชุมผูนําชุมชนโดยเชิญทุกฝายที่เก่ียวของ
เพ่ือรับฟงคําชี้แจงการจัดทําโครงการ โดยมีกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ 
ที่เก่ียวของ ประชาชนที่สนใจ และไดเชิญตัวแทนจากผูฟองคดีและตัวแทนจากบริษัท ศ.  
เขารวมประชุม ในการประชุมไดมีการอภิปรายเก่ียวกับการตั้งโรงงานในพื้นที่ในหลายประเด็น  
ซ่ึงที่ประชุมไดมีการลงมตไิมเห็นชอบใหกอสรางโรงงาน จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเปดโอกาส
ใหผูฟองคดีชี้แจงขอดีขอเสียเก่ียวกับโครงการผลิตชิ้นไมสับและแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ของผูฟองคดีตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว และแมวาตอมา ผูฟองคดีจะไดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนหมูที่ ๑ ถึงหมูที่ ๕ โดยมีประชาชนเขารวมรับฟงความคิดเห็น ๒๑๖ ราย  
แตจะเห็นไดวา จํานวนประชาชนที่เขารวมรับฟงความคิดเห็นมีสัดสวนที่ต่ําเกินไปเม่ือเทียบกับ
จํานวนประชาชนท่ีมีอยูในตําบลโคกกะเทียม หมูที่ ๑ ถึงหมูที่ ๙ ซ่ึงมีประมาณ ๔,๘๐๐ คน   
อีกทั้ง แบบสอบถามของผูฟองคดีมีลักษณะปด โดยคําถามที่ถามความเห็นของประชาชน 
มีคําตอบใหเลือกเพียง เห็นดวยมาก เห็นดวย และเห็นดวยนอยเทาน้ัน ไมมีตัวเลือกคําตอบวา 
ไมเห็นดวย กรณีจึงถือไมไดวาไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเปนผูอาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการของผูฟองคดีอยางรอบดานแลว จากขอเท็จจริงดังกลาว การที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติไมอนุญาตใหดําเนินการกอสรางโรงงาน ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลโคกกะเทียม ในเวลาตอมาจึงเปนไปตามมติที่ประชุมของผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่  
ซ่ึงประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ขาราชการที่เก่ียวของ 
และประชาชนที่สนใจ มติดังกลาวยอมเปนการแสดงความเห็นอันเปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผล
ประกอบการพิจารณาแลว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมีหนังสือแจงมติไมอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินโครงการดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมายเชนกัน  นอกจากน้ี ถึงแมวาผูฟองคดีและบริษัท ศ. จะทําหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ขออนุญาตดําเนินโครงการแยกกัน โดยผูฟองคดีขออนุญาตดําเนินโครงการผลิตชิ้นไมสับ 
และแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สวนบริษัท ศ. ขออนุญาตดําเนินโครงการรับซ้ือวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรมาผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟา แตโครงการทั้งสองมีความตอเน่ืองกัน รวมทั้ง 
ผูฟองคดีไดดําเนินการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นของชาวบานตําบลโคกกะเทียม 
ในคราวเดียวกัน  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาโครงการทั้งสองไปในคราวเดียวกัน 
จึงชอบแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๕๙) 
  



 
 
๕๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ขอ  ๑๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายวาใหคํานึงถึง
หลักเกณฑใน  ๓  ดาน  ไดแก  (๑) ดานวิชาการ  เชน  ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง  
สภาพธรรมชาติของลํานํ้า (๒) ดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร  
ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ  ใหได รับความเห็นชอบ 
จากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๓) แมนํ้าลําคลองแบงเขตแดนระหวางประเทศ  
ดังน้ัน แมจะปรากฏขอสรุปทางดานวิชาการที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนการออก
ใบอนุญาตใหดูดทราย แตเม่ือปรากฏขอเท็จจริงจากการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาต 
ดูดทรายวา การออกใบอนุญาตใหดูดทรายแกผูย่ืนคําขอมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหา
ดานการปกครองตามมา  กรณีถือเปนเหตุผลที่ เพียงพอที่ ผู มี อํานาจพิจารณา 
จะไมอนุญาตใหผูย่ืนคําขอประกอบกิจการดูดทรายได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตดูดทรายในบริเวณบานทาเยี่ยม หมูที่ ๑๐ ตําบลคอเหนือ 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตใหดูดทราย (กพด.) ไดมอบอํานาจการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายแกคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดยโสธร ซ่ึงคณะอนุกรรมการดังกลาวไดพิจารณาคําขอ
ของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ แลวมีมติอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทรายในบริเวณ
ดังกลาว แตกอนที่จังหวัดยโสธรจะดําเนินการออกใบอนุญาตดูดทรายตามแบบ ท.ด.๖๙ ก. 
ใหแกผูฟองคดี ผูวาราชการจังหวัดยโสธร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมและจัดการประชาคมราษฎร จนกระท่ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ ไดพิจารณาทบทวนมติดังกลาวอีกสองคร้ัง จนในที่สุด
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ ไดมีมติใหแกไขมติจากอนุญาต
เปนไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทราย โดยระบุเหตุผลวา ในการประชาคมราษฎรในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดูดทรายไมมีหมูบานใดใหความเห็นชอบ โดยจํานวนราษฎรที่ไมเห็นชอบ 
มีจํานวนมากกวา และในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคอเหนือก็มีมติเปนเอกฉันท
ไมเห็นดวยที่จะใหมีการดูดทรายในพื้นที่ตําบลคอเหนือ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงผล 
การไมอนุญาตดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ไดมีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๓๕ 
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คําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทราย และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําสั่ง
อนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การออกใบอนุญาตใหดูดทรายเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผล 

เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ  
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหคําส่ังทางปกครองมีผลใชยันตอบุคคล 
ตั้งแตขณะที่ผูน้ันไดรับแจงเปนตนไป  ทั้งนี้ ขอ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให ผูขออนุญาตดูดทรายจะดําเนินการดูดทรายได
ตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาว กําหนดวา  
เม่ือจังหวัดไดรับแจงมติ กพด. แลว กอนที่จังหวัดจะออกใบอนุญาตใหตรวจสอบวามีใบอนุญาต
จากสวนราชการที่เก่ียวของครบถวนหรือไม ถาเห็นวาครบถวนแลว ใหจังหวัดออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จังหวัดไดรับแจงมติ กพด. ซ่ึงในกรณีน้ี กพด. ไดมอบอํานาจ 
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
ใหดูดทราย  ดังน้ัน ในการออกใบอนุญาตดูดทรายใหแกผูฟองคดี คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ จะตองมีมติอนุญาตใหดูดทราย และตองแจงมติดังกลาว 
ใหจังหวัดยโสธรทราบเพื่อดําเนินการออกใบอนุญาตตอไป  ดวยเหตุน้ี มติของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ จึงเปนเพียงขั้นตอนกอนที่จังหวัดยโสธรจะออกใบอนุญาต
ดูดทรายใหแกผูฟองคดี เม่ือจังหวัดยโสธรยังไมไดออกใบอนุญาตและแจงการออกคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีทราบ การมีมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ  
จึงเปนเพียงขั้นตอนของการพิจารณาทางปกครอง ไมมีผลใชยันตอผูฟองคดี เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองยอมมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ไดดําเนินการไปแลวได  ดังน้ัน 
การท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ มีมติใหแกไขมติเดิม 
จากอนุญาตเปนไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทราย จึงสามารถกระทําได 

ตามขอ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กําหนดวา หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายใหคํานึงถึง (๑) ในดานวิชาการ เชน 
ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลํานํ้า (๒) ในดานการปกครอง เชน ความเดือดรอน
ของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ใหไดรับความเห็นชอบจาก
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๓) แมนํ้าลําคลองแบงเขตแดนระหวางประเทศ  ดังน้ัน การท่ี
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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จะพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตรายใดประกอบกิจการดูดทรายไดน้ัน จะตองคํานึงถึง
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ของระเบียบดังกลาว ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสามดาน
รวมกันก็ได ซ่ึงในเรื่องน้ีแมในดานวิชาการคณะทํางานที่จังหวัดยโสธรแตงตั้งไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีขอสรุปดานวิชาการในทํานองสนับสนุนการออกใบอนุญาต
ตามคําขอของผูฟองคดีก็ตาม แตจากการตรวจสอบพื้นที่จริงของอําเภอเมืองยโสธร 
ปรากฏขอเท็จจริงตามหนังสือที่วาการอําเภอเมืองยโสธร ที่ ยส ๐๑๑๗/๓๗๙๑ เรื่อง ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม กรณีการอุทธรณคําส่ังที่ไมอนุญาตใหดูดทราย ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ความวา ตามแนวเขตตลิ่งบริเวณที่ขออนุญาตมีพุมไมยาวตลอดริมฝง ถัดขึ้นไปเปนที่นาของราษฎร 
หากมีการพังทลายของตลิ่งยอมสงผลกระทบถึงที่นาดวย และบริเวณนั้นเปนที่นาราษฎร 
ที่มาจากหลายหมูบานของอําเภอเมืองยโสธร และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบกับ
ผูฟองคดีไดลําเลียงทรายทางน้ําโดยเรือลากจูงมาขึน้ทาซ่ึงเปนที่ดินของผูฟองคดีเปนระยะทางยาว
ตามลํานํ้าหลายกิโลเมตร การลากจูงจึงทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญซัดกระแทกตลิ่งและกระชังปลา
ของราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงตามแนวลํานํ้าจํานวนกวา ๒๐ ราย จากน้ันผูฟองคดี 
ไดลําเลียงทรายบรรทุกใสรถยนตบรรทุกขนาดใหญวิ่งผานวัดพระธาตุเกา ซ่ึงในอดีตผูฟองคดี
เคยไดรับอนุญาตใหดูดทรายในบริเวณนี้มาแลว และเคยทําใหถนนลูกรังเปนหลุม เปนบอ 
กําแพงวัดพระธาตุเกาเอียงชํารุด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ
ไดปรับปรุงเสนทางดังกลาวเปนถนนคอนกรีต จึงไมสามารถรับนํ้าหนักรถยนตบรรทุกทราย 
ที่อุมนํ้าเกิน ๒๕ ตันได ซ่ึงการขนสงทรายโดยทางรถยนตบรรทุกจะผานหมูบาน สาธารณสถาน 
และวัด โดยรถยนตบรรทุกทรายท่ีอุมนํ้าจะมีนํ้าหนักมากจนพ้ืนดินตลอดจนแนวการวิ่งของรถ
สั่นสะเทือน ทําความเสียหายตอผิวถนน และอาจทําใหกําแพงวัดพระธาตุเกาที่ตั้งอยูติดถนน
ไดรับความเสียหายได ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ที่อาจไดรับความเสียหายไมเชื่อม่ันในตัวผูฟองคดี
ในการรับผิดชอบตอสวนรวมเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะผูฟองคดีเคยไดรับอนุญาต
ใหดูดทรายแลวทําความเสียหายใหแกราษฎรแลวไมรับผิดชอบ จนกระท่ังมีการฟองรองกัน 
อันเปนปญหาดานการปกครองตามนัยขอ ๑๘ (๒) ของระเบียบดังกลาว แมปญหาดังกลาว 
เปนปญหาเพียงดานเดียวก็เปนเหตุผลเพียงพอที่จังหวัดยโสธรโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีประกอบกิจการดูดทรายน้ีได สวนที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ สามารถ
กําหนดเง่ือนไขประกอบการอนุญาตใหดูดทรายได เห็นวา แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะกําหนด
เง่ือนไขประกอบการอนุญาตใหดูดทรายก็ไมทําใหการดูดทรายของผูฟองคดีเปนไปตามหลักเกณฑ
ขอ ๑๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖  
ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทรายและผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓๒/๒๕๕๙) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

๓.๑ การควบคุมมลพิษ 
 

 ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ํา 
 

การออกใบอนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า โดยเจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจ 
ไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เจาหนาที่หรือผูมีอํานาจของเจาหนาที่ 
ชอบที่จะเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวน้ันได  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งขอเท็จจริงตามกรณีน้ีปรากฎวา การมีคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่เกิดจากการยื่นคําขออนุญาต โดยการใหขอความ 
ซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตจึงไมอาจอางความเชื่อ 
โดยสุจริตไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๒) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ประกอบกับการเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกโดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว 
เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับธรณีพิบัติ 
อันเปนการกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะ อีกทั้งเปนกรณีมีความจําเปนรีบดวน  
หากปลอยใหเน่ินชาไป  จะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงหรือจะกระทบ 
ตอประโยชนสาธารณะ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจึงไมจําตองใหโอกาส
ผูรับใบอนุญาตในการโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดียื่นคํารอง (แบบ ท. ๒๘) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ตอหัวหนา
สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๕ สาขาพังงา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เพ่ือขออนุญาตกอสราง  
(๑) สะพานทาเทียบเรือประเภทมารีนา ยาว ๘๕ เมตร ขนาดต่ํากวา ๒๐ ตันกรอส (๒) วางทุนลอย
เทียบเรือบริเวณสะพานเทียบเรือประเภทมารีนา (๓) เขื่อนกันคลื่น และ (๔) ขุดลอกรองนํ้า 
ทางเรือเดิน บริเวณชายหาดอาวคลองสนหนาที่ ดินของผูฟองคดี ตําบลเกาะยาวใหญ  
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยผูฟองคดีไดวาจางบริษัท อ. ศึกษาผลกระทบของโครงการ 



 
 
๕๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขแลว  ตอมา คณะทํางานตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งลวงล้ําลํานํ้าจังหวัดพังงาตามคําส่ังจังหวัดพังงา ไดพิจารณาคําขอของผูฟองคดี 
และออกตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตแลวเห็นควรอนุญาตใหกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าดังกลาว  
และสงเรื่องใหสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๕ สาขาพังงา ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงออกใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให
ผูฟองคดีวางทุนลอย โปะเทียบเรือ ขนาดต่ํากวา ๒๐ ตันกรอส ใบอนุญาตเลขที่ ๖/๒๕๔๙  
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตใหผูฟองคดีสรางสะพานทาเทียบเรือ ค.ส.ล. ขนาดต่ํากวา 
๒๐ ตันกรอส และใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ อนุญาตใหผูฟองคดี
ขุดลอกรองนํ้าทางเรือเดิน (ขุดลอกทรายเพื่อการเดินเรือ) สวนเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้ง  
คณะทํางานฯ ไดแจงใหผูฟองคดีจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือผูฟองคดี 
จัดสงผลการศึกษาและรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมของเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้งตอคณะทํางานแลว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดออกใบอนุญาตเลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  
อนุญาตใหผูฟองคดีสรางเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้ง แตเน่ืองจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคมสั่งการใหอธิบดีกรมเจาทา (อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แจงใหสํานักงานการขนสงทางนํ้าที่ ๕ สาขาพังงา เพิกถอนใบอนุญาต
ทั้งหมด ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าทั้งสี่ฉบับ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตปลัดกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกใหผูฟองคดีกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันคืนใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

การอ นุญาตให ว างทุ นหรื อ เค ร่ืองสํ าห รับผู กจอดเ รือ ในน านน้ํ า 
ตามมาตรา ๑๑๓๒๘ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะ “เจาทา” ตามมาตรา ๓๒๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดมอบอํานาจให
                                                 

๒๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
มาตรา ๑๑๓ หามมิใหผูใดมีหรือวางทุนหรือเคร่ืองสําหรับผูกจอดเรือในนานนํ้า แมนํ้าหรือทําเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ 

เวนไวแตไดรับอนุญาตจากเจาทาหรือจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ และโดยตองถือและกระทําตามขอบังคับกํากับอนุญาต  
และตองเสียคาธรรมเนียมตามซ่ึงเจาทา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ น้ันจะกําหนด แตบัญญัติที่วา น้ีไมใชตลอดถึง 
ทุนและเคร่ืองหมายหรือเคร่ืองผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซ่ึงจอดไวชั่วคราวในลํานํ้าสําหรับการตรวจเซอรเวยทําแผนที่ 

๒๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูพิจารณาอนุญาตภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามคําส่ังกรมเจาทา  
ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายมอบอํานาจใหขาราชการ 
ในสํานักงานเจาทาภูมิภาค และสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา สวนการอนุญาตใหขุดลอกรองนํ้า
ทางเรือเดินตามมาตรา ๑๒๐๓๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะ “เจาทา”  
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามคําส่ังกรมการขนสง 
ทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ ๔๙๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ เร่ือง มอบอํานาจ “เจาทา” 
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย สําหรับการอนุญาตใหกอสรางทาเทียบเรือ 
ตามมาตรา ๑๑๗๓๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ในฐานะ “เจาทา” ไดมอบอํานาจใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
ใหสรางทาเทียบเรือขนาดไมเกิน ๒๐ ตันกรอส ตามคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ที่ ๔๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เร่ือง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงาน 
การขนสงทางน้ํา และหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําสาขา ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสราง 
สิ่งลวงล้ําลํานํ้า ซ่ึงเม่ือพิจารณาคําขอทั้งสี่ฉบับของผูฟองคดี ประกอบกับแผนผังสังเขป 
แสดงสิ่งที่ขออนุญาตทั้งสี่ฉบับรวมกันแลว จะเห็นไดวา ทุนลอย เปนโปะเทียบเรือที่มีลักษณะ
เปนสะพานปรับระดับรูปตัวแอล (L) ตอเชื่อมกับทาเทียบเรือ มีความยาวถึงบริเวณแนวเขื่อนกันคลื่น 
พรอมกับมีการขออนุญาตขุดลอกรองนํ้าทางเรือเดินใหเรือที่จะเขาทาเทียบเรือสามารถนําเรือ

                                                                                                                                            
“เจาทา” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมการขนสงทางนํ้า 

และพาณิชยนาวีมอบหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๓๐-๓๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง 
บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทยหรือ 
บนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดังกลาวจะตองระบุ
ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําท่ีพึงอนุญาตไดไวใหชัดแจงพรอมทั้งระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย 

เม่ือผูขออนุญาตยื่นคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและลักษณะที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามวรรคสองแลว 
เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

มาตรา ๑๒๐ ใหเจาทามีหนาที่ดูแล รักษาและขุดลอกรองนํ้า ทางเรือเดิน แมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบและทะเล
ภายในนานนํ้าไทย 

หามมิใหผูใดขุดลอก แกไข หรือทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงรองนํ้า ทางเรือเดิน แมนํ้า ลําคลอง 
ทะเลสาบหรือทะเลภายในนานนํ้าไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหม่ืนบาท
และใหเจาทาส่ังใหหยุดการกระทําดังกลาว 



 
 
๕๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เขาเทียบทาเรือได ทั้งยังปรากฏตามคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีวา การขอใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับ
ดังกลาว เปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอกอสรางสะพานทาเทียบเรือประเภทมารีนา แสดงใหเห็นวา
ผูฟองคดีประสงคที่จะกอสรางทาเทียบเรือประเภทมารีนาอันเปนโครงการขนาดใหญ ซ่ึงมิใชลักษณะ
ของอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลํานํ้าที่จะพึงอนุญาตไดตามขอ ๔๓๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ 
                                                 

๓๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ขอ ๔ ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตได มีดังตอไปน้ี 
(๑) ทาเทียบเรือ 

ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลงมีชองโปรง 
ข. พื้นทาเทียบเรือในแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน 

ใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอดใหมีชองวางเพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพื้นนํ้าใตทาได และไมมี
ส่ิงกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจากส่ิงกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเทียบเรือน้ัน 

ค. ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวนํ้าลึกหนาทาเม่ือนํ้าลงต่ําสุด ลึกกวาอัตรากินนํ้าลึกเต็มที่ของเรือ 
ที่เขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตทั้งน้ีตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของความกวางของแมนํ้า 

ง. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง 
จ. ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดก้ันการที่ประชาชนจะใชสอย หรือเดินผานชายหาด 

(๒) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 
ก. สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชัน

ของสะพานตองไมมากกวา ๑.๒ เม่ือนํ้าลงต่ําสุด 
ข. โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูงโดยเม่ือ 

รับนํ้าหนักสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับนํ้าไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกดาน 
ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 

(๓) สะพานขามแมนํ้าหรือสะพานขามคลอง 
ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลง 
ข. ตองมีความสูงและความกวางของชองลอดใตสะพานตามท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
(๔) ทอหรือสายเคเบิล 

ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอหรือสายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา  
๕๐ เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหน่ึงของทอหรือสายเคเบิลพนข้ึนมาเหนือพื้นดิน 

ข. การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาหรือเพื่อการอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และการปกเสา 
วางทอนํ้าประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิดแนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 

(๕) เข่ือนกันนํ้าเซาะ 
ก. ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองนํ้า ตลิ่ง และบริเวณขางเคียง 
ข. ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากท่ีสุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปในน้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน 
ค. ความลาดชันของเข่ือนกันนํ้าเซาะไมเกิน ๑:๓ โดยแนวสันเข่ือนดานบนตองอยูที่แนวกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองที่ดิน สําหรับบริเวณลํานํ้าที่แคบหรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ เข่ือนตองมีลักษณะตั้งตรงและไมมีความลาดชัน
ยื่นออกมา 

(๖) คานเรือ 
แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญที่สุดท่ีคานเรือน้ันจะสามารถรับซอม 

ทําไดในเวลานํ้าลงต่ําสุด 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๔๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ การที่ผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยแยกยื่นคํารอง 
สวนของการขออนุญาตออกเปน ๔ ฉบับ จึงถือไดวาเปนการยื่นคําขออนุญาตโดยใหขอความ 
ที่ไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ และไมใชคําขอที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะเปนเจาหนาที่ 
ผูมีอํานาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตได ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงชอบที่จะสงคําขอดังกลาว 
ไปใหกรมเจาทา (กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม) เปนผูพิจารณาตามคําสั่ง 
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ ๔๒๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เร่ือง  
แนวทางการพิจารณาส่ิงลวงล้ําลํานํ้า ประกอบกับคําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
ที่ ๒๓๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ และคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ที่ ๔๗๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า โดยกําหนดใหมีอํานาจในการพิจารณาและวางหลักเกณฑ 
ที่เก่ียวกับการขออนุญาตปลูกสรางและซอมแซมอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า พิจารณากลั่นกรอง
ใหขอเสนอในการขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือซอมแซมอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้าวา
สมควรอนุญาตใหดําเนินการไดหรือไม แลวนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
ตามขอ ๕๓๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดพิจารณา 
คํารองขอของผูฟองคดีแลวออกใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับใหแกผูฟองคดี โดยไมปรากฏวาไดมีการสง
คํารองขอทําสิ่งลวงล้ําลํานํ้าของผูฟองคดีทั้งสี่ฉบับไปใหกรมเจาทา (กรมการขนสงทางน้ํา 
และพาณิชยนาวี เดิม) พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  นอกจากน้ี ยังปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอทําส่ิงลวงล้ําลํานํ้าตามใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ 
อันเปนเวลาภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับธรณีพิบัติ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๔๙ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕๓๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

                                                                                                                                            
(๗) โรงสูบนํ้า 

ก. โรงที่ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
ข. การตอทอสูบนํ้า เม่ือตอเชื่อมกับเคร่ืองสูบนํ้าแลวตองวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบนํ้าจนถึงพื้นดิน  

แลวจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใตนํ้า และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับนํ้าลงต่ําสุดไมนอยกวา ๑ เมตร 
๓๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ขอ ๕ เจาทาอาจอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําลําแมนํ้าที่ไมมีลักษณะตามขอกําหนดในขอ ๔ 
เปนการเฉพาะรายได และเมื่อเจาทาไดอนุญาตแลวใหประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการลวงล้ําลําแมนํ้า 
ในราชกิจจานุเบกษา และใหถือเปนหลักเกณฑในการอนุญาตตอไปได 
 ๓๔ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๕ ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง เฉพาะเขตควบคุมอาคาร 
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ีไวแลว แตปรากฏวามีสภาพปญหา



 
 
๕๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใชบังคับแลว โดยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว บัญญัติวา หามกระทําการใด ๆ ในพ้ืนที่ 
จากแนวชายฝงทะเลโดยรอบเกาะยาวนอยและเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
ออกไปในทะเล เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ออกใบอนุญาตท่ีพิพาท
ทั้งสี่ฉบับใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังทางปกครองที่ออกโดยเจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจ ไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งยังขัดตอ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขางตน การออกใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับ 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  เม่ือการออกใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ 
จึงมีอํานาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับน้ีไดตามมาตรา ๕๐๓๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . ๒๕๓๙ และกรณีดังกลาวเปนการเพิกถอนคําสั่ง 
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนในลักษณะอ่ืนที่มิใชการใหเงิน  
ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกไดตามมาตรา ๕๒๓๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุ 
ที่จะใหเพิกถอนคําสั่งน้ันตามมาตรา ๔๙๓๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และเนื่องจากเปนการ
                                                                                                                                            
คุณภาพส่ิงแวดลอมรุนแรงเขาข้ันวิกฤตซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันทีและสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
ขออนุมัติเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
เพื่อควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่น้ันได 

เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาที่ใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่น้ัน  

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองใหกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๓๕-๓๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๔๙ เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไม 
การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุ 

ที่จะใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองน้ัน เวนแตคําส่ังทางปกครองจะไดทําข้ึนเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปด
ขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา ๕๐ คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลัง
หรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําส่ังน้ันเปนคําส่ังซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับ 
การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

มาตรา ๕๒ คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด
หรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจาก
ความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  
มาใชบังคับโดยอนุโลมแตตองรองขอคาทดแทนภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 

คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูน้ันอาจไดรับหากคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
ไมถูกเพิกถอน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๕๔๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยื่นคําขออนุญาตโดยการใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ ผูฟองคดี 
จึงไมอาจอางความเชื่อโดยสุจริตไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๒)๓๘ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และการเพิกถอนใบอนุญาตท้ังสี่ฉบับ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวยังเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับธรณีพิบัติ อันเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ  อีกท้ัง ผูฟองคดี 
ยังมิไดเขาดําเนินการกอสรางในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีคําสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
และเนื่องจากเปนกรณีมีความจําเปนรีบดวน หากปลอยใหเน่ินชาไป จะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมจําตองใหโอกาส 
ผูฟองคดีในการโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)๓๙  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๙) 

 

 ๓.๑.๓ มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๘-๓๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
(๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 

หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๕๑ ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีดังตอไปน้ี ผูรับคําส่ังทางปกครองจะอางความเช่ือโดยสุจริตไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ผูน้ันไดใหขอความซ่ึงไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓.๓ การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔. ความรับผิดในคาเสียหายหรือคาทดแทนของรัฐ 
 

๔.๑ ความรับผิดในคาเสียหายจากการไมดําเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปอน
ของสารตะก่ัวในแหลงนํ้า 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๒ ความรับผิดในคาเสียหายจากการระบายน้ําเสียลงสูลําคลอง 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.๓ ความรับผิดในคาเสียหายจากการปลอยกาซพิษออกสูบรรยากาศ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 
๑. กรณีเก่ียวกับอาหาร 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๒. กรณีเก่ียวกับยา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. กรณีเก่ียวกับสินคาไมปลอดภัย 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๔. กรณีเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนหนวยงานคุมครองผูบริโภค 
 

 การประกอบธุรกิจขายตรงมีวัตถุประสงคหลักในการทําการตลาดเพื่อกระจายสินคา
ไปสูผูบริโภคโดยการนําเสนอขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางาน
ของผูบริโภค หรือสถานที่อ่ืนที่มิใชสถานที่ประกอบการคาของผูประกอบธุรกิจดวยวิธีการ
ผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระ โดยผูประกอบธุรกิจพึงตองจัดทําเอกสารการซื้อ
ขายใหแกผูจําหนายอิสระเพื่อสงมอบใหแกผูบริโภค ซึ่งเอกสารดังกลาวเปนสิ่งที่แสดง 
ใหเห็นวา ผูประกอบธุรกิจมีการทําการตลาดเพื่อกระจายสินคาไปสูผูบริโภค และมีการจาย
ผลตอบแทนที่เปนรายไดหลักใหแกผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงโดยคํานวณจาก
การขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค นอกจากเปนหลักฐานสําหรับผูบริโภคที่จะไดรับรู 
ถึงสิทธิเลิกสัญญาตามกฎหมาย  ดังน้ัน เม่ือผูประกอบธุรกิจไมสามารถแสดงเอกสาร
การซ้ือขายตอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงได  กรณียอมฟงไดวา 
การประกอบธุรกิจดังกลาวมิไดเปนการทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการ
นําเสนอขายตอผูบริโภคโดยผานผูจําหนายอิสระ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักในการ
ประกอบธุรกิจขายตรง การที่นายทะเบียนอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
   



  
 
๕๔๖  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง  
สินคาประเภทผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑบํารุงผิว และชุดผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาด เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอจัดกิจกรรมตามแผนสงเสริมการขาย เน่ืองในโอกาส 
ครบรอบ ๓ ป แผน SDFS มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) สมัครเขารวมโครงการชําระคาสมัคร ๒๐๐ บาท  
(๒) ซ้ือสินคาเปนเงินจํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท (๓) ภายใน ๑ ป นับจากวันสมัคร หากหาสมาชิก 
มาซ้ือสินคาของผูฟองคดี คนละ ๑๘,๐๐๐ บาท จะไดรับผลประโยชน ดังนี้ หาสมาชิกซ้ือสินคา
ชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได ๑๗ คน จะไดรับรถมอเตอรไซด หรือเงินปนผล ๕๐,๐๐๐ บาท และคาแนะนํา
สมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๖๗,๐๐๐ บาท หาสมาชิกซ้ือสินคาชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได ๘๘ คน 
จะไดรับรถยนต HONDA CITY / TOYOTA VIOS หรือเงินปนผล ๕๐๐,๐๐๐ บาท และคาแนะนํา
สมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๕๘๘,๐๐๐ บาท หาสมาชิกซ้ือสินคาชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได 
๑๙๐ คน จะไดรับรถยนต HONDA CRV / TOYOTA CAMRY หรือเงินปนผล ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และคาแนะนําสมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท และหาสมาชิกซ้ือสินคา
ชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได ๓๙๐ คน จะไดรับรถยนต BENZ C ๑๘๐ หรือเงินปนผล ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
และคาแนะนําสมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดรับการสอบถามจากผูบริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูฟองคดีจึงไดมีการตรวจสอบและไดมี
หนังสือเชิญผูฟองคดีมาชี้แจงตอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
อีกหลายครั้ง จนกระทั่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗  
เห็นวา ผูฟองคดีมิไดประสงคจะทําธุรกิจใหเปนไปตามนิยามคําวา “ขายตรง” ตามที่บัญญัติ 
ไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ การดําเนินกิจการ
ของผูฟองคดีจึงไมเขาลักษณะที่เปนการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงคําส่ังนายทะเบียน  
ที่ ๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวแตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหยืนตามคําสั่ง 
ของนายทะเบียน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนตามคําส่ังที่ ๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และที่ ๔ ชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 
 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๗ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับการสอบถามจากผูบริโภคเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ 
ผูฟองคดีและไดตรวจสอบพฤติกรรมของผูฟองคดีแลวเห็นวา แผนการสงเสริมการขายพิเศษ
ของผูฟองคดีนาจะเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ มาตรา ๑๙๑  
และมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔)๒ จึงมีหนังสือเชิญใหผูฟองคดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน 
แกคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาว ตามที่ปรากฏในหนังสือผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/๑๒๖๑๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗/๗๔๔๑ 
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗/๑๑๑๑๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ 
ตามลําดับ โดยหนังสือเชิญดังกลาวมีเน้ือหาเพียงพอที่ผูฟองคดีสามารถเขาใจไดวา แผนการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษของผูฟองคดีนาจะมีลักษณะที่เปนการชักชวนใหบุคคลเขารวม
เปนเครือขายในการประกอบธุรกิจโดยมีขอตกลงวาจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการหา
ผูเขารวมเครือขายซ่ึงคํานวณจากผูเขารวมเครือขายที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และมีการจายผลตอบแทนที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กลาวคือ การจายผลตอบแทนของ
ผูฟองคดีมิไดมีลักษณะเปนผลตอบแทนที่เปนรายไดหลักของผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง 
ที่ไมใชลูกจาง ขึ้นอยูกับการขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค รวมไปถึงการซ้ือเพ่ือการใช 
หรือบริโภคเอง อีกทั้งมีลักษณะที่เปนการบังคับใหผูจําหนายอิสระซื้อสินคา และเปนการชักจูง
ใหผูจําหนายอิสระซ้ือสินคาปริมาณมากเกินไปอยางไมสมเหตุผล หนังสือเชิญใหผูฟองคดี 
ไปชี้แจงกรณีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษดังกลาวจึงมีเน้ือหาชัดเจนเพียงพอ 
ที่ผูฟองคดีสามารถเขาใจและโตแยงแสดงพยานหลักฐานได ทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี

                                                 
 ๑-๒ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๙ หามมิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดําเนินกิจการในลักษณะที่เปนการ
ชักชวนใหบุคคลเขารวมเปนเครือขายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงวาจะให
ผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาวซ่ึงคํานวณจากจํานวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มข้ึน 

มาตรา ๒๑ ผูประกอบธุรกิจขายตรงตองดําเนินกิจการใหเปนไปตามแผนการจายผลตอบแทนของตนที่ไดยื่นตอ
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๘ 

แผนการจายผลตอบแทนตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) ผลตอบแทนที่เปนรายไดหลักของผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไมใชลูกจางข้ึนอยูกับการขายสินคา
หรือบริการแกผูบริโภค รวมไปถึงการซ้ือเพื่อการใชหรือบริโภคเอง 

(๓) ตองไมบังคับใหผูจําหนายอิสระซ้ือสินคา 
(๔) ตองไมชักจูงใหผูจําหนายอิสระซ้ือสินคาในปริมาณมากเกินไปอยางไมสมเหตุผล 

ฯลฯ   ฯลฯ 



  
 
๕๔๘  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดเขาชี้แจงขอเท็จจริงตอเจาหนาที่และคณะกรรมการที่เก่ียวของตามประเด็นที่ระบุไวในหนังสือเชิญ
ขางตนแลว จึงถือวาไดมีการเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น 
โดยชอบตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๗๓ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ แลว 
 กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๔๗ 
เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ วา การประกอบธุรกิจของผูฟองคดีมิไดมีวัตถุประสงคหลักในการ
ทําการตลาดเพ่ือกระจายสินคา เน่ืองจากผูฟองคดีไมมีหลักฐานการซื้อขายสินคาระหวาง 
ผูจําหนายอิสระกับผูบริโภคมาชี้แจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนมติที่นอกเหนือจากประเด็นและ
เอกสารที่เรียกใหผูฟองคดีมาชี้แจง มติของผูฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยกฎหมาย เห็นวา 
เอกสารการซ้ือขายระหวางผูจําหนายอิสระกับผูบริโภคเปนหลักฐานอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวา 
มีการขายตรงตอผูบริโภคจริงหรือไม ซ่ึงแมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ จะมิไดบัญญัติโดยตรงวาผูใดมีหนาที่ในการจัดทําเอกสารการซ้ือขาย 
แตเม่ือพิจารณามาตรา ๒๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับแนวปฏิบัติทางการคา
ของการประกอบธุรกิจขายตรงที่ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําเอกสารดังกลาวใหแกผูจําหนายอิสระ
เพ่ือสงมอบใหแกผูบริโภค จึงเปนไปไมไดที่ผูจําหนายอิสระจะเปนผูจัดทําเอกสารการซื้อขาย
ขึ้นมาเอง  นอกจากนี้ เอกสารการซ้ือขายดังกลาวยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาผูประกอบธุรกิจ 
มีการทําการตลาดเพ่ือกระจายสินคาแกผูบริโภค และมีการจายผลตอบแทนที่เปนรายไดหลัก
ใหแกผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงโดยคํานวณจากการขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค 
อีกทั้งยังเปนเอกสารหลักฐานสําหรับผูบริโภคที่จะไดรับรูถึงสิทธิเลิกสัญญาตามกฎหมาย  
แมในหนังสือเรียกใหผูฟองคดีนําสงเอกสารจะมิไดกําหนดใหผูฟองคดีตองนําสงเอกสาร 
การซ้ือขายดังกลาว และในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คร้ังที่ ๘/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําเหตุที่ผูฟองคดีไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวมาใช
ประกอบการพิจารณาวา การประกอบธุรกิจของผูฟองคดีมิไดมีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจขายตรง 
แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีโตแยงมติภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับหนังสือ
แจงมติดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีโอกาสในการโตแยงแสดงพยานหลักฐานโดยการจัดเตรียมเอกสาร
การซื้อขายที่ผูประกอบธุรกิจจะตองจัดทําใหแกผูจําหนายอิสระเพ่ือสงมอบใหแกผูบริโภค  
                                                 
 ๓-๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวา
กระทําการอันเปนการขัดตอพระราชบัญญัติน้ี เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปน
และเรงดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๒๔ ในการนําสินคาหรือบริการไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค ผูจําหนายอิสระตองดําเนินการตามเงื่อนไข

และแผนการขายที่ผูประกอบธุรกิจขายตรงกําหนด 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๙ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตผูฟองคดีก็หาไดจัดเตรียมเอกสารหรือแสดงพยานหลักฐานใด ๆ เพ่ือโตแยงมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไม สวนการที่ผูฟองคดีนําสงสมุดใบเสร็จรับเงินเปลา ตัวอยางการคํานวณโบนัส 
และตัวอยางการสรุปรายงานโบนัสแผนโปรโมชั่น ก็เปนเพียงเอกสารที่แสดงวามีการขายใหแก
สมาชิกที่มีรหัส ซ่ึงไมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีไดทําตลาดสินคาหรือบริการ 
ในลักษณะของการนําเสนอขายตอผูบริโภคโดยผานผู จําหนายอิสระ กรณีจึงถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสโตแยงแสดง
พยานหลักฐานของตน และไดรับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง และความเห็นของคูกรณีที่เห็นวา
จําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริงอยางเพียงพอกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีมติในชั้นการพิจารณา
ขอโตแยงของผูฟองคดีแลว สวนการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณา
จากพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีสงมาแลว แตเห็นวาเปนเอกสารท่ีมีความผิดปกติและไมสอดคลอง
กับคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเคยใหไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวจึงมีคําวินิจฉัยอุทธรณยืนตามคําสั่ง 
ของนายทะเบียน กรณีจึงแสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน
แกการพิสูจนขอเท็จจริง โดยการรับฟงพยานหลักฐานของผูฟองคดีอยางเพียงพอแลว ตามที่กําหนด
ไวในมาตรา ๒๙ (๒)๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 เม่ือผูฟองคดีไมอาจชี้แจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวา ผูจําหนายอิสระรายใดซื้อสินคา 
เพ่ือนําไปใชเองหรือขายตอผูบริโภค และผูจําหนายอิสระไดออกเอกสารการซื้อขายสินคาใหแก
ผูบริโภคหรือไม ทั้งที่กรณีดังกลาวถือเปนสาระสําคัญในการประกอบธุรกิจขายตรง  
แมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ จะมิไดกําหนดใหผูประกอบกิจการขายตรง 
มีหนาที่ในการจัดทําเอกสารการซ้ือขายใหแกผู จําหนายอิสระเพ่ือสงมอบใหแกผูบริโภค  
แตในทางปฏิบัติทางการคาปกติของการทําธุรกิจขายตรง จะตองมีเอกสารการซ้ือขาย 
ที่ผูประกอบธุรกิจมอบผานผู จําหนายอิสระหรือตัวแทนการขายไปสูผูบริโภคเปนสําคัญ  
เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคอันเปนการทําการตลาดแบบขายตรง
อยางแทจริง เอกสารดังกลาวจึงตองมีอยูตามปกติของการทําธุรกิจ เม่ือผูฟองคดีไมอาจแสดง
เอกสารหลักฐานดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแตในชั้นกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีคําส่ังเพิกถอน
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผูฟองคดี หรือแมในชั้นการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
                                                 
 ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการน้ี ใหรวมถึง
การดําเนินการดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณี

กลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
ฯลฯ   ฯลฯ 



  
 
๕๕๐  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ผูฟองคดีไดจัดสงเอกสารรายช่ือสมาชิก 
ผูซ้ือสินคาและสมุดใบเสร็จที่จัดพิมพขึ้นโดยผูฟองคดีประกอบการพิจารณาอุทธรณก็ตาม  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา เอกสารดังกลาวมีความผิดปกติหลายประการ อีกทั้งผูฟองคดี 
เคยช้ีแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไววาไมสามารถระบุไดวาผูจําหนายอิสระรายใดซื้อสินคา 
เพ่ือนําไปใชเองหรือขายตอผูบริโภค และไมสามารถทราบไดวาผูจําหนายอิสระไดออกเอกสาร
การซ้ือขายสินคาใหแกผูบริโภคหรือไม กรณีจึงไมอาจพิสูจนไดวาผูฟองคดีมีวัตถุประสงค 
ในการประกอบธุรกิจขายตรงตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาแลวเห็นวาการประกอบธุรกิจของผูฟองคดีมิไดมีลักษณะเปนการ
ขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ แลว นายทะเบียนยอมมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๔๒๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ในการออกคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงของผูฟองคดี ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ กําหนดวา การจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือการประกอบอาชีพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เม่ือนายทะเบียนอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงเปนบทกฎหมายเฉพาะ 
ที่ให อํานาจนายทะเบียนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการขายตรง  
กรณีจึงไมเปนการขัดตอมาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําส่ังดังกลาวโดยอางอิงมาตรา ๓ และ
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ก็เปนการอางอิงขอกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวของตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๓๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไวแลวอยางชัดเจน  ดังน้ัน การที่นายทะเบียนอาศัยเหตุดังกลาว 
ในการเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผูฟองคดีจึงชอบแลว 

เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ ๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่เพิกถอน
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผูฟองคดีเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมเปนการกระทําโดยผิดกฎหมายอันเปนการละเมิด 
ตอผูฟองคดี  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙-๑๕๐/๒๕๕๙) 

 

                                                 
 ๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๒ กรณีปรากฏแกนายทะเบียนในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
รายใดประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไมเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําส่ังเพิกถอน 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๑ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่รับเร่ืองราวรองทุกข
จากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของ 
ผูประกอบธุรกิจเพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา ๒๐ (๑)  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา มีผูบริโภค
รองเรียนกรณีผูประกอบธุรกิจบานจัดสรรไมโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางให
ภายหลังจากผูบริโภคชําระราคาครบถวนแลววาเปนกรณีที่อยูในอํานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ แตเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
มิไดดําเนินการประมวลเร่ืองเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วและแจงผล
การพิจารณาใหผูบริโภคทราบภายในเวลาอันสมควร แตกลับแนะนําใหผูบริโภค 
ไปดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจเอง กรณีจึงฟงวาเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติลาชาเกินสมควร 

สรุปขอเท็จจริง  
เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 

๙๖๒๐๙ ตําบลคลองสอง (คลอง ๒ ออก) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พรอมสิ่งปลูกสราง 
กับนางสาว ป. ผูจัดการโครงการบานปทุมแลนด  ตอมา ประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟองคดีผอนชําระ
คางวดครบถวนตามสัญญาแลว แตนางสาว ป. ไมดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงรองทุกขตอสํานักงานคณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี) เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
แจงใหนางสาว ป. มาชี้แจงขอเท็จจริงและเจรจาไกลเกลี่ยกับผูฟองคดีถึง ๒ คร้ัง แตนางสาว ป. 
ไมมาตามนัด  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ บริษัท บ. จํากัด นําเจาพนักงานบังคับคดี
ยึดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวตามคําพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี และเม่ือวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดนางสาว ป. ผูฟองคดีเห็นวา
ผูถูกฟองคดีดําเนินการเร่ืองรองทุกขของผูฟองคดีลาชา ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเนื่องจาก 
ไมไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และคาใชจายในการเดินทาง
ติดตอเรื่องกับผูถูกฟองคดีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท รวมเปน
คาเสียหายทั้งสิ้นจํานวน ๗๐๔,๐๐๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยในชั้นอุทธรณแตเพียงวา ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใช

คาเสียหายเปนคาใชจายในการเดินทางจํานวน ๔,๐๐๐ บาท หรือไม โดยมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย



  
 
๕๕๒  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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กอนวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร
หรือไม เห็นวา ตั้งแตผูฟองคดีไดยื่นเรื่องรองทุกขตอผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เปนเวลาถึง ๔ ปกวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเรียกคูกรณี 
มาเพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยเพียง ๒ คร้ัง คือ คร้ังแรก เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนเวลาภายหลัง
ยื่นเรื่องรองทุกขไปแลวถึง ๑ ปเศษ และครั้งที่สอง เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ หางจากคร้ังแรก
ถึง ๑ ป ๗ เดือน เม่ือนางสาว ป. คูกรณีของผูฟองคดีไมมาตามกําหนดนัด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตองประมวลเรื่องเสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือเสนอเลขาธิการหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาส่ังการโดยเร็ววาจะใหยุติเรื่องหรือดําเนินคดี
กับนางสาว ป. ตามขอ ๘๗ ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ 
เม่ือสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง มีหนังสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
ชี้แจงแกผูถูกฟองคดีวา ที่ดินพิพาทเปนที่ดินจัดสรรแปลงยอยในโครงการบานปทุมแลนด 
ที่นางสาว ป. ไดรับอนุญาตใหทําการคาที่ดินและไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  ดังน้ัน 
นางสาว ป. จึงเปนผูประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ 
ผูฟองคดีรองทุกขตอผูถูกฟองคดีวาเปนผูซ้ือที่ดินพิพาทพรอมสิ่งปลูกสราง ประเภททาวนเฮาส 
ตามสัญญาจะซื้อจะขายกับนางสาว ป. และชําระเงินครบถวนแลว แตนางสาว ป. ไมดําเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหผูฟองคดี ขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการใหผูฟองคดี 
ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่พิพาท จึงเปนเรื่องรองทุกขที่คณะกรรมการ
คุ มครองผู บริ โภคมี อํานาจและหน าที่ พิ จารณาไดตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ ง  (๑ )๘  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ และเปนเรื่องที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 
                                                 
 ๗ ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๘ ในกรณีที่ผลการเจรจาไกลเกลี่ย คูกรณีไมสามารถตกลงระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนได ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประมวลเร่ืองเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการโดยเร็ว ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรยุติเร่ือง หรือใหดําเนินคดี 
แกผูประกอบธุรกิจ ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ ประมวลเร่ืองเสนอตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้งแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังการ
ดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๘ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) พิจารณาเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของ 

ผูประกอบธุรกิจ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๓ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาจเห็นสมควรเขาดําเนินคดีตามที่ผูฟองคดีรองทุกขตามมาตรา ๓๙๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีมีอํานาจและหนาที่รับเรื่องรองทุกขดังกลาวเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ตามมาตรา ๒๐ (๑)๑๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงชอบที่จะตองดําเนินการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวใหแลวเสร็จ โดยประมวลเรื่องเสนอตอคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพื่อพิจารณาโดยเร็วและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบภายในระยะเวลา 
อันสมควร แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีหาไดดําเนินการในเร่ืองดังกลาวใหตอเน่ืองและแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาอันสมควรไม แตกลับใหคําแนะนําผูฟองคดีไปดําเนินคดีกับนางสาว ป. เอง 
กรณีจึงรับฟงไดวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ 
ลาชาเกินสมควร  

สวนการพิจารณาวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม  
กรณีตองเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชา 
เกินสมควร และกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีประกอบกัน โดยคาเสียหายที่ศาล 
จะกําหนดใหผูฟองคดีไดน้ัน จะตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปนผลโดยตรงจากการ
กระทําละเมิดอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี เม่ือคาใชจายในเร่ืองการเดินทางติดตามเรื่อง 
รองทุกขของผูฟองคดีดังกลาว เปนคาเสียหายที่มิไดเกิดขึ้นหรือเปนผลโดยตรงจากการปฏิบัติ
หนาที่ลาชาเกินสมควรของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี การกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
จึงมิไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอาจเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากผูถูกฟองคดีได  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๓/๒๕๕๙) 

 
 

                                                 
๙-๑๐ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเม่ือไดรับ 
คํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีน้ันจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม 
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาท่ี
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเม่ือคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรม
เพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
   ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภค 
ที่รองขอไดดวย และในการน้ีใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 



  
 
๕๕๔  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ขอความโฆษณาที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือขอความที่อาจกอใหเกิด
ผลเสียตอสังคมโดยสวนรวมตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ จะตองเปนขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง หรือเปนขอความ 
ที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ซึ่งจะตอง 
เปนขอความที่มีลักษณะตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว  ดังน้ัน การใชขอความ
โฆษณาวา “...ประหยัดแกสไดสูงสุด ๓๐-๕๐% ลดคาใชจายทันทีเม่ือใชงาน...” ซึ่งมี
ความหมายวาเตาประหยัดแกสไดสูงสุดอยูในชวงรอยละ ๓๐ ถึงรอยละ ๕๐ อันสอดคลอง
กับผลการทดสอบเตาแกสตอหนาเจาหนาที่ จึงมิไดมีลักษณะที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
อันจะทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับสาระสําคัญของสินคาแตอยางใด  
คําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่หามใชขอความดังกลาวในการโฆษณา 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีวัตถุประสงคในการผลิตและจําหนายเตาแกส 
ยี่หอ ฮ. และไดโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพโดยใชขอความวา “...ฮ. สุดยอดเตาประหยัดแกส
คุณภาพสูง...ที่เกิดจากการคิดคนและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยทีมงานวิศวกรไดนําหลักการ 
ทางกลศาสตรชั้นสูงมาใชในการออกแบบ...ทําใหการเผาไหมหมดจดไดพลังความรอนสูงสุด  
ลดคราบเขมาและมลภาวะ จึงเกิดความประหยัดและลดอัตราการใชแกสหุงตมสูงสุด ๓๐-๕๐% 
ประหยัดแกสไดสูงสุด ๓๐-๕๐% ลดคาใชจายทันทีเม่ือใชงาน...ใหความรอนสูงกวา...ใชแกสได
หมดถังกวาเดิม...มีความปลอดภัยสูงขึ้น เน่ืองจากใชแรงดันในทอแกสไดต่ํากวาเดิม...งายตอการ
ดูแลรักษา ผูใชสามารถถอดลางไดดวยตนเอง...ลดความรอนบริเวณหนาเตาลงจากเดิม...ทนทาน 
มีอายุการใชงานยาวนาน...ไมตองปรับแตงอากาศตลอดอายุการใชงาน...เปนผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น
ภายใตสิทธิบัตรของคนไทย...รับประกันความประหยัดตลอดอายุการใชงาน...”  ตอมา  
มีผูรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี) เก่ียวกับการโฆษณาดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ แจงผูฟองคดีไปใหขอเท็จจริงในเรื่อง 
ที่มีการรองเรียน ผูฟองคดีไดไปพบเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีเพ่ือจัดสงเอกสารและชี้แจง
ขอเท็จจริง โดยไดทําการสาธิตประสิทธิภาพคาความประหยัดของเตาแกส  หลังจากน้ัน ไดมีการเสนอ
เรื่องใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดมีคําสั่ง 
ที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ หามผูฟองคดีใชขอความวา “...ประหยัดแกสไดสูงสุด 
๓๐-๕๐% ลดคาใชจายทันทีเม่ือใชงาน” และขอความวา “...เปนผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นภายใต
สิทธิบัตรของคนไทย...” คร้ังตอไปในทุกส่ือโฆษณา ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดี 
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แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณดวยเหตุผลเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
ตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี 
รับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาและเพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  
ที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยในชั้นอุทธรณวา คําส่ังคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
ฉบับพิพาทท่ีหามผูฟองคดีใชขอความวา “...ประหยัดแกสไดสูงสุด ๓๐-๕๐% ลดคาใชจายทันที 
เม่ือใชงาน” และขอความวา “...เปนผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นภายใตสิทธิบัตรของคนไทย...” คร้ังตอไป
ในทุกส่ือโฆษณา ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรม
ตอผูบริโภคหรือใชขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  ทั้งนี้ ไมวาขอความ
ดังกลาวน้ันจะเปนขอความที่เก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือ
บริการตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ วรรคสอง บัญญัติวา 
ขอความดังตอไปน้ี ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม (๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง (๒) ขอความ 
ที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะกระทําโดยใช 
หรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกินความจริง 
หรือไมก็ตาม (๓) ขอความท่ีเปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ (๔) ขอความที่จะทําใหเกิด 
ความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน (๕) ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณในการคุมครองสิทธิผูบริโภค เพ่ือให 
ความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค  ดังนั้น ขอความโฆษณาใดที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค
หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมโดยสวนรวม จะตองเปนขอความที่เปนเท็จ 
หรือเกินความจริง หรือเปนขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคา
หรือบริการจะตองมีลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติ เม่ือพิจารณาขอความวา “...ประหยัดแกส 
ไดสูงสุด ๓๐-๕๐% ลดคาใชจายทันทีเม่ือใชงาน...” เห็นวา เม่ือมีการกลาวหาผูฟองคดีวา 
ใชขอความโฆษณาที่เปนความเท็จหรือเกินความจริง ผูฟองคดีจะตองพิสูจนขอเท็จจริง 
ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวา ขอความดังกลาวมิใชขอความที่เปนเท็จหรือ 
เกินความจริง ซ่ึงจากการทดสอบการใชงานของเตาแกส ฮ. ที่ปรากฏตอเจาหนาที่สํานักงาน 
ผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เตาดังกลาวสามารถประหยัดแกสไดในครั้งแรก 
รอยละ ๖๐ คร้ังที่ ๒ ประหยัดไดรอยละ ๕๗.๘๙ ซ่ึงเกินกวารอยละ ๕๐ ทั้งสองครั้ง หากผูฟองคดี
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มิไดอางเอกสารรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห ที่ ศทม.ทฟ.บข. ๑๓๙/๔๓ ฉบับลงวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ออกโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) 
ตอผูถูกฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีก็จะตองนําผลการทดสอบดังกลาวมาเปนขอเท็จจริงในการ
วินิจฉัยวาขอความโฆษณาของผูฟองคดีน้ัน เปนขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริงหรือไม 
การที่ผูฟองคดีอางเอกสารรายงานผลการทดสอบและวิเคราะหดังกลาวที่ไดผลการทดสอบสถิติ
การประหยัดสูงที่สุด โดยใชวิธีทดสอบและเก็บขอมูล ๗ ตัวอยางทดลอง และนําผลการทดสอบ
ที่ไดมาคํานวณโดยตัดผลการวิเคราะหขั้นสูงออกแลวทดสอบเพิ่มเติมจนครบตามคําชี้แจง 
ของผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ในการประชุมคร้ังที่ 
๑๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เม่ือหาคาเฉลี่ยจึงไดรอยละ ๔๘.๙๕ น้ัน กรณีเชนนี้
เห็นไดวาในการทดสอบ ๕ คร้ัง จะตองมีคาความประหยัดที่แตกตางกันซึ่งอาจมีบางครั้ง 
เกินรอยละ ๕๐ บางครั้งไมถึงรอยละ ๔๘.๙๕ ทั้งขอเท็จจริงก็เปนที่ยอมรับวาผลการทดสอบ 
แตละครั้งจะตองมีความประหยัดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน สวนผสมของแกส 
แตละยี่หอ อุณหภูมิ หรือความชื้นในหองทดลอง การที่ผูฟองคดีใชขอความดังกลาวยอมแสดง
ใหเห็นวามีการประหยัดแกสไดสูงสุดอยูในชวงรอยละ ๓๐ ถึงรอยละ ๕๐ ประกอบกับผลการ
ทดสอบดังกลาวมีความสอดคลองกับขอความในโฆษณา ซ่ึงบอกคาความประหยัดเปนชวง 
มีลักษณะเปนการประมาณ มิไดจํากัดหรือเจาะจงวาประหยัดสูงสุดที่รอยละ ๕๐ แตอยางใด  
โดยสามัญสํานึก ผูบริโภคยอมเขาใจไดวา เตาแกสยี่หอ ฮ. น้ันมีคาความประหยัดตั้งแต 
รอยละ ๓๐ เปนตนไป และอาจประหยัดไดสูงสุดถึงรอยละ ๕๐ มิใชประหยัดรอยละ ๕๐ ทุกกรณีไป 
ขอความดังกลาวจึงมิไดมีลักษณะที่เปนเท็จหรือเกินความจริง ทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด
เก่ียวกับสาระสําคัญของสินคาตามที่ผูถูกฟองคดีอาง  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาขออางของ 
ผูถูกฟองคดีที่วาในการพิจารณาขอความโฆษณาดังกลาวไดมีการรับฟงขอเท็จจริงจากการชี้แจง
ดวยวาจา และรายงานผลการทดสอบวิเคราะหขอมูลเตาแกสที่มีการจําหนายในทองตลาด 
และเตาของผูฟองคดี และรับฟงขอเท็จจริงจากการช้ีแจงดวยวาจา และความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยแลว น้ัน เห็นวา ตามรายงานการประชุม
ของคณะอนุกรรมการติดตามสอดสองและวินิจฉัยการโฆษณาชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐  
เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ วาระที่ ๕.๒ แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีรับฟงเฉพาะกับความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยดังกลาวแลวจึงพิจารณาวาอาจทําใหผูบริโภคเขาใจไดวา 
เตายี่หอ ฮ. มีการประหยัดแกสไดสูงสุดถึงรอยละ ๕๐ โดยมิไดนําขอเท็จจริงผลการทดสอบ 
ตอหนาเจาหนาที่เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซ่ึงสามารถประหยัดแกสไดมากกวารอยละ ๕๐  
มาพิจารณาประกอบเอกสารรายงานผลการทดสอบและวิเคราะหของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท .) ทั้งที่ เ ม่ือพิจารณาขอเท็จจริงจากการทดสอบ 
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บางครั้งเตาดังกลาวประหยัดแกสไดสูงสุดเกินกวารอยละ ๕๐ จริง ยอมเปนการรับฟงขอเท็จจริง
เฉพาะการทดสอบและวิเคราะหของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) 
มาเปนผลรายตอผูฟองคดี โดยมิไดรับฟงขอเท็จจริงในผลการทดสอบตอหนาเจาหนาที่เม่ือวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ มาประกอบการพิจารณา จึงเปนการฟงขอเท็จจริงไมครบถวน ประกอบกับ 
ผลการทดสอบและวิเคราะหของสถาบันวิจัยดังกลาว ซ่ึงสถิติการประหยัดสูงที่สุดรอยละ ๔๘.๙๕  
ก็มีความใกลเคียงกับรอยละ ๕๐ และเปนการกําหนดคาความประหยัดที่ใชในการโฆษณา
โดยท่ัวไปซึ่งจะใชการปดเศษตัวเลข การนําตัวเลขที่มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยโดยมิได
เปนคาตัวเลขที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจนนาจะทําใหไมเปนธรรมตอผูบริโภค จึงยังไมเปน
เหตุผลเพียงพอที่จะฟงไดวา ความเห็นของคณะอนุกรรมการเปนการใชดุลพินิจสอดคลอง 
กับเจตนารมณที่กําหนดในมาตรา ๒๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ  
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา ที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
เรื่อง การโฆษณาเตาประหยัดแกสยี่หอ ฮ. ของบริษัท ฮ. จํากัด ที่หามมิใหผูฟองคดีใชขอความวา 
“...ประหยัดแกสไดสูงสุด ๓๐-๕๐% ลดคาใชจายทันที เ ม่ือใชงาน . . . ” และขอความวา  
“...เปนผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นภายใตสิทธิบัตรของคนไทย...” (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๒๐/๒๕๕๙) 
 

 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจสั่งหามขายสินคาอยางใดอยางหน่ึง 
ไวเปนการชั่วคราวหากปรากฏวาสินคาชนิดน้ันมีเหตุอันนาเชื่อวาอาจเปนอันตราย 
แกผูบริโภค จนกวาจะมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาดังกลาว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๖ 
วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค  พ .ศ .  ๒๕๒๒   ดังน้ัน  เ ม่ือการ
ทําศัลยกรรมโดยใชวิธีไบโอเทคนิคยังไมมีการรับรองถึงความปลอดภัยจากทาง
การแพทย ไมมีการทดลองเปนงานวิจัย และไมมีการตรวจสอบกระบวนการผลิต 
วาไดมาตรฐานหรือไม อีกทั้งยังพบคนไขที่มีปญหาจากการไดรับการฉีดสารโดยวิธี 
ไบโอเทคนิค จึงฟงไดวาการใชสารในวิธีไบโอเทคนิคอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค  
การที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคออกคําสั่งหามขายสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิค 
เปนการชั่วคราว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี) ไดรับเรื่องรองเรียนวา 
มีผูไดรับความเสียหายจากการทําศัลยกรรมของผูฟองคดีโดยวิธีที่เรียกวา เทคนิคไบโอพลาสติก 
ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
แจงใหผูฟองคดีเขาชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



  
 
๕๕๘  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอเลื่อนการเขาชี้แจงขอเท็จจริง ผูถูกฟองคดี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจงใหผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงเปนหนังสือแทนการชี้แจง
ดวยตนเอง แตผูฟองคดีไมไดทําหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงดังกลาว  ตอมา คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเห็นวา มีเหตุอันนาเชื่อไดวาสารที่ใช 
ในวิธีไบโอเทคนิคเปนสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค กรณีมีความจําเปนและเรงดวน 
ที่จะตองปองกันอันตรายและคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากสินคาชนิดน้ี  
จึงมีคําสั่งที่ ๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เร่ือง หามขายสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิค 
เปนการชั่วคราว ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
และครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว โดยมีผูแทน
จากแพทยสภา ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนจากราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย และผูแทนสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย เขาชี้แจง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับวิธีไบโอเทคนิค สรุปไดวา ผลิตภัณฑไบโอพลาสติก รวมทั้งผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
ที่ใชฉีดเขารางกายมนุษยเพ่ือแกไขขอบกพรองริ้วรอยตาง ๆ น้ันจัดเปนยา ซ่ึงผูฟองคดีไมเคย
มาขอขึ้นทะเบียนยากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และไมเคยขอใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตวาไดมาตรฐานหรือไม ในสวนของ
คนไขปรากฏวา พบคนไขที่มีปญหาจากการไดรับการฉีดสารโดยวิธีไบโอเทคนิครวม ๗๙ คน 
ซ่ึงคนไขบางคนแพทยไมสามารถรักษาใหได คนไขบางคนแพทยตองรีบรักษาเบื้องตนให 
ถาเกิดภาวะติดเชื้อ และคนไขบางคนแพทยรักษาใหดีขึ้น แตเม่ือแผลหายแลวยังมีลักษณะ
ผิดปกติจากการฉีดสารแปลกปลอมโดยวิธีดังกลาว ไมสามารถเอาออกไดหมด สารที่ใชในวิธี 
ไบโอเทคนิคมีผลกระทบตอคนไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไมไดผานการทดลองในงานวิจัยมากอน 
ไมไดมาตรฐานและไมเหมาะสมที่จะใชกับคนไข และวิธีไบโอเทคนิคซ่ึงดัดแปลงมาจาก 
ไบโอพลาสติกยังไมเปนที่ยอมรับวาไดมาตรฐานทางการแพทย  ดังน้ัน เม่ือคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูปวยและประชาชนเปนหลัก คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
จึงมีมติใหผูฟองคดีระงับการฉีดสารเขาสูรางกายผูปวยดวยวิธีไบโอเทคนิค รวมทั้งระงับ 
การแนะนําใหแพทยทานอ่ืนฉีดไวกอนจนกวาจะมีหลักฐานหรือขอมูลใหมที่ทําใหคณะกรรมการฯ 
พิสูจนไดวาจะไมทําอันตรายและความเสียหายใหแกผูปวยเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้ง 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยก็เคยมีหนังสือ ที่ รวศท ๓๐-๒๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๕๙ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงเลขาธิการแพทยสภาวา คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย 
แหงประเทศไทยไดพิจารณาการใชสารดวยวิธีไบโอเทคนิคของผูฟองคดีรวมกับคณะกรรมการ
ฝายจริยธรรมและผูแทนจากสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยมีมติวา ปจจุบันวิธี 
ไบโอเทคนิคเปนวิธีที่ยังไมไดมีการกําหนดเปนมาตรฐานทางการแพทยในประเทศไทย และทําให
เกิดปญหาทางจริยธรรมเม่ือมีการนําวิธีการน้ีไปดําเนินการโดยไมไดผานกระบวนการวิจัย 
อยางถูกขั้นตอนที่กําหนดขึ้นโดยแพทยสภา จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเห็นวา ผูที่ใหความเห็น
เปนผูแทนจากองคกรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในดานวิชาการที่เก่ียวของกับเรื่องที่รองเรียน
โดยตรง ซ่ึงตางใหความเห็นสอดคลองกันวา สารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคยังไมไดมีการรับรอง 
ถึงความปลอดภัยจากทางการแพทย ความเห็นดังกลาวจึงมีความนาเชื่อถือและรับฟงได  
เม่ือการใชสารในวิธีไบโอเทคนิคมีความเกี่ยวของกับชีวิตและรางกายของประชาชนที่เขารับบริการ 
ซ่ึงยังไมมีความชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย หากปลอยใหมีการใชสารในวิธีไบโอเทคนิคดังกลาว
ตอไปอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคได กรณีดังกลาวจึงถือไดวามีความจําเปนและเรงดวน 
ที่จะปองกันอันตรายและคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการใชสารในวิธี 
ไบโอเทคนิคที่ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถใชดุลพินิจในการมีอํานาจ
ออกคําสั่งหามขายสินคาน้ันเปนการชั่วคราว ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ออกคําสั่งที่ ๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ หามขายสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคเปนการชั่วคราว 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
 สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา การออกคําสั่งของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
ที่ ๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ หามขายสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคเปนการชั่วคราว 
ไมไดใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ กอนที่จะออกคําส่ังดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น 
เห็นวา คําสั่งหามขายสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคเปนการชั่วคราวที่พิพาทน้ัน มีผลบังคับเปนการทั่วไป
โดยมิไดมุงหมายใหใชบังคับแกบุคคลใดเปนการเฉพาะ คําส่ังดังกลาวจึงมีสภาพเปนกฎ 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไมอยูในบังคับตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ 

                                                 
 ๑๑ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๓๖   ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเชื่อวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค ใหคณะกรรมการ 

มีอํานาจส่ังหามขายสินคาน้ันเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
ฯลฯ   ฯลฯ 



  
 
๕๖๐  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนกอนออกคําส่ังดังกลาวแตอยางใด 
อุทธรณของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๖๒/๒๕๕๙)  
 

๕. กรณีเก่ียวกับรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสอง  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

 

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 กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต 
หรือไมออกใบรับแจงตามคําขอ 
 

การขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินที่เปนกรรมสิทธ์ิรวม ผูย่ืนคําขอ
อนุญาตตองไดรับความยินยอมจากเจาของกรรมสิทธ์ิรวมทุกคนตามนัยมาตรา ๑๓๖๑ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากเจาของกรรมสิทธ์ิรวมรายใด 
ถึงแกกรรม การใหความยินยอมในการปลูกสรางอาคารบนที่ดินดังกลาวยอมตกเปน
ของทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดกของเจาของกรรมสิทธ์ิรวมรายน้ันแทน ในกรณีที่
ผูย่ืนคําขออนุญาตกอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นไมไดแนบหนังสือยินยอม 
ใหปลูกสรางอาคารท่ีลงลายมือชื่อของผูถือกรรมสิทธ์ิรวมซึ่งหมายความรวมถึง 
ทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดกของเจาของกรรมสิทธ์ิรวมมาประกอบคําขอครบทุกราย 
กรณียอมเปนการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยแนบเอกสารหลักฐานไมครบถวน
ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนด  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานทองถิ่น 
มีคําสั่งใหผูย่ืนคําขอไปรับคําขออนุญาตคืนเพื่อจัดการแกไขเอกสารใหถูกตองภายใน
เวลาที่กําหนด จึงเปนการออกคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 



 
๕๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตอนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 

(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามแบบ ข.๑ เพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน ๑๑ หลัง 
เพ่ือใชเปนอาคารพาณิชย บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ รวม ๓ แปลง 
ซ่ึงเปนที่ดินที่ผูฟองคดีไดทําหนังสือสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวนกับนาย ส. โดยผูฟองคดีไดแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ไดแก สําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒ เลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ 
และเลขที่ ๕๖๐๕ รวม ๔ แปลง ที่นาย ส. ในฐานะผูจัดการมรดกของนาย บ. เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์รวมกันกับนาง ผ. สําเนาหนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดินเฉพาะสวน  
และสําเนาหนังสือสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวนระหวางผูฟองคดีกับนาย ส.  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่งระบุวา คําขออนุญาตของผูฟองคดีที่ไดยื่นไวยังขาดเอกสารหรือเอกสารไมถูกตอง ดังน้ี 
(๑) ขาดหนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดินของนาง ผ. (๒) ใหนาง ผ. ลงนามรับรอง
สําเนาโฉนดที่ ดินที่ขออนุญาตปลูกสราง และ (๓) ขาดสําเนาทะเบียนบานและสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาของนาง ผ. โดยใหผูฟองคดีไปรับคําขออนุญาตคืน
เพ่ือจัดการแกไขเอกสารใหถูกตอง และสงคืนภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับ
คําสั่งดังกลาว หากพนกําหนดแลว ใหถือวาผูฟองคดีเพิกถอนคําขออนุญาตท่ีไดยื่นไว ผูฟองคดี
ไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว จึงยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล
และเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไดรับ 
การวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การพิจารณาออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยาย

อาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารน้ัน เจาพนักงานทองถิ่นจะตองพิจารณา 
ตามหลักเกณฑของกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวของ ซ่ึงตามกรณีพิพาทน้ีไดแกมาตรา ๒๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๑ (๑)๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐  
                                                 

๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๑ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

๒
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๑ เจาของอาคารผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต 
(๑) กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคารใหยื่นคาํขออนุญาตตามแบบ ข.๑ พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไว

ในแบบ ข.๑ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๖๓ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๕ (๗)๓ 
ของแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ตามแบบ ข.๑ บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ รวม ๓ แปลง 
โดยไดแนบโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒ เลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ แตปรากฏวา
โฉนดที่ดินที่ผูฟองคดีนํามายื่นประกอบคําขออนุญาตน้ันระบุวา นาย ส. ผูจัดการมรดกของนาย บ. 
และนาง ผ. ถือกรรมสิทธิ์รวมกัน ยังไมไดมีการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตอยางใด 
การใหความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดินแปลงดังกลาวจึงตองไดรับความยินยอมจากนาง ผ. 
ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมดวยตามนัยมาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง๔ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และเม่ือนาง ผ. ไดถึงแกความตายแลว ทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดก 
ของนาง ผ. ยอมตองเปนผูใหความยินยอมในการปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวแทน การท่ี 
ผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยแนบสําเนาโฉนดที่ดินและสําเนาหนังสือยินยอม 
ใหปลูกสรางอาคารในที่ดินเฉพาะสวนของนาย ส. เพียงฝายเดียว โดยไมไดยื่นหนังสือยินยอม
ใหปลูกสรางอาคารในที่ดินสวนของนาง ผ. ผูถือกรรมสิทธิ์รวมดวย เปนการยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารโดยแนบเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมไมสามารถพิจารณา
ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูฟองคดีได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคําส่ังโดยระบุวา  

                                                 
๓
 แบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๕ พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๗) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ........... จํานวน ..... ฉบับ หรือหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน จํานวน ..... ฉบับ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๖๑   ฯลฯ    ฯลฯ 

 แตตัวทรัพยสินน้ันจะจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันไดก็แตดวยความยินยอมแหงเจาของรวม
ทุกคน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข

เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสาม  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๕๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําขออนุญาตของผูฟองคดีที่ไดยื่นไวยังขาดเอกสารหรือเอกสารไมถูกตอง และใหผูฟองคดี 
ไปรับคําขออนุญาตคืนเพ่ือจัดการแกไขเอกสารใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หากพนกําหนดแลว
ใหถือวาผูฟองคดีเพิกถอนคําขออนุญาตท่ีไดยื่นไว จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย และเม่ือคําส่ัง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ วินิจฉัยยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี โดยอาศัยขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในทํานองเดียวกัน
กับเหตุผลในการออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
เชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๓/๒๕๕๘) 
 

  ๑.๒.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ 
 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร สามารถคํานวณโครงสรางอาคารไดแตเฉพาะ
อาคารสูงไมเกิน ๓ ชั้น การที่เจาพนักงานทองถิ่นรับพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ๔ ชั้น และออกใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวใหแกผูขอ ทั้งที่อาคาร
ดังกลาวมีวิศวกรผูคํานวณโครงสรางเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

อาคารที่มีการแบงก้ันหองเปนหองพักจํานวน ๔๔ หอง แตละหอง 
มีหองสวมและหองนํ้าในตัว มีทางเดินไปยังหองพักอยูตรงกลางอาคาร และมีบันไดข้ึนลง
แตละชั้นเพียงทางเดียว กรณียอมเห็นไดวา อาคารดังกลาวมิใชอาคารที่สรางข้ึน 
เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับครอบครัวของผูขออนุญาตกอสรางและบริวารเทาน้ัน  
แตเปนการกอสรางอาคารเพื่อใหบุคคลอ่ืนเชาพักอาศัย จึงถือเปนอาคารสําหรับใช 
เพื่อกิจการพาณิชยกรรมตามนัยขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนอาคารประเภทควบคุม
การใชตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   
ดังน้ัน ในการขออนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว นอกจากเจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนด 
ใหเปนอาคารเพ่ือใชเปนอาคารอาศัยรวมแลว ยังตองกําหนดใหเปนอาคารประเภท

                                                 
 ๖ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๖๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ควบคุมการใชอีกประการหนึ่งดวย การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารประเภทนี้โดยระบุไว
ในใบอนุญาตกอสรางอาคารเพียงวาเปนอาคารเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยรวม ยอมเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  นอกจากน้ี 
การที่เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารตามกรณีน้ีในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินที่กําหนดใหเปนที่อยูอาศัย
เพียงอยางเดียว ยังถือเปนการกระทําที่ไมชอบดวยวัตถุประสงคของการจัดสรรที่ดิน
เชนกัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งหาซ้ือบานพรอมที่ดินอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร 

ซ่ึงมีการจัดทําแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินใหเปนประเภทที่อยูอาศัย  ตอมา นาง ป. (ผูรองสอด) 
ไดซ้ือที่ดินจัดสรรในหมูบานดังกลาวโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๖๑ เน้ือที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา  
และไดจดทะเบียนภาระจํายอมเร่ืองจํากัดความสูงในการกอสรางไมเกิน ๑๒ เมตร โดยผูรองสอด
ไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารในท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๖๑ ตอนายกเทศมนตรี 
ตําบลหลักหก (ผูถูกฟองคดี) ผูถูกฟองคดีพิจารณาคําขออนุญาตและเอกสารประกอบคําขอแลว
เห็นวารายการท่ีผูรองสอดยื่นไวถูกตองครบถวนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายที่เก่ียวของ จึงออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเลขที่ ๕๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ ใหผูรองสอดกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยรวม  
มีพ้ืนที่ ๑,๑๕๖ ตารางเมตร ไมมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  ทั้งน้ี ตามแบบแปลน
อาคารที่ผูรองสอดไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดี อาคารที่จะกอสรางมีความสูง ๑๒.๗๐ เมตร  
มีการแบงก้ันหองเปนหองพักจํานวน ๔๔ หอง มีพ้ืนที่ใชสอยหองละ ๒๐.๔๐ ตารางเมตร  
โดยแตละหองมีหองสวมและหองน้ําในตัว มีทางเดินไปยังหองพักอยูตรงกลางอาคารและมีบันได
ขึ้นลงแตละชั้นเพียงทางเดียว ผูฟองคดีทั้งหาเห็นวาเปนการออกใบอนุญาตใหผูรองสอดกอสราง
อาคารที่อยูอาศัยรวมในลักษณะที่มีเจตนาใหเชาเพ่ือการพาณิชย ทําใหผูฟองคดีทั้งหาไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย มีชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยอยูอยางสงบสุข 
มานานกวา ๑๐ ป เน่ืองจากผูจัดสรรที่ดินไดกําหนดใหที่ดินจัดสรรหมูบานดังกลาวกอสรางได
แตเฉพาะที่อยูอาศัยธรรมดาเทาน้ัน ไมตองการใหมีอาคารประเภทพาณิชยกรรม และในการทํา
สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินจัดสรรดังกลาวทุกแปลง ผูขายไดทําสัญญาตกลงกับผูซ้ือในขอ ๔.๑ วา
ผูซ้ือจะตองใชที่ดินปลูกสรางอาคารเปนที่อยูอาศัยเทาน้ัน การใชที่ดินหรืออาคารเพ่ือการอ่ืน 
เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในทางการคา จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูขายเปนลายลักษณอักษรเสียกอน ซ่ึงอาคารหลังน้ี ผูรองสอดมีความประสงคที่จะกอสราง



 
๕๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนหอพักใหเชา แตมีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตวาเปนที่พักอาศัยรวม โดยกอนที่ผูถูกฟองคดี
จะออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูรองสอด ผูจัดสรรที่ดินไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ทราบแลว แตผูถูกฟองคดียังคงออกใบอนญุาตกอสรางอาคารพิพาทใหแกผูรองสอด  นอกจากน้ี 
ยังมีการปกปดสถานที่กอสรางอาคารโดยไมระบุเลขที่บานไวในใบอนุญาตอีกดวย ผูฟองคดีทั้งหา
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา นาย บ. วิศวกรผูคํานวณโครงสรางของอาคารพิพาท

เปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร 
ซ่ึงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูตามมาตรา ๗๙๗ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร 
สามารถคํานวณโครงสรางอาคารไดแตเฉพาะอาคารสูงไมเกิน ๓ ชั้น  ดังนั้น นาย บ. จึงไมอาจเปน
ผูรับผิดชอบในการคํานวณโครงสรางอาคารพิพาทซ่ึงมีความสูง ๔ ชั้นได การที่ผูถูกฟองคดี 
รับพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารของผูรองสอดและออกใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาท
ใหแกผูรองสอด จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

อาคารพิพาทมีพ้ืนที่ใชสอยท้ังหมด ๑,๑๕๖ ตารางเมตร มีความสูง ๑๒.๗๐ เมตร 
มีการแบงก้ันหองเปนหองพักจํานวน ๔๔ หอง มีพ้ืนที่ใชสอยหองละ ๒๐.๔๐ ตารางเมตร  
โดยแตละหองมีหองสวมและหองน้ําในตัว มีทางเดินไปยังหองพักอยูตรงกลางอาคารและมีบันได
ขึ้นลงแตละชั้นเพียงทางเดียว อันมีลักษณะเปนอาคารอยูอาศัยรวมตามบทนิยามในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาลักษณะของอาคารที่ผูรองสอดไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีที่มีการแบงก้ันเปนหองพักจํานวนกวา ๔๔ หอง โดยแตละหองมีหองนํ้าและหองสวมในตัว 
รวมทั้งมีการจัดทําบันไดขึ้นลงระหวางชั้นแลว ยอมเห็นไดชัดวา อาคารดังกลาวมิใชอาคาร 
ที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับครอบครัวของผูรองสอดและบริวาร แตเปนอาคารที่สรางขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชาพักอาศัย จึงถือเปนอาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม 
 

                                                 
๗
 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗๙ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๖๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามนัยขอ ๒๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  ดังน้ัน ในการอนุญาตใหผูรองสอดกอสรางอาคารพิพาท 
นอกจากผูถูกฟองคดีจะกําหนดใหเปนอาคารเพ่ือใชเปนอาคารอาศัยรวมแลว ยังจะตองกําหนด 
ใหเปนอาคารประเภทควบคุมการใชอีกประการหน่ึงดวย การท่ีผูถูกฟองคดีออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารใหผูรองสอด โดยระบุไวในใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวแตเพียงวาเปนอาคาร
เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยรวม โดยมิไดระบุไวดวยวาเปนอาคารประเภทควบคุมการใช กลาวคือ  
เปนอาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคารฯ ประกอบขอ ๑ (๑)๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ ดวย ยอมเปน
การกระทําที่ไมชอบดวยมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
                                                 

๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๒ อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม ไดแกอาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการประกอบกิจการคาหรือธุรกิจ

ที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการตั้งแตแปดสิบตารางเมตรขึ้นไป 
๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

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

ในกฎกระทรวง 
เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อทําการ
ตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 

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

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการอื่น
นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

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

ฯลฯ   ฯลฯ 
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว 

โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏวา ที่ดินอันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยของผูฟองคดี
ทั้งหารายและที่ ดินอันเปนที่ตั้งของอาคารพิพาทของผูรองสอดตั้งอยูในหมูบานจัดสรร 
ซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดเร่ิมดําเนินการจัดสรรที่ดินกอนที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖  
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จะมีผลใชบังคับ แตตอมาไดมีการยื่นแบบรายการ 
และหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานีตามที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ กําหนด และไดมีการจัดทําสัญญาจะซื้อจะขายระหวางผูขาย 
กับผูซ้ือที่ดินจัดสรรที่ระบุเจตนาใหโครงการดังกลาวเปนการจัดสรรที่ดินเพ่ือเปนที่อยูอาศัย  
โดยผูจัดสรรที่ดินใหคําม่ันตอผูซ้ือวาจะปรับปรุงที่ดินจัดสรรในโครงการดังกลาวใหเปนที่อยูอาศัย
ชั้นดี มีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย และจะดูแลใหผูซ้ือใชที่ดินปลูกสรางเฉพาะที่อยูอาศัย
เทาน้ัน จะใชที่ดินเพ่ือการอยางอ่ืน เชน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือประโยชน
ทางการคา หรือปลูกสรางอาคารหรือส่ิงใดซึ่งมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูจัดสรรที่ดินเสียกอน  ดังน้ัน แมวาการจัดสรรที่ดินขางตนจะไดรับการยกเวนใหดําเนินการ
จัดสรรที่ดินตอไปได โดยไมตกอยูภายใตบังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ  
แตเม่ือพิจารณาวัตถุประสงคการควบคุมการจัดสรรที่ ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แลว จะเห็นไดวา การไมตกอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ มุงประสงคจะยกเวนใหผูจัดสรรที่ดินไมตองมายื่นคําขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
รวมถึงไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามที่กําหนดไว แตการท่ี 
ผูจัดสรรที่ดินไดยื่นแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ไวตอพนักงานเจาหนาที่
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แลว ผูจัดสรรที่ดินจะดําเนินการใหแตกตางไป 
จากแบบรายการและหลักฐาน รวมถึงแผนผังโครงการจัดสรรที่ ดินที่ เสนอไวแลวไมได   
เพราะมิฉะน้ันแลว ผูซ้ือที่ดินจัดสรรจะไมมีหลักประกันใดที่จะคุมครองประโยชนตามเจตนารมณ
ที่ตองการลดขอพิพาทและคุมครองประโยชนของผูซ้ือที่ดินจัดสรร กรณีจึงตองถือวาที่ดิน
โครงการพิพาทมีการจัดสรรตามแผนผังโครงการเปนที่อยูอาศัยแบบบานเด่ียว และมีการจัดทํา
สัญญาจะซ้ือจะขายระหวางผูขายกับผู ซ้ือที่ดินจัดสรรเปนคําม่ันวาที่ดินบริเวณดังกลาว 
จะใชเปนที่อยูอาศัยแบบบานเด่ียว วัตถุประสงคตามคําม่ันดังกลาวยอมไดรับความคุมครอง 
เพ่ือประโยชนของผูซ้ือที่ดินจัดสรร การพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคารของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดสรรที่ดิน 
แปลงนั้นดวย หากการพิจารณาอนุญาตกระทําโดยฝาฝนหรือขัดแยงกับวัตถุประสงค 
ของการจัดสรรที่ดินตามที่กําหนดไวในแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดินที่ผูจัดสรร 
ไดยื่นไว ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อน่ึง ในการขออนุญาตกอสรางอาคารพิพาท ผูถูกฟองคดียอมรูไดวา
ลักษณะของอาคารที่ขออนุญาตน้ันมิไดมีลักษณะเปนที่อยูอาศัยเทาน้ัน แตเปนอาคารอยูอาศัยรวม
โดยมีวัตถุประสงคในทางการคา ซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสรรที่ดินบริเวณพิพาท
และตามขอตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร โดยผูจัดสรรที่ดินไดเคยมีหนังสือยืนยัน
เจตนารมณของการจัดสรรที่ดินขางตนตอผูถูกฟองคดีดวยแลว ประกอบกับใบอนุญาตกอสราง
อาคารยังไดกําหนดเง่ือนไขใหผูรับใบอนุญาตยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเก่ียวกับอาคารนั้น
ตามกฎหมายอ่ืนในสวนที่เก่ียวของตอไป ผูรับใบอนุญาตจึงมีหนาที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน
เก่ียวกับอาคารดังกลาว มิใชไดรับสิทธิตามกฎหมายอ่ืนโดยผลของการไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารดวย และกรณีไมเปนการยกเวนใหกระทําส่ิงที่กฎหมายอ่ืนกําหนด
หามกระทําหรือกําหนดใหความคุมครองไว การท่ีผูถูกฟองคดีออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดังกลาวจึงเปนการฝาฝนขอกําหนดและเจตนารมณของการใชประโยชนในที่ดินจัดสรรซ่ึงผูซ้ือ
ที่ดินในโครงการหมูบานจัดสรรไดรับการคุมครองตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ 
และแมตอมาจะมีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกมาบังคับใชแทน  
แตพระราชบัญญัติดังกลาวก็มีเจตนารมณที่จะคุมครองผูซ้ือที่ดินจัดสรรเชนเดียวกัน ผูรองสอด
ในฐานะผูซ้ือที่ดินจัดสรรจึงตองผูกพันที่จะตองใชประโยชนในที่ดินตามเจตนารมณในการจัดสรร
ที่ดินโครงการนี้  อีกทั้ง การอนุญาตใหผูรองสอดกอสรางอาคารที่มีการแบงเปนหอง ๆ จํานวนมาก 
อันเปนการกอสรางอาคารเพื่อประกอบกิจการใหบุคคลทั่วไปเชาพักอาศัยในลักษณะหอพัก  
หรืออพารตเมนต ในที่ดินจัดสรรที่กําหนดใหเปนที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว จะสงผลใหมีผูเชา
เขามาอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวเปนจํานวนมาก ยอมทําใหมาตรฐาน 
ดานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพื่อรองรับผู ซ้ือที่ ดินจัดสรรและบริวารลดลง 
หรือเสื่อมประโยชนแกการใชสอย และจะทําใหเกิดความไมสะดวกสบาย ความไมพอเพียง 
ของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  รวมทั้งยังทําใหหมูบานขาดความสวยงาม  
ความเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัยอีกดวย การที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 
ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมคํานึงถึงสิทธิประโยชน 
ของผู ซ้ือที่ ดินจัดสรรสวนรวมที่ตองไดรับผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูที่ไมเหมาะสม 
ในการอยูอาศัยอยางปกติสุขภายในหมูบานจัดสรร  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาท 
ใหผูรองสอดโดยระบุวาเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยในที่ดินจัดสรรของโครงการดังกลาว จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยวัตถุประสงคของการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเชนกัน  
พิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๘) 
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มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหมีการแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหสามารถจัดตั้งสถานีบริการกาซ NGV  
บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางนอยกวา ๑๖ เมตร แตไมนอยกวา ๑๐ เมตร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และใหกรุงเทพมหานครควบคุมมิใหมี
การเปดสถานีบริการกาซ LPG เพิ่มข้ึน พรอมทั้งใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปพิจารณา
แนวทางและมาตรการใหสถานีบริการ LPG ปรับเปลี่ยนไปใหบริการกาซ NGV เปนกรณีที่
รัฐบาลตองการที่จะสงเสริมใหประชาชนหันไปใชพลังงานจากกาซ NGV ทดแทนการใช
พลังงานจากกาซ LPG โดยเปนเพียงแนวนโยบายที่มีผลผูกพันเฉพาะสวนราชการ หนวยงาน 
และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของใหดําเนินการหาแนวทางและมาตรการเพื่อใหสถานีบริการ
กาซ LPG ปรับเปลี่ยนไปใหบริการกาซ NGV เทาน้ัน หากสวนราชการ หนวยงาน  
และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของตองการจะควบคุมมิใหมีการเปดสถานีบริการกาซ LPG 
เพิ่มข้ึน ก็ตองมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่เก่ียวของกับการอนุญาต
กอสรางอาคารซึ่งใชบังคับอยูในขณะน้ันเสียกอน  ดังน้ัน เม่ือมีผูย่ืนคําขออนุญาต
กอสรางอาคารเพื่อใชเปนสถานีบริการกาซ LPG โดยดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายซึ่งมีผลใชบังคับขณะน้ันกําหนด เจาพนักงานทองถิ่น 
ยอมมีหนาที่ตองออกใบอนุญาตใหแกผูน้ัน โดยไมอาจยกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
มาเปนเหตุปฏิเสธไมออกใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอ 

สรุปขอเท็จจริง 
หางหุนสวนจํากัด พ. (ผูรองสอด) ไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 

สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
โดยจะกอสรางอาคารชนิดตึกชั้นเดียว จํานวน ๒ หลัง เพ่ือใชเปนอาคารบริการ (สํานักงาน-หองน้ํา) 
กอสรางอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนหลังคาคลุมแทนจายกาซ อาคาร 
รวมไปถึงบอ ค.ส.ล. จํานวน ๑ บอ เพ่ือใชฝงถังกาซใตดิน และกําแพง ค.ส.ล. ๑ แหง เพ่ือใช
เปนกําแพงกันไฟ ซ่ึงเปนการกอสรางในที่ดินบริเวณหนาหมูบานจัดสรรแหงหน่ึงที่ผูฟองคดี 
ทั้งหกสิบเจ็ดพักอาศัยอยู  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกใบอนุญาตใหผูรองสอดกอสรางอาคาร
ดังกลาวตามคําขอ ผูฟองคดีทั้งหกสิบเจ็ดเห็นวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ใหกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ควบคุมมิใหมีการเปดสถานีบริการกาซ LPG 
เพ่ิมขึ้น และใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปพิจารณาหาแนวทางและมาตรการใหสถานีบริการ
กาซ LPG ปรับเปลี่ยนไปใหบริการกาซ NGV การที่ผูรองสอดยื่นขออนุญาตกอสรางสถานีบริการ
กาซ LPG เปนการยื่นภายหลังมีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว ประกอบกับกิจการสถานีบริการกาซ



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๗๑ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนกิจการที่เสี่ยงอันตราย การกอสรางสถานีบริการกาซในเขตชุมชนที่มีบานพักอาศัยติดกัน
หนาแนน หากเกิดอุบัติเหตุยอมสรางความเสียหายอยางรายแรงแกชีวิตและทรัพยสินของ 
ผูที่พักอาศัยบริเวณใกลเคียง ผูฟองคดีทั้งหกสิบเจ็ดในฐานะตัวแทนผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรร
จึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ รองผูวาราชการกรุงเทพนคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และผูอํานวยการ
สํานักการโยธา (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) คัดคานการอนุญาตใหประกอบกิจการสถานีบริการกาซ LPG 
ในบริเวณดังกลาว แตสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือชี้แจงใหผูฟองคดี 
ทั้งหกสิบเจ็ดทราบโดยอางอิงความเห็นของสํานักงานกฎหมายและคดีกรุงเทพมหานครวา 
ขณะน้ียังไมไดมีการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคบัใชในการควบคุมการเปดสถานีบริการกาซ LPG 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงตองดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และมาตรการในการควบคุมสถานบริการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังน้ัน หากมีการขออนุญาต
กอสรางสถานีบริการกาซ LPG โดยดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนด ก็ตองออกใบอนุญาตใหกอสราง ผูฟองคดีทั้งหกสิบเจ็ดไมเห็นดวยกับคําชี้แจง จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแกผูรองสอดและใหระงับ
การกอสรางอาคารดังกลาว รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
หัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูอํานวยการกองควบคุม
อาคาร สํานักการโยธา (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ดําเนินการสั่งหรือดําเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย 
เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตระงับการกอสรางใด ๆ บนที่ดินหนาหมูบานจัดสรรที่ผูฟองคดีทั้งหกสิบเจ็ด
พักอาศัย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
บริเวณที่ดินที่ผูรองสอดขออนุญาตกอสรางอาคารเพ่ือใชเปนสถานีบริการ

กาซ LPG เปนที่ ดินประเภท ย .๔ บริเวณหมายเลข ย .๔-๒๕ (สีเหลือง) อันเปนพ้ืนที่ 
ตามขอ ๙ (ง)๑๑ ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เม่ือปรากฏ

                                                 
๑๑ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๙ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงน้ี 
ใหเปนไปดังตอไปน้ี 

(๑) ที่ดินประเภท ย. ๑ ถึง ย. ๔ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย โดยมีวัตถุประสงค
และจําแนกเปนบริเวณ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(ง) ที่ดินประเภท ย. ๔ มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงรักษาสภาพแวดลอมของการอยูอาศัยบริเวณระหวางเขตเมืองชั้นใน

กับเขตชานเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทาง จําแนกเปนบริเวณ ย. ๔-๑ ถึง ย. ๔-๔๕  
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๕๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงวา อาคารชนิดตึกชั้นเดียวทั้งสองหลังที่ผูรองสอดขออนุญาตกอสราง ไมเขาขาย 
เปนอาคารขนาดใหญ มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดินนอยกวา ๓ : ๑ มีอัตราสวนของที่วาง
ตอพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ดานหนาของสถานีบริการอยูติดถนนราชพฤกษ ซ่ึงมีเขตทาง
กวาง ๖๐ เมตร การขออนุญาตกอสรางอาคารของผูรองสอดจึงเปนไปตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) 
และวรรคสอง (๑) และ (๒)๑๒  ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน อีกทั้งตามแบบแปลนไดมีการรน 
แนวอาคารหางเขตถนน ๑๕ เมตร ซ่ึงเปนไปตามขอ ๔ (๑๓)๑๓ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทริมถนนราชพฤกษทั้งสองฟากในทองที่แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด  
แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน และแขวงบางแวก แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค 

                                                 
๑๒ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๔ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น 
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร  
ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ 
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด ใหเปนไปดังตอไปน้ี 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน ๓ : ๑  ทั้งน้ี ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยก

หรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอน
ทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๓ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของท่ีวางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบ แตอัตราสวนของท่ีวางตองไมต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา
ของท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งน้ี ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยก
หรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม อัตราสวนของท่ีวางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอน
ทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละสิบ 

๑๓ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ริมถนนราชพฤกษทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง 
เขตตลิ่งชัน และแขวงบางแวก แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ หองบรรจุกาซ และสถานีบริการกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ทั้งน้ี ภายในระยะสิบหาเมตรจากเขตถนนราชพฤกษทั้งสองฟาก ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๗๓ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗  นอกจากน้ี  
อาคารชนิดตึกที่ขออนุญาตกอสรางทั้งสองหลังเปนอาคารที่ไมอยูริมทางสาธารณะ มีที่วาง
ดานหนาอาคารกวางมากกวา ๖ เมตร มีความสูงนอยกวา ๑๕ เมตร มีที่วางโดยรอบอาคาร 
๔.๐๔ เมตร มีระยะรนหางจากเขตถนนสาธารณะมากกวา ๔ เมตร กรณีจึงเปนไปตามที่กําหนดไว
ในขอ ๕๒ (๖)๑๔ และขอ ๕๕ วรรคหนึ่ง๑๕ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับคดีน้ีไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งหกสิบเจ็ดคัดคานวา ผูรองสอด 
กอสรางอาคารไมถูกตองตามกฎหมาย แตไดคัดคานวาหากผูรองสอดไดรับอนุญาตใหเปด
กิจการสถานีบริการกาซ LPG อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูฟองคดีทั้งหกสิบเจ็ดซ่ึงพักอาศัย 
อยูในหมูบานใกลเคียงและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงกรณีคดีน้ีเปนเพียงขั้นตอนที่ผูรองสอด
ขออนุญาตกอสรางอาคารเพ่ือประกอบกิจการสถานีบริการกาซ LPG ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เทาน้ัน ผูรองสอดจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาต
ประกอบกิจการบริการกาซ LPG ตอกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงเปนหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของอีกดวย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูรองสอด จึงเปนการออกคําส่ังทางปกครองที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว 

สวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ใหความเห็นชอบ
การแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ เพ่ือใหสามารถจัดตั้งสถานีบริการ
กาซ NGV บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางนอยกวา ๑๖ เมตร แตไมนอยกวา ๑๐ เมตร  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควบคุมมิให 
มีการเปดสถานีบริการกาซ LPG เพ่ิมขึ้น พรอมทั้งใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปพิจารณา
แนวทางและมาตรการใหสถานีบริการกาซ LPG ปรับเปลี่ยนการไปใหบริการกาซ NGV น้ัน 
เปนกรณีที่รัฐบาลตองการที่จะสงเสริมใหประชาชนหันไปใชพลังงานจากกาซ NGV ทดแทน 

                                                 
๑๔-๑๕ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๖) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น หรือสูงเกิน ๘ เมตร 
ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนากวางไมนอยกวา ๖ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑ เมตร ยกเวนบานพักอาศัย 

ที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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การใชพลังงานจากกาซ LPG ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีมิไดมีสถานะเปนกฎหมายจึงจําเปนตองมีมติ
ใหแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ เพ่ือใหสามารถจัดตั้งสถานีบริการ
กาซ NGV ตามแนวทางดังกลาวขางตนได  อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการควบคุมมิใหมีการเปด
สถานีบริการกาซ LPG คณะรัฐมนตรียังมิไดอนุมัติใหมีการแกไขกฎกระทรวงหรือกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงเปนเพียงนโยบายใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปดําเนินการ
หาแนวทางและมาตรการเพื่อใหสถานีบริการกาซ LPG ปรับเปลี่ยนไปใหบริการกาซ NGV 
เทาน้ัน ยังไมมีผลเปนการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ  นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
มีผลผูกพันเฉพาะสวนราชการ หนวยงาน และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของใหตองถือปฏิบัติ
เทาน้ัน หากสวนราชการ หนวยงาน และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของประสงคใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ควบคุมมิใหมีการเปดสถานีบริการกาซ LPG เพ่ิมขึ้น อันเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิและหนาที่ของเอกชน ก็ตองมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการอนุญาตกอสรางอาคารซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้นเสียกอน  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาคําขออนุญาตกอสรางอาคารของผูรองสอดแลวเห็นวา เปนการยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร โดยถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กฎหมายซ่ึงมีผลใชบังคับ 
ในขณะน้ันกําหนด ก็ตองออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผูรองสอด โดยไมอาจยก 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มาใชปฏิเสธไมออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ใหแกผูรองสอดได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๕/๒๕๕๘) 
    

 ๑.๓ ขอพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับผูฝาฝนกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 
 

  ๑.๓.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถ่ินละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับ 
ผูกอสรางฯ อาคารโดยรุกล้ําที่สาธารณะ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๓.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
กับผูกอสรางฯ อาคารโดยเวนระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา
หรือที่สาธารณะโดยฝาฝนกฎหมาย 

 

ขอ ๕๐ วรรคสอง (๑) ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหอาคารที่สูงเกิน ๒ ชั้น หรือเกิน ๘ เมตร ที่กอสราง 
หรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร 
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ใหรนแนวอาคารหางจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๖ เมตร ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางดานความปลอดภัยของผูใชทางสาธารณะ 
อันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งของตกหลนจากตัวอาคารได  ดังน้ัน เม่ืออาคารพิพาท 
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น กอสรางติดถนนสาธารณะที่มีความกวาง  
๖.๙๐ เมตร โดยมีระยะถอยรนระหวางอาคารกับก่ึงกลางถนนสาธารณะนอยกวา  
๖ เมตร แตเจาพนักงานทองถิ่นมิไดดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาว 
กรณีจึงถือไดวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
นาง ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารจากผูอํานวยการ

เขตพระโขนง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือกอสรางอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔  
บริเวณปากซอยถนนสาธารณะทางเขาหมูบาน ศ. โดยกอสรางเปนอาคารชนิดตึก มีชั้นลอย 
จํานวน ๑ หลัง สําหรับใชพักอาศัย แตในระหวางการดําเนินการกอสรางอาคารตามใบอนุญาต 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารองขอยกเลิกใบอนุญาตกอสรางอาคาร เน่ืองจากอาคารที่ทําการกอสราง
ตามใบอนุญาตมีปญหาเก่ียวกับรูปแบบการกอสราง ทําใหตองมีการแกไข และจะไดทําการแกไข
รูปแบบเพ่ือยื่นขออนุญาตตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ระงับ 
การกอสรางอาคาร หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และดําเนินการ
แกไขและยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารที่กอสราง ซ่ึงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่น 
คําขออนุญาตกอสรางอาคารตามที่ไดแกไขรูปแบบใหมตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอสรางอาคารพิพาทดังกลาว ผูฟองคดี 
ในฐานะผูที่อยูอาศัยในบริเวณชุมชนที่มีการกอสรางอาคารพิพาทและเปนผูใชถนนซอยสาธารณะ
ทางเขาหมูบาน ศ. เห็นวา อาคารพิพาทมีการกอสรางผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต 
และมีระยะถอยรนของอาคารจากกึ่ งกลางถนนสาธารณะไมถูกตองตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมีการตอเติมหลังคาราวตากผา
รุกล้ําทางสาธารณประโยชน และจัดใหมีที่จอดรถดานหลังอาคารเต็มทั้งสองฝง อันเปน 
การกีดขวางทางสัญจรของประชาชน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งรื้อถอนอาคารพิพาทท่ีกอสรางผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต 
และมีระยะถอยรนของอาคารไมถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งรื้อถอนอาคารพิพาทในสวนที่
ดัดแปลงรุกล้ําทางสาธารณะ 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา พยานผูเชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ไดเขาทําการตรวจสอบอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยมีผูฟองคดี ผูแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูแทนเจาของอาคารพิพาทรวมตรวจสอบดวย พบวา (๑) อาคารพิพาทเปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น ไมมีชั้นดาดฟา มีความสูงอาคารรวม ๑๕.๐๙ เมตร เม่ือวัดจากระดับ 
ถนนสาธารณะมีพ้ืนที่อาคารรวมทุกชั้น ๙๗๙.๕ ตารางเมตร มีการใชเปนอาคารอยูอาศัยรวม
โดยแตละหองมีพ้ืนที่ไมถึง ๖๐ ตารางเมตร (๒) อาคารดานหนา (ทิศตะวันออก) อยูริมซอย 
วชิรธรรมสาธิต ๕๗ ซ่ึงเปนถนนสาธารณะ มีความกวางบริเวณหนาอาคารพิพาท ๙.๙๐ ถึง 
๙.๕๐ เมตร มีระยะรนแนวอาคารดานหนาจากเขตซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ มีระยะ ๒.๗๐ ถึง 
๒.๙๐ เมตร หรือระยะรนแนวอาคาร ๗.๖๕ เมตร เม่ือวัดจากศูนยกลางซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ 
และวัดระยะรนของตึกแถวบริเวณฝงตรงขามอาคารพิพาทไดมีระยะรนแนวอาคารจากกึ่งกลาง 
ซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ มีระยะ ๗.๖๕ เมตร เชนกัน โดยในการวัดความกวางของซอย 
วชิรธรรมสาธิต ๕๗ ไมสามารถตรวจพบหลักหมุดโฉนดที่ดินทั้งสองฝง จึงถือเอาแนวรั้วอาคาร
ขางเคียงที่เปนแนวรั้วเดิมทั้งสองฝงซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ เปนแนวเขตที่ดิน (๓) อาคาร
ดานขาง (ทิศใต) อยูริมซอยทางเขาหมูบาน ศ. เปนถนนสาธารณะมีแนวร้ัวอาคารขางเคียง 
ฝงตรงขามอาคารพิพาทเปนแนวรั้วเดิม สามารถใชเปนแนวเขตถนนสาธารณะดานฝงตรงขาม
อาคารพิพาทได จากการวัดความกวางของซอยทางเขาหมูบาน ศ. โดยวัดจากแนวรั้วเดิม 
ดานฝงตรงขามอาคารพิพาทถึงแนวทางเทาอาคารพิพาทที่กอสรางมีความกวาง ๗.๒๗ ถึง 
๗.๒๓ เมตร (๔) อาคารดานหลัง (ทิศตะวันตก) อยูริมซอยภายในหมูบาน ศ. เปนถนนสาธารณะ
มีความกวาง ๖.๙๐ เมตร มีระยะรนแนวอาคารดานหลังจากเขตซอยดังกลาว ๒.๗๗ เมตร  
หรือมีระยะรนแนวอาคารดานหลัง ๖.๒๒ เมตร เม่ือวัดจากก่ึงกลางซอยภายในหมูบาน ศ.  
และ (๕) สวนอาคารพิพาทดานทิศเหนือ พบวา ที่ตั้งอาคารพิพาทมีระยะรนหางจากอาคารขางเคียง
ดานทิศเหนือ ๐.๙๒ ถึง ๐.๙๑ เมตร พยานผูเชี่ยวชาญรายดังกลาวมีความเห็นวา ในสวนของ
อาคารพิพาท (ทิศใต) เน่ืองจากการรังวัดในครั้งนี้ ไมพบหมุดหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕๔๕๗ 
และหมายเลข ๕๔๖๐ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ แตไดอาศัยแนวเขตที่ดินดานทิศเหนือ 
ดานทิศตะวันออก และดานทิศตะวันตก มีแนวอาคารขางเคียงเดิม นํามาอางอิงเปนแนวเขตที่ดิน
ดานนั้น ๆ เม่ือไดนํามาคํานวณเปรียบเทียบกับขนาดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔  
ที่มีเน้ือที่ ๘๓ ตารางวา แลว ที่ดินจะมีขนาดกวาง ๑๒.๗๘ เมตร ความยาว ๒๖.๔๐ เมตร  
เม่ือหักเน้ือที่บริเวณมุมแปลงที่ดินแลว มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๓๒ ตารางเมตร จะไดความกวาง 
ของซอยทางเขาหมูบาน ศ. อยูนอกโฉนดที่ดินกวาง ๖.๘๐ เมตร เทากับวาอาคารไดรนแนว 
จากก่ึงกลางถนนสาธารณะดังกลาวไว ๕.๘๘ เมตร นอยกวา ๖ เมตร 
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สวนเจาพนักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ในฐานะ 
พยานผูเชี่ยวชาญอีกราย ไดรายงานผลการรังวัดที่ดินที่ตั้งอาคารพิพาทวา ไมสามารถตรวจสอบ
ไดวาหมุดหลักเขตที่ ดินหมายเลขที่ ๕๔๕๗ และหมายเลขที่ ๕๔๖๐ ของโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๑๕๓๓๙๔ อยูที่ใด จึงรังวัดที่ดินตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําชี้  
ซ่ึงผลการนําชี้ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรากฏวา ถนนซอยสาธารณะทางเขาหมูบาน ศ. มีความกวาง 
๖.๙๙๕ เมตร อาคารพิพาทมีระยะรน ๕.๗๘ เมตร จากก่ึงกลางถนนซอยสาธารณะ และผลการนําชี้
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปรากฏวา ถนนซอยสาธารณะดังกลาวมีความกวาง ๖.๐๙๓ เมตร  
อาคารพิพาทมีระยะรน ๖.๒๓ เมตร จากก่ึงกลางถนนซอยสาธารณะ  ทั้งน้ี พยานผูเชี่ยวชาญ
จากกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหขอสังเกตวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําชี้จุดหลักหมุดเลขที่ ๕๔๕๗ 
และเลขที่ ๕๔๖๐ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ แตกตางจากจุดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําชี้  
และแมวาการนําชี้จุดหลักหมุดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตางกัน แตจากการนําชี้
จุดหลักหมุดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําใหไดเน้ือที่ดิน ๘๕ ตารางวา ในขณะที่โฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๕๓๓๙๔ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ระบุวามีเน้ือที่เพียง ๘๓ ตารางวา ซ่ึงสอดคลอง 
กับความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ไดคํานวณโดยเปรียบเทียบ
ขนาดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๓๙๔ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีเน้ือที่ ๘๓ ตารางวา ถนนซอยสาธารณะทางเขาหมูบาน ศ. มีความกวาง 
๖.๘๐ เมตร เทากับวาอาคารพิพาททางดานทิศใตมีระยะรนหางจากก่ึงกลางถนนซอยสาธารณะ 
๕.๘๘ เมตร นอยกวา ๖ เมตร กรณีจึงเชื่อไดวา อาคารพิพาททางดานทิศใตมีระยะรน 
หางจากก่ึงกลางถนนซอยสาธารณะ ๕.๘๘ เมตร นอยกวา ๖ เมตร อันเปนการฝาฝนตอขอ ๕๐  
วรรคสอง (๑)๑๖ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคารฯ ซ่ึงเปนบทบัญญัติ 

                                                 
๑๖ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๕๐ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนวอาคาร 

หางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร มิใหมีสวนของอาคารล้ําเขามาในแนวรนดังกลาว ยกเวนร้ัวหรือกําแพง 
กั้นแนวเขตที่สูงไมเกิน ๒ เมตร 

อาคารท่ีสูงเกิน ๒ ชั้นหรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน 
อาคารสาธารณะ คลังสินคา ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น หรือไมเกิน  
๑๐ เมตร และพื้นที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ ตองมีระยะรนดังตอไปน้ี 

(๑) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ 
อยางนอย ๖ เมตร 

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

(๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 
๒ เมตร 



 
๕๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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ที่กําหนดหามมิใหเจาของที่ดินกอสรางอาคารบนที่ดินของตนเองบริเวณที่ชิดติดกับแนวเขตที่ดิน
ที่ติดกับทางสาธารณะ เพ่ือประโยชนทางดานความปลอดภัยของผูใชทางสาธารณะอันอาจจะ 
เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งของตกหลนจากตัวอาคารได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการใหมี
การร้ือถอนอาคารพิพาทดานทิศใต ใหมีระยะถอยรนแนวอาคารหางจากก่ึงกลางถนนซอยสาธารณะ
ทางเขาหมูบาน ศ. อยางนอย ๖ เมตร ใหเปนไปตามขอ ๕๐ วรรคสอง (๑) ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๓/๒๕๕๘) 
       

  ๑.๓.๓ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถ่ินละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
กับผูกอสรางฯ อาคารในบริเวณท่ีมีการกําหนดหามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายอ่ืน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๓.๔ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถ่ินละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
กับผูกอสรางฯ โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกรณีอ่ืนๆ 

 

กรณีที่ผูไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารเพื่อใชเปนการพาณิชย 
ไดดําเนินการกอสรางอาคารแลวเสร็จกอนกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่
ตําบลแมปะ ตําบลแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลทาสายลวด และตําบลแมตาว 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งอาคารดังกลาว 
จะมีผลใชบังคับ แมจะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงขางตน แตยังคง
ตองตกอยูภายใตขอจํากัดตามขอ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันที่กําหนดหามมิให 
มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อการพาณิชยใหเปนอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสงที่มีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาภายหลังจากที่
กฎกระทรวงขางตนมีผลใชบังคับ ไดมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชประโยชนอาคาร
อันมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติดังกลาว โดยที่เจาพนักงานทองถ่ินมิไดควบคุม 
ใหการดัดแปลงหรือการใชอาคารนั้นเปนไปตามกฎหมาย กรณียอมถือไดวาเจาพนักงาน
ทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๗๙ 
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สรุปขอเท็จจริง 
เทศบาลเมืองแมสอดไดจัดทําโครงการกอสรางตลาดไนทบารซาในท่ีดิน

ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๐๒ ของเทศบาล โดยไดรับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาดกวาง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
พ้ืนที่อาคารไมนอยกวา ๒,๘๔๖ ตารางเมตร มีวัตถุประสงคใหเปนศูนยรวมการคาขาย 
ของประชาชน  ตอมา เทศบาลเมืองแมสอดไดเปดประมูลใหนิติบุคคลและบุคคลท่ัวไปเชาอาคาร
ดังกลาว ปรากฏวาหางหุนสวนจํากัด จ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูประมูลได จึงไดทําสัญญาเชา
กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตเน่ืองจากประสบปญหาขาดทุน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงขออนุญาต
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และปรับปรุงอาคารพิพาท โดยจะปรับปรุงชั้นลางเปนซูเปอรมารเก็ต ชั้นที่ ๒ 
เปนดีพารทเมนทสโตร และชั้นที่ ๓ เปนเพลยแลนด รวมทั้งจะปรับปรุงในสวนของหลังคา 
และบันไดทางขึ้นลง ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองแมสอด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อนุญาตใหทําได  
และตอมาเม่ือการดําเนินการแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบรับรองการกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ. ๖) เพ่ือใชเปนการพาณิชยใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจดทะเบียนแบงเชาชวงอาคารพิพาทใหแกบริษัท อ. (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓) มีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการคาปลีกคาสงสินคาอุปโภคบริโภค แตหอการคา 
จังหวัดตากและองคกรตาง ๆ ไดมีหนังสือรองเรียนตอนายอําเภอแมสอดวา การเปดดําเนินกิจการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนการประกอบกิจการผิดจากเจตนาของสัญญาเชา ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการใชงบประมาณที่นํามาใชในการกอสรางอาคารเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น
เขามาจําหนายสินคา สงผลกระทบตอวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม และอาจผิด
ตอกฎหมายวาดวยการผังเมืองและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ  นอกจากน้ี ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปน
ประธานหอการคาจังหวัดตากตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ มีหนาที่สงเสริม
การคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจโดยทั่วไป พรอมทั้งผูฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงเปนผูประกอบกิจการคาขายเครื่องอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองแมสอดและเปนตัวแทน
พอคาในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดมีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบ 
การจดทะเบียนเชาชวงอาคารพิพาทวาชอบดวยกฎหมายและถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่น
หรือไม และขอใหมีคําสั่งระงับการใหเชาชวงชั่วคราว รวมทั้งใหหยุดดําเนินการใด ๆ ระหวาง 
ที่มีการตรวจสอบ ใหทบทวนและตรวจสอบการใชงบประมาณ การใชอาคารพิพาทวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปนประโยชนตอชุมชนหรือไม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ หยุดปรับปรุงอาคารจนกวากรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีคําวินิจฉัย  ตอมา หอการคา
จังหวัดตากไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและมีมติมอบหมายใหผูฟองคดีทั้งสอง 



 
๕๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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เปนตัวแทนยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
และขอใหเพิกถอนสัญญาเชาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํากับผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือใหสัญญาเชาชวง 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทํากับผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนโมฆะ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
อาคารพิพาทไดรับใบอนุญาตกอสรางเปนอาคาร ๓ ชั้น เม่ือวันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๔๕ เพ่ือใชเปนการพาณิชย และเม่ืออาคารกอสรางแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดออกใบรับรองอาคารประเภทควบคุมการใช (แบบ อ.๖) เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖  
โดยระบุในใบรับรองวาเปนอาคารเพ่ือใชเปนการพาณิชย แตตอมาไดมีการประกาศใชกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแมปะ ตําบลแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลทาสายลวด 
และตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณอาคารพิพาท
และมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ กรณีเชนนี้ แมวาอาคารพิพาทจะไดกอสราง 
แลวเสร็จตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ กอนกฎกระทรวงขางตนใชบังคับ ทําใหไดรับการยกเวน 
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวก็ตาม แตในขอ ๔๑๗ ของกฎกระทรวงฉบับน้ีก็มีขอหาม
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพ่ือการพาณิชยใหเปนอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง
ที่มีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต 
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบรับรอง 
การดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใชอาคาร (แบบ อ. ๖) เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ อันเปนเวลาภายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลใชบังคับ โดยระบุ 
ในใบรับรองวาเปนอาคารเพ่ือใชเปนการพาณิชย แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดนําอาคารพิพาทไปให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เชาชวงในพื้นที่ชั้นที่ ๑ และช้ันที่ ๒ เพ่ือใชสําหรับประกอบกิจการคาปลีกคาสง 
สินคาอุปโภคบริโภค ประเภทซูเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ตามหนังสือ

                                                 
๑๗ กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวน

ในทองที่ตําบลแมปะ ตําบลแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลทาสายลวด และตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแมปะ ตําบลแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลทาสายลวด  
และตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ภายในแนวเขตควบคุมอาคารตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ีเปนบริเวณหามกอสราง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๔ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอ ๒ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๘๑ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สัญญาแบงเชาชวงอาคาร ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงเปนการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคาร
ประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึง ซ่ึงตองหามตามขอ ๔ ของกฎกระทรวงดังกลาว 
อาคารพิพาทจึงไมอาจดัดแปลงและเปลี่ยนการใชอาคารจากอาคารเพื่อการพาณิชยเปนอาคาร
เพ่ือประกอบกิจการประเภทคาปลีกคาสงได และแมสัญญาเชาอาคารพิพาทจะระบุขอความ
อนุญาตใหผูเชานําสิทธิการเชาไปใหผูอ่ืนเชาชวงได แตการใหเชาชวงเพ่ือประกอบกิจการตาง ๆ น้ัน 
ตองไมขัดตอระเบียบหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  ดวยเหตุน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมิไดควบคุมใหการใชอาคาร
เปนไปตามกฎหมาย ปลอยใหมีการดัดแปลงอาคารผิดไปจากวัตถุประสงคของการใชอาคาร 
จากเพื่อการพาณิชยเปนการใชประโยชนเพ่ือพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงสินคาอุปโภค
บริโภคท่ีมีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เปนผูผิดสัญญาเชาอาคารพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีสิทธิบอกเลิกการเชาไดตั้งแตวันที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําสัญญาเชาชวงกับผูถูกฟองคดีที่ ๓  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎกระทรวงที่เก่ียวของ เพ่ือใหมีการใชประโยชน 
ของอาคารตามวัตถุประสงคของโครงการกอสรางตลาดไนทบารซาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๓/๒๕๕๘) 

 

กรณีที่ เจ าของหรือผูครอบครองอาคารได ดัดแปลงอาคาร 
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น อันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคาร และการดัดแปลงอาคารซึ่งฝาฝนตอกฎหมายน้ันยังคงดํารงอยู  
โดยเจาของที่ ดินหรือเจาของอาคารขางเคียงผูได รับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการดัดแปลงอาคารไดรองเรียนตอเจาพนักงานทองถิ่นเก่ียวกับกรณีดังกลาว 
และติดตามเร่ืองรองเรียนมาตลอด  กรณีเชนน้ี แมเจาพนักงานทองถิ่นจะไดพิจารณา
ขอรองเรียนและดําเนินการจนกระท่ังถึงข้ันตอนการลงนามอนุมัติใหมีการร้ือถอน
อาคารสวนที่ดัดแปลงแลวก็ตาม แตเม่ือระยะเวลาผานลวงเลยไปเปนเวลานาน 
ก็ยังไมปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการร้ือถอนอาคารดังกลาวตามที่กฎหมาย
วาดวยควบคุมอาคารกําหนดใหตองปฏิบัติ และไมปรากฏขอเท็จจริงวาเจาพนักงานทองถิ่น
ไดดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อทําการรื้อถอนอาคารสวนที่มี 
การดัดแปลง กรณียอมตองถือไดวาเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

 
 



 
๕๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๒ พรอมสิ่งปลูกสราง

อาคารพาณิชย ที่ ดินของผูฟองคดีทางดานทิศเหนือติดกับที่ ดินโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๖๖  
พรอมสิ่งปลูกสรางอาคารพาณิชย ๕ ชั้น ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูรองสอดทั้งสอง  ตอมา  
ผูรองสอดทั้งสองไดตอเติมอาคารพาณิชยเดิมในสวนที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดี เม่ือตอเติม
อาคารเสร็จแลวปรากฏวามีสวนของอาคารที่ตอเติมเอียงเขาหาที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
เห็นวากรณีเปนการดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการเขตสวนหลวง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และตามสภาพที่ปรากฏอาคารอาจพังทลายลงมาทับสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดี
ที่อยูติดกัน ผูฟองคดีรองเรียนเรื่องดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตั้งแตเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๗ และติดตามเร่ืองรองเรียนมาตลอด ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียนแลวพบวา ผูรองสอดทั้งสองไดดัดแปลงอาคารรุกล้ําในสวนที่ใชเสารวมกัน 
โดยชิ้นงานไดเอียงเขามาในที่ดินของผูฟองคดี แตโครงสรางอาคารสวนที่ตอเติมสภาพทั่วไป 
ไมมีการทรุดตัวหรือแตกราว  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ รองขอ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทท่ีมีการดัดแปลง  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีคําสั่งถึงผูรองสอดที่ ๑ และผูรองสอดที่ ๒ รายละ ๓ คําสั่ง ไดแก คําสั่งใหระงับการดัดแปลงอาคาร 
คําส่ังหามเขาไปในอาคารที่อาจเปนภยันตราย และคําส่ังใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
อาคารพิพาทใหถูกตองและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือดําเนินการแจง 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
แตปรากฏวาผูรองสอดทั้งสองไมไดปฏิบัติตามและมิไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีหนังสือแจงความรองทุกขตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลคลองตันเพ่ือใหดําเนินคดี 
กับผูรองสอดทั้งสองฐานฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันออกคําส่ังใหผูรองสอดทั้งสอง 
ร้ือถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตออกทั้งหมด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตผูรองสอดทั้งสองยังคงไมดําเนินการรื้อถอนอาคาร
ตามคําสั่ง ผูฟองคดีเห็นวาระยะเวลาเวลาลวงเลยมานานพอสมควร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําการร้ือถอนอาคารพิพาทสวนที่ผูรองสอด
ทั้งสองกอสรางเพ่ิมเติมดังกลาว 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูรองสอดทั้งสองกอสรางอาคารเพ่ิมเติมในสวนที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดี 

อันเปนการกระทําที่ เขาลักษณะเปนการดัดแปลงอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔๑๘  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปน 
เจาพนักงานทองถิ่น จึงเปนการกระทําโดยฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ เม่ือผูฟองคดีพบวา มีสวนของอาคารท่ีดัดแปลงเอียงเขาหาท่ีดินของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนเรื่องดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และติดตามเรื่องรองเรียนมาตลอดจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ อันเปนวันฟองคดี รวมทั้ง 
มีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ผูรองสอดทั้งสองกอสรางเพ่ิมเติม
ดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบแลวพบวาผูรองสอดทั้งสองตอเติมอาคารสวนพิพาท 
อันเขาลักษณะการดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตเห็นวาเปนกรณีที่
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐๒๐  
 

                                                 
๑๘ 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 
๑๙-๒๐ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

มีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลา
ดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวของ  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว 
ระงับการกระทําดังกลาว 

(๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว  
และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 

(๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังตาม (๑) 



 
๕๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบขอ ๓๔ วรรคหก๒๑ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๕๒ 
วรรคหนึ่ง (๕)๒๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกคําสั่ง 
ถึงผูรองสอดทั้งสอง รายละ ๓ คําสั่ง ไดแก คําส่ังใหระงับการดัดแปลงอาคาร คําสั่งหามเขาไป
ในอาคารที่อาจเปนภยันตราย และคําส่ังใหดําเนินการดังนี้ (ก) ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองตามรายการดังตอไปน้ี ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร  
โดยปราศจากสิ่งปกคลุม ตองมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร ภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง (ข) ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือดําเนินการแจง 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันพนกําหนด
ตาม (ก) ปรากฏวาผูรองสอดทั้งสองไมไดปฏิบัติตามคําส่ังขางตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ 
ผูปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ออกคําส่ังใหผูรองสอดทั้งสองรื้อถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต
ออกทั้งหมด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง แตผูรองสอด
ทั้งสองยังคงไมดําเนินการรื้อถอนอาคารตามคําส่ังและมิไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว จึงเปนกรณีที่ 
ผูรองสอดทั้งสองไมร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 

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

ขอ ๓๔    ฯลฯ    ฯลฯ 
หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 

กับเขตที่ดินของผูอื่นน้ันกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางข้ึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ 
ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร 

๒๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๕) หองแถวหรือตึกแถวที่ มีดานขางใกลเขตที่ ดินของผูอื่นตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถว 

หรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอื่น กวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางข้ึนทดแทนอาคารเดิม  
โดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (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 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๘๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยอมมีอํานาจดําเนินการรื้อถอนอาคารสวนที่มีการดัดแปลงดังกลาวไดเองตามมาตรา ๔๓๒๔ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ฝายเทศกิจ สํานักงานเขตสวนหลวง  
ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขออนุมัติร้ือถอนอาคารสวนที่พิพาทของผูรองสอดท้ังสอง  
และในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดลงนามอนุมัติใหมีการรื้อถอนอาคารสวนที่พิพาทแลว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองอางเหตุวา
ตองใชระยะเวลาในการเบิกจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการรื้อถอน และตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับของทางราชการ จึงยังไมไดดําเนินการรื้อถอนอาคารสวนที่มีการดัดแปลงของผูรองสอด
ทั้งสอง กรณีเชนน้ี แมการเบิกจายเงินงบประมาณแตละรายการจะตองดําเนินการตามขั้นตอน 
วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แตการดัดแปลงอาคารพิพาทโดยไมไดรับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่นอันเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมายยังคงดํารงอยู และผูฟองคดี 
ไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เก่ียวกับกรณีดังกลาวโดยติดตาม 
เร่ืองรองเรียนมาตลอด จนระยะเวลามานานหลายปจนถึงปจจุบันก็ยังไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะดําเนินการรื้อถอนอาคารสวนพิพาทของผูรองสอด
ทั้งสองตามที่กฎหมายวาดวยควบคุมอาคารกําหนดใหตองปฏิบัติ รวมทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อทําการร้ือถอนอาคาร
สวนที่พิพาท  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมดําเนินการรื้อถอนอาคารสวนที่ผูรองสอดทั้งสอง
ดัดแปลงจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนอาคาร

                                                 
 ๒๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๓ ถาไมมีการร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
มีอํานาจดังตอไปน้ี 

(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ ไดลวงพนไปขอใหศาล
มีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซ่ึงมิไดปฏิบัติการตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการร้ือถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณน้ันแลว
เปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ 
และคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการน้ันเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวา 
ตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 

ในการดําเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เม่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
หรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ินไมได 

วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนและส่ิงของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการร้ือถอนใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึด 
และเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการร้ือถอน ใหทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปน
ของราชการสวนทองถ่ินน้ันเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
๕๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูรองสอดทั้งสองในสวนที่ดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ กํากับดูแลใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๗/๒๕๕๘) 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชอาคารที่ไดรับอนุญาตใหดัดแปลง 
เพื่อใชเปนที่พักอาศัย เปนอาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการการคาหรือธุรกิจที่มีพ้ืนที่
สําหรับประกอบกิจการไมเกินแปดสิบตารางวา ไมอยูในบังคับที่จะตองขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารเพื่อพักอาศัยใหเปนอาคารเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบขอ ๓๔ ขอ ๓๕ 
และขอ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังน้ัน การที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมดําเนินการกับเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตอเติมและเปลี่ยนแปลง 
การใชอาคารในลักษณะดังกลาว จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูรองสอดไดยื่นคําขออนุญาตตอเติมอาคารเพื่อใชเปนที่ พักอาศัย  

โดยมีพ้ืนที่ที่ขอตอเติมขนาด ๔.๕๐x๔ เมตร รวม ๑๘ ตารางเมตร และไดรับอนุญาต 
จากนายกเทศมนตรีตําบลระแหง (ผูถูกฟองคดี) ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ หลังจากที่ไดตอเติมอาคารดังกลาวแลว ผูรองสอดไดขออนุญาตประกอบกิจการ
คาขายของชําโดยมีสินคาสําเร็จรูปประเภทอุปโภคและบริโภค และของเบ็ดเตล็ดขายใหแก 
ผูอยูอาศัยในบริ เวณหมูบ าน และได รับอนุญาตให จัดตั้ งสถานที่ จําหนาย/สะสมอาหาร 
จากผูถูกฟองคดี ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ตอมา ผูฟองคดีซ่ึงพักอาศัยอยูติดกับบานของผูรองสอดไดมีหนังสือรองเรียนตอเทศบาลตําบล
ระแหง โดยอางวา ผูถูกฟองคดีไดอนุญาตใหผูรองสอดตอเติมอาคารเพ่ือประกอบกิจการคาขาย 
อันเปนการกระทําผิดตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบขอ ๓๖  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และการประกอบกิจการคาขายของผูรองสอดกอความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดี 
เน่ืองจากลูกคาที่มาซ้ือสินคาที่รานของผูรองสอดไดจอดรถในบริเวณหนาบานของผูฟองคดี  
บางรายไมดับเคร่ืองยนตและเปดไฟหนารถสองเขาบานของผูฟองคดี ทําใหเกิดเสียงดังรําคาญ
และเหม็นกลิ่นนํ้ามันรถและบางครั้งมีลูกคามาน่ังด่ืมสุรา เชียรฟุตบอล และมีการทะเลาะวิวาทกัน



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๘๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนดังกลาวและมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา 
การกระทําของผูรองสอดไมพบสิ่งที่กอใหเกิดกลิ่น หรือสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่จะเปนตนเหตุ 
ของเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผูฟองคดีไมเห็นดวยและมีหนังสือรองเรียน
ถึงผูถูกฟองคดีอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีหนังสือขอหารือในประเด็นตามขอรองเรียน 
ของผูฟองคดีไปยังศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย และไดมีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาโดยอางอิงความเห็นของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัยใหผูฟองคดี
ทราบวา การกระทําของผูรองสอดยังไมถือเปนเหตุรําคาญตามกฎหมายดังกลาว ผูถูกฟองคดี 
จึงไมสามารถสั่งใหผูรองสอดหยุดการคาขายได สวนประเด็นการตอเติมอาคารของผูรองสอด  
ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูรองสอดไดรับอนุญาตใหตอเติมอาคารเพ่ือใช 
เปนที่พักอาศัย โดยผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อใหความยินยอมในการตอเติมอาคารดังกลาว  
ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีกระทําการเพ่ือยุติการประกอบกิจการคา
ของผูรองสอดที่ไดประกอบกิจการในทาวนเฮาสที่สรางขึ้นเพ่ือเปนที่อยูอาศัย และใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือระงับเหตุรําคาญดังกลาวโดยเรงดวน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือรองเรียนจากผูฟองคดีวา 

อาคารของผูรองสอดไดมีการดัดแปลงโดยไมถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  
ผูถูกฟองคดีจึงไดดําเนินการตรวจสอบอาคารพิพาท ผลการตรวจสอบพบวา อดีตสามีของผูรองสอด
เปนผูยื่นคําขออนุญาตตอเติมอาคารพิพาทเพ่ือใชเปนที่พักอาศัย โดยผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อ
ใหความยินยอมในการตอเติมอาคารดังกลาวแกผูขออนุญาต ซ่ึงผูถูกฟองคดีในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหตอเติมอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่ง๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  ทั้งน้ี การขออนุญาตกอสรางดัดแปลง 

                                                 
๒๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (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 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๕๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาคารพิพาทและการอนุญาตของผูถูกฟองคดีไดกระทํากอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มีผลใชบังคับ จึงไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงดังกลาว  อีกทั้ง พ้ืนที่ 
ของอาคารพิพาทเดิมมีขนาด ๔.๕๐ x ๙ เมตร รวม ๔๐.๕๐ เมตร เม่ือรวมกับพ้ืนที่ที่ขอตอเติม
ซ่ึงมีขนาด ๔.๕๐ x ๔ เมตร รวม ๑๘ ตารางเมตร ทําใหมีพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจการ 
เพียง ๕๘.๕๐ ตารางเมตร ไมเกิน ๘๐ ตารางเมตร ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น การขออนุญาตดัดแปลงอาคารของผูรองสอด 
จึงไมอยูในบังคับการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารเพื่อพักอาศัยเปนอาคารเพื่อกิจการพาณิชยกรรม
ตามมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง๒๖ และมาตรา ๔๔๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ประกอบขอ ๓๔๒๘ ขอ ๓๕๒๙ และขอ ๓๖๓๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๒  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ การท่ีผูถูกฟองคดีไมดําเนินการกับผูรองสอด 
ที่ไดตอเติมและเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ 

                                                 
 ๒๖-๒๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอม 
ใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือไดแจง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหน่ึงไปใช
เปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 
 ๒๘-๓๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ ๓๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองดูแลรักษาและซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพ 
ที่ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินตลอดเวลาที่ใชอาคารน้ัน 

ขอ ๓๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาว 
โดยมิใหมีการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอันเปนภยันตราย 
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช จะใชหรือยินยอม 
ใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเปนอาคารประเภทควบคุมการใช และไดรับใบอนุญาตแลว ใหนําขอ ๓๔ และขอ ๓๕ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ใหนําวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหน่ึงไปใช 
เปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๘๙ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนประเด็นที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีวา การประกอบ
กิจการคาขายของผูรองสอดกอความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดี น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา 
หลังจากผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีไดสั่งการใหเจาหนาที่ 
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียน โดยผลการตรวจสอบพบวา อาคารพิพาทไดรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนาย/สะสมอาหาร ประเภทขายของเบ็ดเตล็ด และไมพบเหตุ 
ที่กอใหเกิดกลิ่น แสง เสียง หรือกรณีอ่ืนใดที่กอใหเกิดเหตุรําคาญ เน่ืองจากเปนรานขายของ 
ที่เปนอาหารสําเร็จรูป ขนม เคร่ืองด่ืม นํ้าอัดลม ไมเปนสิ่งที่จะกอเหตุรําคาญได และไมพบวา 
มีรถยนตมาจอดท่ีหนาบานของผูฟองคดี หากจะมีรถยนตมาจอดเพื่อสงของหรือตรวจสินคา
ใหแกรานของผูรองสอดก็จะจอดรถโดยดับเครื่องยนต และจอดอยูบริ เวณฝงตรงขาม 
เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ และไมมีการทิ้งขยะบริเวณหนาบานของผูฟองคดี ไมมีลูกคาน่ังด่ืมสุรา 
เชียรฟุตบอลทางโทรทัศน หรือมีการทะเลาะวิวาทกัน  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดใหคําแนะนํา 
แกผูฟองคดีวา กรณีการด่ืมสุราแลวเกิดเสียงดังผูฟองคดีสามารถที่จะแจงความรองทุกข
กลาวโทษตอเจาหนาที่ตํารวจได และกรณีการจอดรถหนาบานของผูฟองคดี ถาผูฟองคดี 
ไมตองการใหใครมาจอดรถหนาบานตนก็ควรทําปายเขียนในลักษณะวากรุณาอยาจอดรถ 
ขวางทางเขาออกนอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีไดหารือขอรองเรียนของผูฟองคดีไปยังศูนยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย และไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาตามความเห็น 
ของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ใหผูฟองคดีทราบวา การกระทําของผูรองสอด
ยังไมถือเปนเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  ดังน้ัน กรณีจึงถือไดวา 
การกระทําของผูถูกฟองคดีมิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๒๕๓๑ มาตรา ๒๖๓๒  

                                                 
๓๑-๓๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบ
กับเหตุน้ันดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

(๑) แหลงนํ้า ทางระบายน้ํา ที่อาบนํ้า สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงอยูในทําเลไมเหมาะสม 
สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเทท้ิงส่ิงใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปน 
ที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ การระบายนํ้า 
การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง
จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 
๕๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๒๘๓๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๕๙๓๔ และมาตรา ๖๐๓๕ แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุขฯ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔๘/๒๕๕๘) 

 

การกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนัง
หรือระเบียงตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา ๓ เมตร หากผนังอาคารมีระยะหาง 
จากเขตที่ดินขางเคียงนอยกวา ๓ เมตร แตไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ตองทําการกอสราง
เปนผนังทึบ  ทั้งน้ี ตามขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สําหรับการกอสรางผนังของอาคาร 
ดวยวัสดุโปรงแสงที่แสงสามารถทะลุได การมีชองระบายอากาศติดตั้งอยูบนผนัง  

                                                                                                                                            
มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ 

หรือสถานที่เอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า  
รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ 
ออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 

๓๓-๓๕ 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 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท 
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ในเร่ืองที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ิน 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองน้ันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๙๑ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และการจัดทําแนวราวเหล็กก้ันบนดาดฟาของอาคาร ไมถือวาเปนการกอสรางผนังทึบ
ตามขอยกเวนของกฎกระทรวงดังกลาว และแมวาจะมีการแกไขอาคารโดยถอยราวเหล็ก
ก้ันระเบียงเขาไปในตัวอาคารเพ่ือใหผนังอาคารอยูหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียง ๓ เมตร 
แตหากปรากฏวาผูพักอาศัยยังคงสามารถใชประโยชนจากระเบียงสวนนอกได ก็ตองถือวา
ระเบียงอาคารอยูหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมถึง ๓ เมตรอยูเชนเดิม  ดังน้ัน  
เม่ือปรากฏกรณีดังกลาว แตเจาพนักงานทองถิ่นมิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขอาคาร
ใหเปนผนังทึบตามที่กฎกระทรวงบัญญัตไิว กรณียอมถือไดวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูรองสอดไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหกอสรางอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ๕ ชั้น มีความสูง ๑๘.๑๐ เมตร เพ่ือใชเปนหอพัก ผูฟองคดี 
ซ่ึงพักอาศัยอยูติดกับอาคารดังกลาวไดรองเรียนตอหนวยงานที่เก่ียวของหลายครั้งวา ตนไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการกอสรางและการใชอาคารของผูรองสอด และเจาหนาที่ 
ไมควบคุมการกอสรางอาคารพิพาทใหถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  
ตอมา เจาหนาที่ของเทศบาลนครนครสวรรค (ผูถูกฟองคดี) เขาตรวจสอบอาคารพิพาท พบวา 
กอสรางไมตรงตามแบบแปลนที่ขออนุญาต นายกเทศมนตรีนครนครสวรรคจึงมีคําส่ังใหผูรองสอด
ดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงอาคารที่มีความสูง
เกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา ๓ เมตร 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ซ่ึงผูรองสอด
ไดดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทในเวลาตอมา  อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีเห็นวา  
การแกไขอาคารพิพาทยังไมถูกตองตามกฎกระทรวงขางตน และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
ปลอยใหมีการใชอาคารนี้ที่มีผนังประตู หนาตาง ชองระบายอากาศหรือชองแสง และระเบียง
ของอาคารตั้งอยูหางจากเขตที่ดินนอยกวา ๓ เมตร รวมทั้งผนังดาดฟาก็มิไดทําเปนผนังทึบ 
และมีความสูงไมถึง ๑.๘๐ เมตร อันเปนการฝาฝนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  
อีกทั้งยังเห็นวานายกเทศมนตรีนครนครสวรรคละเลยไมดําเนินการใหมีการแกไขหรือระงับ 
เหตุรําคาญเก่ียวกับกลิ่นเหม็นจากบอบําบัดนํ้าเสียที่ผูรองสอดระบุในแบบแปลนที่ขออนุญาตวา
มีบอบําบัดนํ้าเสีย ๑๐ จุด แตผูรองสอดกอสรางจริงเพียง ๕ จุดเทาน้ัน และเหตุกลิ่นเหม็น 
จากชองระบายอากาศในหองสวมรวมทั้งเศษขยะสิ่งของอ่ืน ๆ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามหนาที่เพ่ือดําเนินการใหเจาของอาคารปฏิบัติ



 
๕๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหถูกตองตามขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และใหผูถูกฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการใหผูรองสอด
แกไขหรือระงับเหตุรําคาญเก่ียวกับกลิ่นเหม็น จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
รอยละเจ็ดคร่ึงตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไป 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา อาคารพิพาทของผูรองสอดมีความสูง ๑๘.๒๐ เมตร 

ผนังของอาคารแตละชั้นมีชองแสงและระเบียง โดยผนังและระเบียงของอาคารพิพาทอยูหาง 
จากเขตที่ดินบานของผูฟองคดีเพียง ๒.๑๕ เมตร การกอสรางอาคารของผูรองสอดจึงไมชอบ
ดวยขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒)๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แตเน่ืองจากผนัง
และระเบียงของอาคารอยูหางจากเขตที่ดินของผูฟองคดีไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร จึงเปนกรณีที่
ผูรองสอดสามารถแกไขดัดแปลงอาคารไดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
และขอ ๕๐ วรรคสอง๓๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ โดยทําการกอสราง 
เปนผนังทึบ และเม่ือพิจารณาจากแบบแปลนของอาคารท่ีผูรองสอดดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงแลว 
เห็นไดวา ผนังอาคารของผูรองสอดดานที่อยูติดกับบานของผูฟองคดีมีระยะหางจากเขตที่ดิน
ของผูฟองคดีนอยกวา ๓ เมตร ซ่ึงผนังของอาคารดังกลาวในแตละชั้นมีอิฐบล็อกแกวที่เปนวัสดุ
โปรงแสงที่แสงสามารถทะลุได และมีชองระบายอากาศจากหองสวมติดตั้งอยูบนผนัง มิไดทํา
เปนผนังทึบ สวนดาดฟาของอาคารดานที่ติดกับบานของผูฟองคดี ผูรองสอดไดทําแนวราวเหล็ก
ซ่ึงมีความสูงเพียง ๐.๘๐ เมตร กันไว และผูรองสอดเพียงแตแกไขระเบียงดานที่ติดกับที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยถอยรนแนวเขตเหล็กกันริมระเบียงเขาไปในตัวอาคารใหหางจากเขตที่ดิน 
ของผูฟองคดีเปนระยะ ๓ เมตร เทาน้ัน ซ่ึงภายหลังจากที่ผูรองสอดไดถอยราวเหล็กกันระเบียง
เขาไปในตัวอาคารแลวปรากฏวา ผูพักอาศัยยังสามารถใชประโยชนจากระเบียงสวนนอกได  
อันเปนชองวางที่จะกอความเดือดรอนเสียหายใหแกบานของผูฟองคดี กรณีจึงตองถือวา 
ระเบียงอาคารอยูหางจากแนวเขตท่ีดินของผูฟองคดีไมถึง ๓ เมตร อยูเชนเดิม  ดังน้ัน  
                                                 

๓๖-๓๗ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงหรือระเบียงของอาคารตองมีระยะหาง

จากแนวเขตที่ดิน ดังน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๓ เมตร 
ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 

๕๐ เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดิน
หรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานน้ันใหทําผนังทึบสูง
จากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง
ดานน้ันดวย 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การแกไขดัดแปลงอาคารของผูรองสอดจึงมิไดเปนไปตามขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และถือเสมือนหนึ่งวาผูรองสอดมิไดดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง 
เม่ือไมปรากฏวานายกเทศมนตรีนครนครสวรรคในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ 
สั่งใหผูรองสอดซ่ึงเปนเจาของอาคารดําเนินการแกไขอาคารพิพาทใหถูกตอง จึงถือไดวา
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรคละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยปลอยใหมี
การกอสรางและใชอาคารรวมทั้งดัดแปลงอาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร  
ใหมีผนังหรือระเบียงของอาคารตั้งอยูหางจากแนวเขตที่ดินของผูฟองคดีนอยกวา ๓ เมตร  
อันเปนการฝาฝนขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 

นอกจากนี้ ไมปรากฏวาผูรองสอดไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงการกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียจากจํานวน ๑๐ ใบ 
เปน ๕ ใบ ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงถือไดวาเปนกรณีที่
ผูรองสอดดําเนินการกอสรางผิดไปจากแผนผังและแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต  อีกทั้ง มิไดมี 
การรับรองหรือยืนยันจากวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียในอาคารพิพาทวา การกอสราง
อาคารพิพาทโดยมีถังบําบัดนํ้าเสียเพียงจํานวน ๕ ใบไมกระทบตอโครงการหรือสามารถรองรับ
อาคารดังกลาวได ประกอบกับผูฟองคดีไดรองเรียนแลววามีกลิ่นเหม็นที่ออกมาทางทอระบายน้ําทิ้ง
ที่เชื่อมตอออกจากถังบําบัดนํ้าเสียของอาคารของผูรองสอด จึงมีเหตุอันเชื่อไดวาการที่ผูรองสอด
มิไดกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียใหมีถังบําบัดนํ้าเสียตามจํานวนที่วิศวกรออกแบบไว เปนผลใหนํ้าทิ้ง
จากอาคารของผูรองสอดที่ระบายลงสูทอระบายน้ําที่ไดสรางไวในบริเวณถนนเขาออกบานพัก
ของผูฟองคดีและอาคารของผูรองสอด การท่ีนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคทราบอยูแลววา 
มีการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียไมถูกตองตามแบบแปลนที่ไดยื่นขออนุญาตไว แตยังเพิกเฉย
ไมสั่งการใหมีการแกไขใหถูกตอง จนเปนเหตุใหการระบายน้ําทิ้งสงกลิ่นเหม็นรบกวน 
สรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูฟองคดีหรือประชาชนโดยทั่วไป จึงเปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขกําหนดใหตองปฏิบัติ 

เม่ือการละเลยตอหนาที่ดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
ตอสิทธิสวนตัวที่จะมีความเปนอยูอยางสงบสุขทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งความเสียหาย 
แกอนามัยของผูฟองคดี กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงาน
ตนสังกัดของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๕๓๘  

                                                 
๓๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 
ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดเคยรองเรียนความเดือดรอนเสียหายตั้งแตเร่ิมกอสรางอาคาร หากเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีไดเขาไปตรวจสอบปญหาตาง ๆ ของการกอสรางอาคารตั้งแตเริ่มแรก  
ยอมจะเห็นไดวา การกอสรางอาคารพิพาทมีระยะหางระหวางอาคารและแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี
ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด แตกลับปลอยใหมีการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จโดยมิได
ควบคุมใหเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต และตอมาไดรับรองใหผูรองสอดเขาใชอาคาร
ดังกลาว กรณีตองถือวาผูถูกฟองคดีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับตัวอาคารที่สรางติดกับที่ดิน 
ของผูฟองคดีมีระยะหางนอยกวาที่กฎหมายกําหนด อันนําไปสูปญหาการทิ้งเศษบุหร่ี 
หรือการทิ้งขยะและปญหากลิ่นเหม็นทางชองระบายอากาศของหองสวมที่ออกจากหองพัก 
ในตัวอาคารของผูรองสอดเขามาในบานของผูฟองคดี สวนกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการระบายน้ําทิ้ง
หรือกลิ่นเหม็นอันเกิดจากหองสวมของอาคารพิพาทน้ัน ผูฟองคดีไดเคยรองเรียนตอผูถูกฟองคดี
มาแลวหลายครั้ง แตมิไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นอันเกิดจาก 
การระบายนํ้าทิ้งมีสวนเกี่ยวของกับการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียที่ไมเปนไปตามแผนผัง 
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตอันเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมาย  ดังนั้น เม่ือคํานึงถึงระยะเวลา 
ที่ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากปจจัยดังกลาวมาเปนระยะเวลานานและการละเลย
ตอหนาที่ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี จึงเห็นสมควรกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีโดยนายกเทศมนตรี 
นครนครสวรรคดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหผูรองสอดทําการแกไขผนัง ระเบียง และดาดฟา
ของอาคารใหถูกตองตามขอ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  
โดยกอสรางเปนผนังทึบเฉพาะดานที่อยูติดกับที่ ดินของผูฟองคดีและทําผนังทึบสูง 
จากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร และกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียใหถูกตองตามแบบแปลน 
ที่ไดรับอนุญาต หากผูรองสอดไมไดดําเนินการตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว ใหผูถูกฟองคดี
โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคดําเนินการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ แลวแตกรณี และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ มีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๔/๒๕๕๘) 
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 ๑.๔ ขอพิพาทเก่ียวกับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหผูฝาฝนกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารดําเนินการ 
 

  ๑ .๔ .๑  กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได 
 

กรณีเจาของอาคารเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารไปกอนที่จะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจตามมาตรา ๔๑  
แหงพระราชบัญญตัดัิงกลาวทีจ่ะมีคําสั่งใหเจาของอาคารยืน่คําขอหรือแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนดได  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา 
เจาของอาคารไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวในภายหลัง  
โดยที่เจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดใชอํานาจสั่งใหเจาของอาคารมายื่นคําขอ เจาพนักงาน
ทองถิ่นก็ยอมมีอํานาจที่จะพิจารณาได และหากเห็นวากรณีเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดก็สามารถออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกเจาของอาคารดังกลาวได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันโปง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม และในฐานะที่เปนตัวแทนชุมชนตําบลสันโปง อางวาตนไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่นาย พ. ไดดําเนินการกอสรางพนังกันตลิ่งโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงในขณะเดียวกัน
ไดมีผูรองเรียนตออธิบดีกรมเจาทา (อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วามีการกอสรางสิ่งปลูกสรางรุกล้ําแมนํ้าปง ทําใหแมนํ้าตื้นเขินและกระแสน้ํา
ไหลเปลี่ยนทิศทาง เปนเหตุใหที่ดินในพ้ืนที่ฝงตรงขามพังทลาย มีนํ้ากัดเซาะถนนพังบางสวน 
สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนที่พักอาศัยและใชประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาว แตหลังจาก 
มีการรองเรียน นาย พ. ไดมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนไปยื่นขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งในบริเวณ
ที่ดินของตน  ตอมา ทางราชการไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา พนังกันตลิ่งไดกอสรางในเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินของนาย พ. 
มิไดมีการกอสรางรุกล้ําแมนํ้าปง และไดมีการยื่นขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งดังกลาว 
ตอองคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกวแลว สวนกรณีการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสราง 
พนังกันตลิ่งดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกวไดประสานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ
เพ่ือขอใหตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางพนังกันตลิ่งของนาย พ.  และในเวลาตอมา สวนโยธา 
องคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกวไดเสนอบันทึกตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกว 
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(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา การขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งของนาย พ. ไมขัดตอกฎหมาย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งใหแกนาย พ. ผูฟองคดีเห็นวา เม่ือที่ดิน
ของนาย พ. พังลงไปในแมนํ้าปง ที่ดินดังกลาวยอมตกเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยใหนาย พ. กอสรางพนังกันตลิ่งลวงล้ําแมนํ้าปงโดยไมทําการร้ือถอน 
เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ออกใบอนุญาตใหนาย พ. กอสรางพนังกันตลิ่งรุกล้าํทางนํ้าสาธารณะ ทั้งยังเปนการออกใบอนุญาต
ภายหลังจากที่นาย พ. เร่ิมทําการกอสรางพนังกันตลิ่งไปกอนแลว เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
สั่งใหเอกชนที่ไดรับอนุมัติจากผูถูกฟองคดีทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําแมนํ้าปง 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่จะพิจารณาวาที่ดินที่พังลงในแมนํ้าตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

หรือไม ตองพิจารณาถึงสภาพการใชประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาวดวย หากปรากฏวาเจาของ 
หรือผูครอบครองไดปลอยทิ้งใหเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว ที่ดินสวนดังกลาวยอมมีสภาพ
เปนทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๓๙ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตหากเจาของยังคงใชสิทธิแหงความเปนเจาของ  
คงครอบครองอาคารและที่ดินน้ันอยู มิไดทอดทิ้งใหกลายเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว 
ที่ดินสวนนั้นยังหาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไม  ดังน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา นาย พ. 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยูติดกับแมนํ้าปง และไดสรางศาลาริมนํ้าในที่ดินดังกลาว  ตอมา 
เกิดอุทกภัยนํ้าทวมที่ดินทําใหนํ้ากัดเซาะจนศาลาริมนํ้าทรุดตกลงไปในแมนํ้าปง แตนาย พ.  
ก็ยังคงใชสิทธิแหงความเปนเจาของโดยการหวงกันหรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาท
ดวยการกอสรางพนังกันตลิ่งเพ่ือปองกันมิใหนํ้ากัดเซาะที่ดินพิพาท มิไดทอดทิ้งที่ดินโดยปลอย
ใหเปนทางน้ําหรือทางสาธารณะสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จึงยังถือไมไดวาที่ดินพิพาทในสวน 
ที่นํ้ากัดเซาะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การกอสรางพนังกันตลิ่งในพื้นที่บริเวณนั้น จึงเปนการกอสรางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
และไมเปนสิ่งลวงล้ําลํานํ้าอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน

                                                 
๓๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง๔๐ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจใชอํานาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน
ในการสั่งใหร้ือถอนพนังกันตลิ่งดังกลาวได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการรื้อถอนพนังกันตลิ่ง
ของนาย พ. จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติและไมเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี 

สําหรับกรณีการออกใบอนุญาตใหนาย  พ .  กอสรางพนังกันตลิ่ ง 
ในที่ดินพิพาทน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย พ. ไดมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนยื่นคําขออนุญาต
กอสรางพนังกันตลิ่งในที่ดินซ่ึงตนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ พรอมแนบเอกสารหลักฐานตามที่
กฎหมายกําหนด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวและประสานสอบถามไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมอบหมายใหเจาหนาที่
ในสังกัดออกไปตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เร่ืองรองเรียน แลวเห็นวา การกอสรางพนังกันตลิ่งที่พิพาทเปนการกอสรางภายในที่ดิน 
ที่มีโฉนดที่ดิน มิไดเปนการกอสรางลวงล้ําแมนํ้าปง ประกอบกับแบบกอสรางพนังกันตลิ่ง 
มีความเหมาะสม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตกอสรางใหแกนาย พ. และแมวานาย พ.  
จะเร่ิมกอสรางพนังกันตลิง่ไปกอนที่จะไดรับอนุญาต อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ แตมีขอยกเวนที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว วา 
ในกรณีที่ไดมีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนมาตรา ๒๑  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี  ดังน้ัน 
เม่ือนาย พ. ไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่ง พรอมแนบเอกสารตามที่กําหนดไว 

                                                 
๔๐-๔๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง 
บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทย 
หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสรางอาคาร 

หรือส่ิงอื่นใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําส่ังเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใด
ดังกลาวร้ือถอนหรือแกไขอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันใหเสร็จส้ินโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดนั้นและจะหามมิใหเจาของ 
หรือผูครอบครองน้ันใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันทั้งหมดหรือแตบางสวนจนกวาจะไดร้ือถอนหรือแกไขเสร็จ
ดวยก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๕๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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ในมาตรา ๓๙ ทวิ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังมิได 
ใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตรวจพิจารณาเอกสารและสถานที่กอสรางเห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว และออกใบอนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งใหแกนาย พ. 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔/๒๕๕๙) 
 

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

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

จากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดพรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสาร 

ดังตอไปน้ีดวย 
  (ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

  (ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซ่ึงจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ 
ตามมาตรา 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 และรายการคํานวณของอาคารที่จะกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายซ่ึงมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบ 
และคํานวณอาคารนั้น 

  (ช) วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว 
 (๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เปนการแจงการกอสราง 

หรือดัดแปลงอาคาร 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึงครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบ 

ที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนดําเนินการกอสราง
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

 ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตราน้ีโดยอนุโลม 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๕๙๙ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๔.๒ กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองไดหรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงของเจาพนักงาน
ทองถิ่น 
 

กรณีซื้ออสังหาริมทรัพยจากการขายทอดตลาดอันเน่ืองมาจาก 
การบังคับจํานองตามคําสั่งศาลยุติธรรม ผูซื้อตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย  
ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาอาคารที่ซื้อจากการขายทอดตลาดกอสรางข้ึนโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  
ซึ่งตกอยูภายใตบังคับที่ตองดําเนินการรื้อถอนตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจออกคําสั่งถึงผูซื้ออาคารดังกลาวจากการขายทอดตลาด
ในฐานะเจาของอาคารคนปจจุบันเพื่อใหร้ือถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงได 

สรุปขอเท็จจริง 
นาย ส. ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารตึก ๒ ชั้น มีทั้งหมด ๓๕ หอง  

โดยผังของอาคารดังกลาวกําหนดใหกอสรางอาคารจํานวน ๑๖ หอง เวนระยะ ๔.๐๐ เมตร  
แลวกอสรางอาคารจํานวน ๑๔ หอง เวนระยะ ๔.๐๐ เมตร แลวกอสรางอาคารจํานวน ๕ หอง  
ตอมา เจาหนาที่ฝายโยธา สํานักงานเขตบึงกุม ตรวจพบวามีการกอสรางอาคารตึก ค.ส.ล. ชั้นเดียว 
เปนอาคารเลขที่ ๑๙/๕๗๐ ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง  
ในชองวางระหวางอาคารบานแถวจํานวน ๑๖ หอง กับอาคารบานแถวจํานวน ๑๔ หอง ที่นาย ส. 
ไดรับอนุญาตใหกอสราง อันเปนการกอสรางอยูในบริเวณที่กฎหมายกําหนดใหเปนชองวาง
ระหวางอาคารบานแถว โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนกรณีที่ไมสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูอํานวยการเขตบึงกุม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําส่ังหามนางสาว ร.  
ซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร  
และใหดําเนินการรื้อถอนอาคารดังกลาว แตนางสาว ร. ไมไดปฏิบัติตามคําส่ัง สํานักงานเขต 
บึงกุมจึงได มีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ  กรุงเทพมหานคร ขอจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท ซ่ึงในขณะที่หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามขั้นตอน
การรื้อถอนอาคาร ผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชนรายหนึ่งไดซ้ือที่ดินพรอมอาคารพิพาทจากการ 
ขายทอดตลาด  อันเนื่ องมาจากการบั งคับ จํานองตามคํา ส่ั งศาลยุติธรรม  ซ่ึ งตอมา 
เ ม่ือเจาพนักงานทองถิ่นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท 
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ก็ไดตรวจสอบพบวา ปจจุบันผูฟองคดีเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารตึกพิพาท 
ตอจากนางสาว ร. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับ 
การกอสรางอาคารพิพาท หามใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคารตึกพิพาท เน่ืองจากกอสราง
อาคารโดยไมไดรับใบอนุญาต และมีคําสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมด 
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง เน่ืองจากกอสรางอาคารโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และกอสรางในชองวางระหวางอาคารบานแถวทุก ๒๐ หอง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวยและอุทธรณคําสั่ง
ที่ใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตไดรับการวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่หามมิใหผูฟองคดีใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารพิพาท และมีคําส่ังที่ใหผูฟองคดี
ดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท รวมทั้งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่ผูฟองคดีซ้ือที่ ดินพรอมอาคารพิพาทจากการขายทอดตลาด 

อันเนื่องมาจากการบังคับจํานองตามคําสั่งศาลยุติธรรม ผูฟองคดียอมตองรับไปทั้งสิทธิ 
และหนาที่ตามกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อาคารพิพาทที่ผูฟองคดีซ้ือมามีการกอสราง
ในชองวางระหวางอาคารบานแถวจํานวน ๑๖ หอง กับอาคารบานแถวจํานวน ๑๔ หอง  
กรณีจึงตกอยูภายใตบังคับใหมีการดําเนินการรื้อถอนตามขอ ๒๕ วรรคสอง ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนขอบัญญัติทองถิ่น 
ที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคาร ประกอบมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แมวาขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครดังกลาวจะถูกยกเลิกแลว  แตขอ ๕๗ วรรคหนึ่ ง๔๓ ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบันยังคงกําหนดให
ชองวางระหวางตึกแถวมีที่วางไมนอยกวา ๔ เมตร กรณีอาคารพิพาทจึงเปนกรณีที่ไมอาจแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  ดังนั้น การท่ี 

                                                 
๔๓ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๕๗ ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร  
โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถว 
หรือตึกแถวน้ันกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพ่ือเชื่อมกับที่วางหลังอาคาร  

ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๐๑ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคําสั่งใหผูฟองคดีในฐานะเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ตึกพิพาทรายปจจุบันตอเน่ืองมาจากนางสาว ร. ดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทท้ังหมด 
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๖๙/๒๕๕๘) 

 

การตอเติมที่อยูอาศัยของประชาชนแมจะเปนสิทธิเสรีภาพ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง แตก็ตองอยูภายใตบังคับ 
แหงบทกฎหมายเฉพาะ  ดังน้ัน เม่ือมีการประกาศใชกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล โดยจํากัดใหสามารถกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคาร 
ในบริเวณท่ีกําหนดไดเพียงบางชนิดหรือบางประเภท  พรอมทั้งจํากัดความสูง 
และระยะหางของอาคารเอาไว ซึ่งมีเจตนารมณเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ  
มิไดมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 
และมิไดมีผลกระทบกระเทือนสาระสําคัญในทรัพยสินหรือกรรมสิทธ์ิในอาคาร  
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว  
จึงมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สามารถใชบังคับได และเน่ืองจาก
กฎกระทรวงดังกลาวไมไดกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการใชดุลพินิจ
พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงอาคารเปนการเฉพาะราย
นอกเหนือจากที่กฎกระทรวงบัญญัติใหอํานาจไว การที่เจาของอาคารดัดแปลงตอเติม
อาคารใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กฎกระทรวงขางตน
กําหนดหามไว และเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได เจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงตองดําเนินการสั่งให ร้ือถอนอาคารสวนที่ตอเติมน้ันตามมาตรา  ๔๒  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไมอาจพิจารณาเปนอยางอ่ืนได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของอาคารบานแถว ๒ ชั้น ไดตอเติมอาคารดังกลาว 

โดยกอสรางคอนกรีต ๒ ชั้น ในบริเวณดานหลังบานติดเชื่อมกับตัวบานเดิม  ตอมา มีผูรองเรียน
ตอนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วาผูฟองคดีตอเติมอาคารรุกล้ําเขาไปในเขต
ที่ดินของตน ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาตรวจสอบตามขอรองเรียนแลวพบวา 
อาคารของผูฟองคดีมีการตอเติมดัดแปลงเปนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๔x๖ เมตร กอสราง
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โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และสรางชิดเขตที่ดินของผูอ่ืน ไมเหลือที่วาง
โดยรอบอาคาร และเปนการตอเติมภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใชบังคับ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา การดัดแปลงอาคารของผูฟองคดีมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎกระทรวงดังกลาวและไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได จึงมีคําส่ังหามมิให
บุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารที่ตอเติม และคําส่ังใหร้ือถอนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น 
ในสวนที่ตอเติมโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาลและเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด มีใจความสรุปไดวา 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการพิจารณาออกคําส่ังใหร้ือถอนอาคาร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายเทาน้ัน ไมไดนําขอเท็จจริง 
และเหตุผลการประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ มาประกอบการพิจารณาดวย 
และบทบัญญัติตามกฎกระทรวงดังกลาวที่กําหนดหามกอสราง ดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณ
พ้ืนที่ที่ผูฟองคดีกอสรางอาคาร เวนแตอาคารเด่ียวชั้นเดียวมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร โดยอาคาร
แตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา ๔ เมตร หางเขตที่ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร มีลักษณะ
เปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินเกินความจําเปน ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมการตอเติมอาคารที่อยูอาศัยของประชาชนจะเปนสิทธิเสรีภาพ 

ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรอง แตการดําเนินการตองอยูภายใต
บังคับแหงบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ในกรณีน้ีคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ทั้งนี้ เพ่ือไมใหสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ 
ของผูอยูอาศัยรายอ่ืนหรือของชุมชน หรือกระทบตอการรักษาสิ่งแวดลอม การผังเมือง  
การสาธารณสุขที่ ดีหรือกรณีอ่ืน ๆ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
เทาที่จําเปน แตจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได และตองมีผล 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๐๓ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เปนการเจาะจง โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ เปนบทกฎหมายท่ีเคารพสิทธิ
ของบุคคลในเขตทองที่ที่ กําหนด โดยยกเวนไมใชบังคับตอสิ่งปลูกสรางที่มีอยูกอนแลว  
แตมุงใชบังคับตอสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นใหม โดยจํากัดใหสามารถกอสรางอาคารในบริเวณ 
ที่กําหนดไดเพียงบางชนิดหรือบางประเภท พรอมทั้งจํากัดความสูงและระยะหางของอาคาร
เอาไวตามที่ปรากฏในขอ ๑๔๔ ขอ ๒ (ก)๔๕ และขอ ๔๔๖ ของกฎกระทรวงฉบับน้ี โดยมี

                                                 
 ๔๔-๔๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“บริเวณที่ ๑” หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตท่ีดินพระราชวังไกลกังวลดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือ ดานทิศตะวันตก 

ไปทางทิศตะวันตก และดานทิศใตไปทางทิศใตตลอดแนวออกไปเปนระยะ ๑๐๐ เมตร 
(๒) พื้นที่ในบริเวณทิศเหนือเร่ิมจากจุดบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๕ กับถนนไปเขาเตา 

ไปทางทิศตะวันออกและตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลของตําบลหนองแกแลวเลี้ยวไปทางทิศใต ตามแนวชายฝงทะเลของตําบล
หนองแกจนจดหลักเขตเทศบาลที่ ๓ จากหลักเขตเทศบาลที่ ๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหินจนจดเขต
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๕ ฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางของทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๓๓๒๕ ฟากตะวันออกจนจดจุดบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๕ กับถนนไปเขาเตา 

“บริเวณที่ ๒” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของตําบลหัวหินและตําบลหนองแก  
เขาไปในแผนดินเปนระยะ ๕๐ เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเลของตําบลหัวหินและตําบลหนองแก โดยเร่ิมจากเขตเทศบาลตําบล
หัวหินดานทิศเหนือไปทางทิศใต จนจดเขตเทศบาลตําบลหัวหินดานทิศใต ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ ๑ และพื้นที่พระราชวังไกลกังวล 

“บริเวณที่ ๓” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๒ ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ ๑๕๐ เมตร 
“บริเวณที่ ๔” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๓ ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ ๕๐๐ เมตร 

ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ ๕ 
“บริเวณที่ ๕” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๑ (๑) ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 

๔๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ ๒ และพื้นที่บริเวณที่ ๓ 
ทั้งน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ี 
ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหัวหินและตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ี เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปน้ี 
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 

(๑) อาคารเด่ียวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร  
โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา ๔ เมตร หางเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา ๒ เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ ของท่ีดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารน้ัน และตองหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐ เมตร หรือหางจาก 
คันขอบอางเก็บนํ้าเขาเตาโดยรอบไมนอยกวา ๑๒ เมตร 

(๒) เข่ือน ทางหรือทอระบายนํ้า ร้ัวหรือกําแพงที่มีความสูงไมเกิน ๑ เมตร ประตู และสะพานที่ไมไดสราง
ลงสูทะเล 

(๓) อาคารของทางราชการที่หางจากชายฝงทะเลเกิน ๒๐ เมตร 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๖๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจตนารมณเพ่ือการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง 
และการสถาปตยกรรมที่ดี ตลอดจนมิใหมีความแออัด ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยมีภูมิทัศนที่ดี 
อันเปนประโยชนตอสาธารณะหรือชุมชนในเขตทองที่ที่ กําหนดรวมถึงตอผูฟองคดีดวย  
ทั้งยังเปนภูมิทัศนและภาพลกัษณที่ดีตอพระราชวงัไกลกังวลซึ่งเปนสถานที่สาํคัญของสถาบันหลัก
ของประเทศท่ีประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศใหความสนใจ แมจะเปนการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ก็มิไดมีผลกระทบกระเทือนสาระสําคัญในทรัพยสินหรือกรรมสิทธิ์ 
ในอาคารของผูฟองคดี และมิไดมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ผูที่ขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกรายจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของกฎกระทรวงขางตน  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฉบับพิพาทซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว จึงมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและสามารถ 
ใชบังคับได 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของอาคารบานแถวที่ตั้งอยู
ใน “บริเวณที่ ๑” ตามขอ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ไดตอเติมดัดแปลง
อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น บริเวณพื้นที่ดานหลังบานติดเชื่อมกับอาคารเดิม ขนาดประมาณ ๔x๖ เมตร 
โดยไมได รับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนการตอเติมในป พ .ศ .  ๒๕๓๙  
อันเปนชวงเวลาที่กฎกระทรวงขางตนมีผลใชบังคับแลว แมอาคารที่ตอเติมจะมีความม่ันคง
แข็งแรง มีความสูงและขนาดไมเกินตัวบานเดิม รวมทั้งมีถนนตัดผานก็ตาม แตอาคารดังกลาว
มิไดมีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว มิไดอยูหางเขตที่ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร และไมมีที่วาง
โดยรอบอาคารไมนอยกวา ๗๕ ของที่ดินที่กอสรางอาคาร ยอมไมอยูในหลักเกณฑที่จะกอสรางได
ตามที่กําหนดในขอ ๒ (ก) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท กรณีจึงเปนการดัดแปลงตอเติมอาคาร
ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดหามไวในขอ ๔ ของกฎกระทรวง
ฉบับเดียวกัน ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณที่กอสรางอยูระหวางเขตที่ดินของผูอ่ืนและมีความกวาง
เพียง ๔.๖ เมตร จึงเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาทในสวนที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตและขัดตอ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ  ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ  
ไมไดกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการใชดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาต 
หรือไมอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงอาคารเปนการเฉพาะรายนอกเหนือจากที่กฎกระทรวง
                                                                                                                                            

ขอ ๔ อาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดไวตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ตองหาม ตามที่กําหนดในขอ ๒ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บัญญัติให อํานาจไว  ดังนั้น เ ม่ือผูฟองคดีดัดแปลงอาคารฝาฝนกฎกระทรวงดังกลาว  
และไมสามารถแกไขใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นจึงตองออกคําส่ังรื้อถอนอาคารโดยไมอาจ
พิจารณาเปนอยางอ่ืนได คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาท 
ในสวนที่ตอเติม จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๙) 

 

กรณีที่มีการตอเติมดัดแปลงอาคารโดยไมไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และเปนการดัดแปลงอาคารฝาฝนตอพระราชบัญญัติดังกลาวและกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเปนกรณีที่
ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง 
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงไดตามมาตรา ๔๒  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยตองดําเนินการแจงคําสั่งดวยวิธีการที่กําหนดไว
ในมาตรา  ๔๗  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติ ดังกลาว   อยางไรก็ตาม  หากปรากฏวา 
เจาพนักงานทองถิ่นไมไดดําเนินการแจงคําสั่งใหครบถวนตามข้ันตอนของบทบัญญัติน้ี  
แตการกระทําความผิดกรณีดัดแปลงตอเติมอาคารพิพาทโดยไมได รับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่นยังคงมีอยูตลอดมา เจาพนักงานทองถ่ินยอมมีอํานาจ
ดําเนินการแจงคําสั่งดังกลาวใหมโดยดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามข้ันตอน 
ของกฎหมายได ซึ่งถือเปนการออกคําสั่งทางปกครองใหมตางหากจากคําสั่งเดิม 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของอาคารตึกแถว เลขที่ ๖/๔ ตั้งอยูในเขตเทศบาล

เมืองสุโขทัยธานี โดยอาศัยอยูรวมกับผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนบิดาของตน ผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําการ 
ตอทอนํ้าทิ้งออกจากกันสาดดานหลังอาคาร ยาวประมาณ ๑ เมตร เพ่ือระบายน้ําจากชั้นดาดฟา
และไดตอเติมดานหลังอาคารดวยการเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณที่วางดานหลังอาคารสูงจากพ้ืนเดิม
ประมาณ ๐ .๑๕ เมตร ทําหลังคาโครงไมมุงสังกะสีดานหลังอาคารบริเวณทางหนีไฟ  
ขนาด ๒x๔ เมตร และทําผนังไมกันดานหลังระหวางตึกแถวในบริเวณทางหนีไฟ โดยไมได 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกเทศมนตรี 
เมืองสุโขทัยธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งถึงผูฟองคดีที่ ๑ รวม ๒ คําสั่ง คือ คําสั่งใหแกไข
ทอนํ้าทิ้งบนชั้นดาดฟา และคําสั่งให ร้ือถอนสิ่งกอสรางที่ดัดแปลง โดยไมไดรับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่นภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาลหรือเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัด



 
๖๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สุโขทัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ และเม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีอาญา 
กับผูฟองคดีทั้งสองในความผิดฐานดัดแปลงตอเติมอาคาร โดยไมไดรับอนุญาตและฝาฝนคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น  หลังจากนั้น อัยการจังหวัดสุโขทัยไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงคําสั่ง 
ที่ให ร้ือถอนสิ่งกอสรางดังกลาวฉบับเดิมถึงผูฟองคดีที่ ๑ อีกคร้ังหน่ึง โดยใหแจงคําสั่ง 
ดวยวิธีการตามมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เน่ืองจากเห็นวาการแจงคําส่ัง
กอนหนาน้ีไมไดดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามบทบัญญัติขางตน  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งฉบับใหมถึงผูฟองคดีทั้งสอง รวม ๔ ฉบับ เพ่ือใหดําเนินการแกไข
และรื้อถอนอาคารพิพาทในสวนที่มีการดัดแปลง ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  
ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณคําสั่งทั้งสี่ฉบับ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดี
ทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทั้งสี่ฉบับและเพิกถอนคาํวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คดีมีประเด็นที่จะตองพิจารณาในศาลปกครองสูงสุดแตเพียงวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนอาคารพิพาท
ในสวนที่มีการดัดแปลง และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ ชอบดวยกฎหมายหรือไม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูครอบครองอาคารพิพาท  

และเปนผูดําเนินการตอเติมดานหลังอาคารดวยการเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณที่วางดานหลังอาคาร
สูงจากพ้ืนเดิมประมาณ ๐.๑๕ เมตร ทําหลังคาโครงไมมุงสังกะสีดานหลังอาคารบริเวณทางหนีไฟ 
ขนาด ๒x๔ เมตร และทําผนังไมกันดานหลังระหวางตึกแถวในบริเวณทางหนีไฟ โดยไมไดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือเปนการดัดแปลงอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนพ้ืนที่วาง
ดานหลังอาคารตามขอ ๓๔ วรรคสอง๔๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเปนการดัดแปลงโดยฝาฝนตอพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ และกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

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

ขอ ๓๔    ฯลฯ    ฯลฯ 
หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อใชติดตอถึงกัน โดยไมใหมีสวนใด

ของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ําไมเกิน ๑.๔๐ เมตร  
ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๐๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งยังเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดเจาพนักงานทองถิ่น จึงมีอํานาจ 
ที่จะออกคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูครอบครองอาคารและเปนผูดําเนินการดัดแปลงอาคาร
พิพาทร้ือถอนอาคารในสวนที่ดัดแปลงได ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนอาคารพิพาทในสวนที่ดัดแปลงดังกลาว 
ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

แมวากอนการออกคําส่ังขางตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเคยมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ที่ ๑ แกไขทอนํ้าทิ้งพรอมดาดฟามากอนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีการดําเนินการโดยแจง 
ใหผูฟองคดีที่ ๑ ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพียงประการเดียว ไมไดมีการปดประกาศ
คําสั่งไวในที่ เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ มีการกระทําดังกลาวดวย  
อันเปนกรณีที่ไมไดดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายตามมาตรา ๔๗ ทวิ๔๘  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แตโดยที่การกระทําความผิดกรณีดัดแปลงตอเติม 
อาคารพิพาทโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นของผูฟองคดีที่ ๑ ยังคงมีอยูตลอดมา 
จนกระทั่งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งฉบับใหมใหผูฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอน
อาคารพิพาท โดยแจงคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และปดประกาศคําสั่งไว 
ในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวดวย กรณีจึงเปน 
การดําเนินการโดยชอบตามมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แลว คําสั่ง 
ในคร้ังหลังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไดพิจารณา
อุทธรณจากคําสั่งดังกลาว จึงเปนคําส่ังทางปกครองและมีสภาพเปนคําสั่งใหมตางหากจากคําสั่งเดิม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

การ ท่ีผู ถู กฟ องค ดีที่  ๒  ได พิ จารณา อุทธรณของผู ฟ อ งค ดีที่  ๑  
แลวมีคําวินิจฉัยอุทธรณ โดยระบุวา ไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑
พยานหลักฐานจากเจาพนักงานทองถิ่นและเจาหนาที่ฝายเลขานุการ ประกอบคําชี้แจง 
ของนายชางโยธา ผูแทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ
จังหวัดสุโขทัย และคําวิ นิจฉัยอุทธรณฉบับเดิม กรณียอมเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นและไดมี 
คําวิ นิจฉัยอุทธรณขึ้นใหม   อีกทั้ ง  ศาลไดวิ นิจฉัยแลววาคําสั่ งของผูถูกฟองคดีที่  ๑  
                                                 

๔๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๗ ทวิ การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ ส่ังใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัติน้ีหรือใหร้ือถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซ่ึงจะตองรับคําส่ังดังกลาว 
ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาว และใหถือวาผูซ่ึงจะตองรับคําส่ังไดทราบคําส่ังน้ันแลวเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 



 
๖๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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ชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวม ๒ ฉบับ 
ไดแก คําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ แกไขทอนํ้าทิ้งบนชั้นดาดฟา และคําส่ังใหผูฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอน
อาคารพิพาทในสวนที่มีการดัดแปลง และเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะในสวน
ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๒ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗/๒๕๕๙) 

 

มาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร รวมทั้งระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวไวเปนการเฉพาะ  
โดยในเรื่องของการแจงคําสั่งน้ัน ใหสงทางไปรษณียตอบรับใหผูซึ่งตองรับคําสั่งดังกลาว 
ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นงาย ณ อาคาร 
หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งน้ัน 
เม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่มีการปดประกาศดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือเจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทราบตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนดไวแลว ก็ยอมถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารทราบคําสั่งโดยชอบ 
แมเจาของอาคารจะอางวาตนมิไดเปนผูครอบครองอาคารในขณะนั้น เพราะทําสัญญา
ใหบุคคลอ่ืนเชาอาคารของตนและอยูระหวางการขับไลผูเชา ทําใหไมทราบคําสั่งดังกลาว
ก็ตาม กรณีก็หาเปนเหตุทําใหการแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมชอบแตอยางใดไม 
หากผูซึ่งตองรับคําสั่งไมเห็นดวยกับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ก็ตองยื่นอุทธรณ 
ตอผู มี อํานาจพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ ถือวาทราบคําสั่ ง  
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การท่ี 
ผูซึ่งตองรับคําสั่งยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดังกลาว ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณยอมมีอํานาจไมรับอุทธรณน้ันไวพิจารณา 

สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ประกอบกิจการใหเชาที่พักอาศัย 
ผูฟองคดีไดทําสัญญากับนาง ว. และนาย ภ. ผูเชา โดยใหเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางอาคาร
โครงเหล็กและอาคารไมเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม แตผูเชาไดกอสรางดัดแปลงอาคาร 
ซ่ึงเจาหนาที่สํานักงานเขตหลักส่ีตรวจพบวา อาคารของผูฟองคดีมีการกอสรางดัดแปลง 
โดยไมไดรับอนุญาต ผูอํานวยการเขตหลักส่ี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะผูรับมอบอํานาจ 
จากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) จึงไดมีคําส่ังถึงผูฟองคดี รวม ๓ ฉบับ 
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ไดแก คําสั่งใหระงับการกอสรางอาคาร คําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร 
หรือบริเวณอาคาร และคําสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง
ดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง โดยสงคําสั่ง 
ทั้งสามฉบับดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ไปยังภูมิลําเนา
ของผูฟองคดี และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดปดประกาศคําส่ังทั้งสามฉบับ ณ อาคารพิพาท
เม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคาร 
ที่กอสรางดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตออกทั้งหมด เน่ืองจากมิไดปฏิบัติตามคําส่ังที่ใหแกไข
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารภายในเวลาที่กําหนด โดยสงคําส่ังทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แตไมมีผูรับ 
และไดปดคําสั่งดังกลาว ณ อาคารพิพาทในวันเดียวกันดวย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งสี่ฉบับ แตคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาแลว 
มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเพิกถอนคําส่ัง รวม ๒ ฉบับ ไดแก คําส่ังใหผูฟองคดีดําเนินการแกไข 
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร และคําสั่งใหร้ือถอนอาคารพิพาท พรอมทั้งมีคําวินิจฉัย
ไมรับไวเปนอุทธรณเฉพาะกรณีที่อุทธรณคําส่ังใหระงับการกอสรางอาคารและคําส่ังหามใช 
หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร เน่ืองจากผูฟองคดีอุทธรณเม่ือพนระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหระงับการกอสรางอาคาร และคําส่ังหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารหรือบริเวณอาคาร รวมทั้งขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดีกรณีอุทธรณคําส่ังดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการแจงคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวเปนการเฉพาะ โดยในกรณีที่
เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังใหระงับการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคาร ใหแจงคําสั่งไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามมาตรา ๔๐ (๑)  
สวนในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร
หรือบริเวณที่มีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร เจาพนักงานทองถิ่น
ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาวตามมาตรา ๔๐ (๒) และสําหรับการแจงคําสั่งระงับการกระทําที่เปนการฝาฝน 
ตอบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ีใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซ่ึงจะตอง
รับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผู น้ัน และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผย 
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และเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําฝาฝนกฎหมาย และใหถือวาผูซ่ึงจะตอง 
รับคําส่ังไดทราบคําส่ังน้ันแลวเม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่มีการปดประกาศดังกลาว 
ตามมาตรา ๔๗ ทวิ ซ่ึงในคดีน้ี แมจะฟงขอเท็จจริงตามขอกลาวอางของผูฟองคดีวาผูฟองคดี
มิไดเปนผูครอบครองอาคาร และอยูระหวางขับไลผูเชาเดิม ทําใหไมทราบคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ก็ตาม แตเหตุดังกลาวก็มิใชภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย เน่ืองจากมิใชเหตุที่เกิดขึ้น 
อันมิอาจปองกันได หากไดจัดการระมัดระวังตามสมควร  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาขอตกลง 
ในสัญญาเชาก็ปรากฏวา ผูฟองคดียังคงสงวนสิทธิในการใชประโยชนจากอาคารพิพาท 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นภายในอาคารไดตลอดเวลา ผูฟองคดีจึงชอบที่จะเขาไป 
ใชประโยชนในอาคารไดโดยไมมีขอหาม ประกอบกับผูฟองคดีในฐานะผูใหเชามีสิทธิตามสัญญาเชา
สามารถเขาตรวจดูทรัพยสินที่ใหเชาเปนครั้งคราวได  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แจงคําส่ังใหระงับการกอสรางอาคาร และคําส่ังหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร 
หรือบริเวณอาคาร โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดีซ่ึงเปนที่อยู
ที่ระบุไวตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงไดปดคําส่ังทั้งสองฉบับไวในที่เปดเผย 
ณ อาคารพิพาทแลว กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายโดยชอบ 
และใหถือวาผูฟองคดีในฐานะเจาของอาคารพิพาทไดรับทราบคําสั่งดังกลาวเม่ือพนกําหนดสามวัน
นับแตวันที่ปดประกาศคําสั่งตามมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แลว  
ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิอุทธรณคําส่ังทั้งสองฉบับภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถือวาไดรับ
คําสั่งตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง๔๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ คือ  
ตองยื่นอุทธรณภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๑ อุทธรณคําสั่งฉบับพิพาท จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณของผูฟองคดีกรณีคําส่ังดังกลาว 
ไวพิจารณา โดยใหเหตุผลวาเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๒/๒๕๕๙) 

 
 
 
 

                                                 
 ๔๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๕๒ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผูไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีเจตนารมณที่จะคุมครอง 
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน  ดังน้ัน แมจะเปนอาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ 
ก็ตาม หากอาคารดังกลาวมีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ  
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เจาพนักงานทองถิ่นก็มีอํานาจสั่ง
ใหดําเนินการแกไขหรือรื้อถอนได  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ 

การกอสรางอาคารพิพาทในชวงเวลากอนที่จะใชบังคับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ในทองที่ที่มีการปลูกสรางอาคารดังกลาว ยอมทําใหผูปลูกสรางอาคาร
ไมสามารถยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ไดในขณะน้ัน จึงถือเปนกรณีที่ไมตองขออนุญาต
กอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่ง 
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารและมีคําสั่งหามใชหรือยินยอม 
ใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาว โดยอางเหตุผลในการออกคําสั่งเพียงวา อาคารดังกลาว
กอสรางโดยไมไดขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยไมปรากฏเหตุอ่ืนอันเขาเงื่อนไข
ตามกฎหมายที่จะทําใหสามารถออกคําสั่งดังกลาวกับอาคารพิพาทตามกรณีน้ีได  
ยอมเปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยเหตุผลและปราศจากอํานาจที่จะกระทําได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคารที่ปลูกสรางอยูในที่ดินซึ่งกําหนดใหเปน

เขตปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางโรงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ตอมา คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ใหกรมเจาทาเขาใชพ้ืนที่บางสวนในเขตปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางโรงเพื่อสรางทาเทียบเรือ
บางโรงเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย กรมเจาทาจึงอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลปาคลอก
ดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือบางโรง องคการบริหารสวนตําบลปาคลอกมีความประสงค 
จะจัดระเบียบรานคาบริเวณทาเทียบเรือบางโรง โดยการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
จํานวน ๑๐ คูหา แตปรากฏวามีราษฎร จํานวน ๑๙ ราย เขาไปดําเนินการกอสรางอาคารรานคา
ในบริเวณดังกลาวอยูกอนแลว รวมถึงผูฟองคดีดวย ซ่ึงทางราชการอนุโลมใหผูอยูอาศัยเดิม
จํานวน ๑๔ ราย อาศัยอยูตอไปได สวนผูที่ซ้ือสิทธิจากเจาของเดิมและเขาอยูหลังวันที่ ๒๓ 
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กรกฎาคม ๒๕๓๔ หรือเปนราษฎรที่มาจากพื้นที่อ่ืนและมีที่อยูอาศัยอ่ืนอยูแลว จํานวน ๕ ราย 
ทางราชการไมไดอนุโลมใหอาศัยอยูตอไป และใหองคการบริหารสวนตําบลปาคลอกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย  หลังจากนั้น นายอําเภอถลางไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุก
ที่ดินปาชายเลนบานบางโรง ผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคารที่พักอาศัย
บริเวณแนวเขตทาเทียบเรือบางโรง และเปนหนึ่งในจํานวนหารายที่องคการบริหารสวนตําบล 
ปาคลอกไดตรวจสอบแลววาเปนราษฎรที่มาจากพ้ืนที่อ่ืนและเขาอยูอาศัยหลังวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๓๔ หรือเปนราษฎรที่มาจากพ้ืนที่อ่ืนและมีที่อยูอาศัยอ่ืนอยูแลว โดยผูฟองคดีเปนบุคคล 
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่อ่ืนและซื้อสิทธิครอบครองอาคารพิพาทมาจากผูครอบครองเดิม 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาคลอก (ผูถูกฟองคดี) เห็นวา อาคารพิพาทกอสรางโดยไมได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกฟองคดี
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาท 
และมีคําสั่งหามผูฟองคดีใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารพิพาท ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
และไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาลและเขตราชการ
สวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดภูเก็ต แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสองฉบับ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๖๕๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 

และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ จะเห็นไดวา กฎหมายควบคุมอาคารมีเจตนารมณที่จะคุมครองสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยของประชาชน กลาวคือ แมจะเปนอาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย 
โดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
กอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับก็ตาม หากมีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตราย
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิด 

                                                 
 ๕๐ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซ่ึงกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  
หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตราย 
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือน 
ตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และถาอาคารนั้นอาจเปนภยันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทอถ่ินมีอํานาจส่ังใหร้ือถอนอาคารไดโดยนํามาตรา ๔๒  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๑๓ 
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เหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เจาพนักงานทองถิ่น 
ก็มีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขหรือร้ือถอนอาคารได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
ผูฟองคดีเขาไปอยูอาศัยในอาคารพิพาทตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ ซ่ึงประมาณไดวาอาคารพิพาท 
มีการปลูกสรางอยางชาเ ม่ือป พ .ศ . ๒๕๓๑ อันเปนชวงเวลากอนที่พระราชกฤษฎีกา 
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๔ จะมีผล 
ใชบังคับ และกอนที่จะมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลปาคลอกเม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๓๙ ยอมทําใหผูปลูกสรางอาคารดังกลาวไมสามารถยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ตอผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ไดในขณะนั้น จึงถือเปน
กรณีที่ ไมตองขออนุญาตกอสรางตอผูถูกฟองคดี ประกอบกับผูถูกฟองคดีใช อํานาจ 
ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอน
อาคารพิพาทและคําสั่งหามผูฟองคดีใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารพิพาท โดยอางเหตุผล
ในการออกคําส่ังวา อาคารดังกลาวกอสรางโดยไมไดขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
ทั้งที่ไมปรากฏขอเท็จจริงวาอาคารพิพาทมีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ 
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม อันจะเปนเหตุหรือเง่ือนไขที่จะทําให 
ผูถูกฟองคดีมีอํานาจในการออกคําสัง่ใหมีผลใชบงัคับเปนการยอนหลังกับผูฟองคดีได กรณีจึงเปน
การออกคําส่ังโดยไมชอบดวยเหตุผลและปราศจากอํานาจที่จะกระทําได มีผลทําใหคําส่ัง
ดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดี
ร้ือถอนอาคารพิพาท และคําสั่งหามผูฟองคดีใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๙) 

 

๑.๕ ขอพิพาทเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

 ๑.๖ ขอพิพาทเก่ียวกับการยื่นคําขอตอศาลเพ่ือใหมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคล
ซึ่งฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 

ไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๒. การผังเมือง 
 

ขอ ๓๑ ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
กําหนดใหที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมเปนที่ดินตองหามมิใหใชประโยชน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแตการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่
ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ เมตร และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนสถานที่เก็บสินคา 
สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  ดวยเหตุน้ี การดัดแปลงอาคาร 
ที่ตั้งอยูบนที่ดินดังกลาวเพื่อใชประโยชนเปนคลังสินคา จึงเปนการดัดแปลงอาคาร 
โดยฝาฝนกฎกระทรวงขางตนและเปนการใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดไว 
ในผังเมืองรวม การดัดแปลงอาคารในลักษณะน้ียอมเปนกรณีที่ไมสามารถแกไข 
ใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นจึงชอบที่จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ ประกอบ
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคําสั่งใหเจาของ 
หรือผูครอบครองอาคารระงับการดัดแปลง หามใช และร้ือถอนอาคาร รวมถึงออกคําสั่ง
ใหผูเชาอาคารระงับการใชอาคารในสวนน้ันได 

การที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการดัดแปลง
ฝาฝนกฎหมาย เพื่อหามมิใหใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคารดังกลาว โดยเจาพนักงาน
ทองถ่ินไดระบุอาคารที่อยูในบังคับของคําสั่งไวอยางชัดเจนแลว กรณีตองถือวาเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารทราบอยูแลววาคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวหมายถึงอาคารใด  ดังน้ัน ในกรณีน้ี 
แมเจาพนักงานทองถิ่นจะมิไดจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามไวตามที่มาตรา ๔๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กําหนด ก็ไมใชสาระสําคัญที่จะถึงขนาดมีผลทําให
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น จํานวน ๒๔ หลัง  

บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๒ เพ่ือใชเปนอาคารรานคาในโครงการพุทธมณฑลสาย ๒  
โดยในใบอนุญาตกอสรางอาคารระบุวา เปนอาคารรานคา หามเปลี่ยนแปลงการใช  
และตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตอาคารแตละหลังแบบพื้นที่ชั้นลางแสดงเปนรานคาพ้ืนที่  
๑๐๐ ตารางเมตร ชั้นสองแสดงเปนหองพักอาศัย  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาเชาชวง
ที่ดินบางสวนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๒ จากผูฟองคดีที่ ๒ พรอมอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น 
จํานวน ๑ หลัง ซ่ึงเปนหน่ึงในอาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางตามใบอนุญาตดังกลาว คือ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๑๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาคารเลขที่ ๘๒/๖๕ เน้ือที่ประมาณ ๒๖๐ ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลาเชา ๒๔ ป ๘ เดือน 
๓ วัน แตหลังจากนั้น นายตรวจอาคาร สํานักงานเขตทวีวัฒนา ไดตรวจพบวา อาคารเลขที่ ๘๒/๖๕ 
มีการดัดแปลงอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๑๒x๑๓.๙๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร  
จํานวน ๑ แหง (ดานหนา) และดัดแปลงอาคารเปนโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดประมาณ  
๑๕.๔๐x๒๓.๗๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จํานวน ๑ แหง (ดานขาง-ดานหลัง) โดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขัดตอ 
ขอ ๓๑ ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งยังเปน 
การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารสําหรับรานคา-พักอาศัย เพ่ือใชเปนสถานที่เก็บสินคา ซ่ึงเปนที่เก็บ 
พัก หรือขนสงสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม และการประกอบการ
รับสงสินคา อันเปนการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใช
เปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึง โดยฝาฝนมาตรา ๓๓ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
โดยผูอํานวยการเขตทวีวัฒนา จึงมีคําส่ังถึงผูฟองคดีที่ ๒ จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก คําส่ังใหระงับ
การดัดแปลงอาคาร คําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร  
และคําสั่งใหร้ือถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงทั้งหมด รวมทั้งไดมีคําส่ังถึงผูฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑ ฉบับ 
ไดแก คําสั่งใหระงับการใชอาคารพิพาทจนกวาจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
ผูฟองคดีที่ ๑ ไมเห็นดวยและอุทธรณคําส่ังทั้งสี่ฉบับตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมีคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณาเฉพาะกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
อุทธรณคําสั่งที่เจาพนักงานทองถิ่นแจงแกผูฟองคดีที่ ๒ เน่ืองจากผูฟองคดีที่ ๑ ไมใชผูไดรับคําสั่ง
จึงไมมีสิทธิยื่นอุทธรณ สวนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ อุทธรณคําส่ังที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ ระงับการใช
อาคารดังกลาวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัย
ยกอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ รับในคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองวา ตนไดกอสราง

อาคารและโครงหลังคาขึ้นใหมภายในบริเวณที่ดินที่เชา คือ โครงหลังคา ขนาดกวาง ๑๕.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๓.๗๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง และอาคารที่พักเปนตึก ๒ ชั้น ขนาดกวาง 
๑๒ เมตร ยาว ๑๓.๙๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง ทําใหอาคารดังกลาวมีพ้ืนที่รวม 
๔๖๔.๙๘ ตารางเมตร และไมปรากฏพยานหลักฐานวาการกอสรางโครงหลังคาและอาคารที่พัก
ตึก ๒ ชั้น ของผูฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจ



 
๖๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาของอาคารระงับการดัดแปลงอาคารพิพาท และออกคําสั่ง
หามมิใหผูฟองคดีที่ ๒ หรือบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มี 
การดัดแปลงอาคารไดตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  นอกจากนี้  
ยังปรากฏวา อาคารพิพาทตั้งอยูบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๒ ซ่ึงเปนที่ดินประเภท ก. ๒  
ที่กําหนดไวเปนสีเขียว อันเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม จึงตองหามมิให 
ใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมในหองแถวหรือตึกแถวที่มีพ้ืนที่ประกอบการ 
เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือเปนสถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคา 
หรือการประกอบกิจการรับสงสินคาตามขอ ๓๑ วรรคสอง (๑๒) (ก) ๑) และ (๑๕)๕๑ ของกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น  อีกทั้ง  
ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีที่ ๑ ใชอาคารพิพาทประกอบกิจการขนสงสินคาโดยทําการรับจาง
ขนสงสินคาไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ กรณีจึงเปนการใชประโยชนในพ้ืนที่เปนที่เก็บสินคา 
สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา อันเปนการฝาฝนขอ ๓๑ วรรคสอง (๑๕) 
ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และเปนการใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม 
หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้นในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมแลว ซ่ึงตองหามตามมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง๕๒ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘ อีกดวย การดัดแปลงอาคารของผูฟองคดีที่ ๑ จึงเปนกรณีที่ไมสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาของ

                                                 
 ๕๑ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๓๑ ที่ดินประเภท ก. ๒ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดิน
ประเภทน้ีในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต 
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซ่ึงไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปน้ี 

๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๕๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๒๗ ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไว

ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น 
ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๑๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาคารดังกลาวรื้อถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงทั้งหมด  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ ระงับการดัดแปลงอาคาร คําส่ังที่หามผูฟองคดีที่ ๒ ใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และคําสั่งที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนอาคารสวนที่ดัดแปลงทั้งหมด 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

สําหรับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ ระงับการใชอาคารพิพาทจนกวา 
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อาคารพิพาทไดรับอนุญาต
ใหใชเปนอาคารรานคา ซ่ึงเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒)  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูประกอบกิจการขนสงและขนถาย
สินคาในอาคารดังกลาว โดยสภาพของกิจการเชนนี้ยอมมีการเก็บและพักสินคาเพ่ือประโยชน 
ในการประกอบกิจการเก็บขนถายสินคา จึงถือวาผูฟองคดีที่ ๑ ใชอาคารดังกลาวเปน “คลังสินคา” 
ตามคํานิยามที่กําหนดไวในขอ ๑๕๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๕ (๕)๕๔ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เม่ือไมปรากฏวาเจาของอาคารเดิมหรือผูฟองคดีที่ ๑  
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปลี่ยนการใชอาคารเปนคลังสินคา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจออกคําส่ังใหผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูดัดแปลงอาคารพิพาท
ระงับการใชอาคารดังกลาวจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นไดตามมาตรา ๔๔๕๕ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ ระงับ

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

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของ 
เพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕๔ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๕) “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของ 
เพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรมหรือเพื่อประโยชนในการประกอบกิจการเก็บขนถายสินคา  ทั้งน้ี ไมรวมถึงอาคารเก็บของ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังให

เจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 



 
๖๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การใชอาคารน้ันจนกวาจะได รับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว 

อาคารพิพาทตั้งอยูในเขตที่ดินของผูฟองคดีที่ ๒ เอง และคําสั่งที่มีไปถึงผูฟองคดีที่ ๒ 
ก็ไดระบุอาคารที่อยูในบังคับของคําสั่งดังกลาวไวโดยชัดเจนแลว กรณีตองถือวาผูฟองคดีทั้งสอง
ไดทราบอยูแลววาคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณ 
ที่มีการกระทําดังกลาวหมายถึงอาคารใด  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดจัดใหมีเคร่ืองหมาย
แสดงการหามไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาวตามที่มาตรา ๔๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กําหนด ยอมไมใชขอสาระสําคัญที่จะถึงขนาดมีผลทําให
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอน
อาคาร ก็เปนการพิจารณามีคําสั่งไปโดยถูกตองตามลําดับขั้นตอนตามที่มาตรา ๔๐ (๓) 
ประกอบกับมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดไว คําส่ังหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารจึงมิไดเปนคําสั่งที่ขัดกันกับคําส่ังใหร้ือถอนอาคาร 

ผูฟองคดีที่ ๑ มีฐานะเปนผูครอบครองและดําเนินการดัดแปลงอาคารพิพาท ผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงเปนผูมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งทั้งสี่ฉบับดังกลาวได คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่สั่งไมรับพิจารณาอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณากรณีอุทธรณคําสั่งที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงแกผูฟองคดีที่ ๒ โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีที่ ๑ ไมใชผูไดรับคําสั่ง จึงเปนคําวินิจฉัย
อุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตเน่ืองจากไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงที่รับฟงไดวา
ผูฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น กรณีจึง
ไมจําตองเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๑ กรณีอุทธรณคําส่ังที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ ระงับการใช
อาคารดังกลาวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นน้ัน เม่ือคําสั่งดังกลาว 
ชอบดวยกฎหมาย คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณจึงชอบดวยกฎหมาย
เชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๖/๒๕๕๙) 



 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๕ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

 
๑. กรณีเก่ียวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 
 

ระยะเวลาการดําเนินการคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมตามที่มาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหดําเนินการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพนจากตําแหนง เปนเพียงระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดเพ่ือเรงรัดการปฏิบัติงานใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ตองเร่ิมดําเนินการตามกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันทีก่รรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติพนจากตําแหนง มิใชระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหตองกระทําการใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติพนจากตําแหนงโดยการลาออก และกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนิน
กระบวนการคัดเลือกผูที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดมาอยางตอเน่ือง จนกระทั่งไดรายชื่อบุคคล 
ที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนจํานวน 
สองเทาของจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง และไดนํารายชื่อดังกลาวเสนอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ แมคณะกรรมการสรรหาฯ จะใชเวลาในการคัดเลือกเกินกวาสามสิบวัน ก็หามีผล
ทําใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามคดีน้ีเปนการ
ดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นาย อ. ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
โดยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําส่ังลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการสรรหากรรมการกิจการ



 
 
๖๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โทรคมนาคมแหงชาติแทนผูที่ลาออก ทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการประสานงาน
และจัดใหมีการเสนอชื่อผูแทนหนวยงานตาง ๆ ผูแทนคณาจารย ผูแทนสมาคมวิชาชีพ 
ดานโทรคมนาคม และผูแทนองคกรเอกชน เพ่ือแตงตั้งใหทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับ
การเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ตอมา เม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประกาศรายชื่อผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหา
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพนตําแหนง
โดยการลาออก) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเร่ิมประชุมคร้ังแรก 
เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ และไดดําเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติอยางตอเน่ือง ไดแก มีประกาศเรื่อง การรับสมัครหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ปรากฏวามีผูสมัครจํานวน ๑๗ คน รวมทั้งผูฟองคดีดวย จากนั้น 
ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครแลวมีมติเม่ือวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหผูสมัครทั้ง ๑๗ รายผานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน 
และไดดําเนินการสรรหาตามกระบวนการ โดยในการคัดเลือกรอบแรก เปนการคัดเลือก 
จากผูสมัครทั้งหมด ๑๗ คน ใหเหลือ ๘ คน รอบสองคัดเลือกจากผูสมัครที่เหลือ ๘ คน ใหเหลือ 
๔ คน และในรอบที่ ๓ คัดเลือกจากผูสมัครที่เหลือ ๔ คน ใหเหลือ ๒ คน เม่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศ เรื่อง รายชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อตอประธานวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ 
จํานวน ๒ คน ซ่ึงผูฟองคดีมิไดรับเลือก  และตอมา เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดนํารายชื่อผูผานการคัดเลือกดังกลาวเสนอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ผูฟองคดี 
ไมพอใจ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนผลการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติตามคดีน้ี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา นาย อ. ไดลาออกจากการเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อันเปนการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเห็นไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะเปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดเร่ิมดําเนินการจัดใหมี
                                           

๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔๙   ฯลฯ   ฯลฯ 
ใหสํานักงาน กทช. ทําหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๖๒๑    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพนจาก
ตําแหนงตามนัยมาตรา ๑๖๒ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และไดมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการสรรหากรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติแทนผูที่ขอลาออก การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสามในการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงชอบดวยกฎหมายแลว สําหรับกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมที่มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฯ 
กําหนดใหดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพนจาก
ตําแหนงน้ัน ระยะเวลาดังกลาวเปนเพียงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเพ่ือเรงรัดการปฏิบัติงาน
ใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองเร่ิมดําเนินการตามกฎหมายภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพนจากตําแหนง มิใชระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดใหตองกระทําการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาว  ดังน้ัน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใชเวลาในการคัดเลือกเกินกวาสามสิบวนั ก็หามีผลทําใหการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามคดีน้ีเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยมาตรา ๑๖ 
ประกอบมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๗/๒๕๕๙) 

 
 

                                           
๒ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๑๐ การคัดเลือกและการเลือกกรรมการ ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรู หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ 

ตามมาตรา ๗ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ เปนจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง 
เสนอตอประธานวุฒิสภาพรอมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองระบุใหชัดเจน หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา 
เปนบุคคลที่มีความเหมาะสมในดานใดดานหน่ึงตามมาตรา ๗ และความยินยอมเปนหนังสือของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอรายชื่อตาม (๑) ซ่ึงตองกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการน้ีใหบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาไมมีผูไดรับเลือกหรือมีผูไดรับเลือกไมครบจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ใหนํารายชื่อ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูของสมาชิกท้ังหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกคร้ังหน่ึงตอเน่ืองกันไป 
และในกรณีน้ีใหผูไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือก
ใหเปนกรรมการ ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง  
ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๖ เม่ือกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง และในกรณีที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภาใหเร่ิมดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่เปดสมัยประชุมของรัฐสภา 



 
 
๖๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณที่จะให 
คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม  
เปนทรัพยากรของชาติ และการใชทรัพยากรนี้ก็ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ  
โดยจะกําหนดใหมีองคกรที่เปนอิสระทําหนาที่ในการจัดสรรตลอดจนถึงการกํากับดูแล
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการ
ดําเนินการขางตนตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน 
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการดังกลาวน้ัน 
จะตองใหความคุมครองถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่เก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีอยูเดิม โดยกําหนดวากฎหมายที่จะตราขึ้นมาใหมจะตองไมกระทบกระเทือน
ถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่มีผลสมบูรณอยูเดิม กอนที่กฎหมายที่ตราข้ึนใหม
มีผลใชบังคับ ซึ่งมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๐/๑ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองผูที่ไดรับอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญา ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญดังกลาว 

เม่ือสัญญาระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) กับผูประกอบการที่จัดทํา
ข้ึนกอนมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เปนสัญญาที่ กสท. 
ใหผูประกอบการดังกลาวดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา อันเปนการ
ดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมและธุรกิจอ่ืนที่ตอเน่ือง
ใกลเคียงกัน โดยมีลักษณะเปนการรวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน
แหงกิจการของ กสท. อันเปนอํานาจของ กสท. ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๐ (๖) 
แหงพระราชบัญญัติการส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งการดําเนินการ 
ของผูประกอบการเปนการประกอบกิจการที่มีลักษณะที่เปนผูใหบริการดานกิจการ
โทรคมนาคมแกบุคคลอ่ืนทั่วไป จึงถือเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ  ดังน้ัน ผูประกอบการดังกลาว 
จึงเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๖๒๓    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ใชบังคับ สิทธิของผูประกอบการดังกลาวจึงยังคงมีอยู
และไดรับการคุมครองใหสามารถประกอบกิจการตามที่ไดรับจากสัญญาเดิมน้ัน 
ตอไปจนกวาสัญญาจะสิ้นสุดลง และถือไดวาผูประกอบการดังกลาวเปนผูที่มีสิทธิ  
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ประกอบขอ ๔ ของประกาศ 
กทช. เร่ือง หลักเกณฑเพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) 
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เปน ๑๐ หลัก  ดังน้ัน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ผูรับใบอนุญาตที่มีเครือขายโทรคมนาคม ซึ่งรับอํานาจหนาที่มาจาก ทศท.  
จึงมีหนาที่ตองยินยอมใหผูประกอบการดังกลาวเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของตน  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิม การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ปจจุบัน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) ไดทําสัญญาดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา (AMPS ๘๐๐)  
และสัญญาดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL 
COMMUNICATION NETWORK) ๑๘๐๐ กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตามลําดับ 
และไดทําขอตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยองคการโทรศัพท 
แหงประเทศไทย (ทศท.) ยอมใหโครงขายวิทยุคมนาคมที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ตามสัญญาที่ทํากับ กสท. ขางตน สามารถทําการเช่ือมเขากับโครงขายโทรคมนาคมของ ทศท.  
โดยใหมีการชําระคาเชื่อมโยงให ทศท. เปนหมายเลขตอเดือน  ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เห็นวาตนมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และมีสิทธิ เชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมกับผูฟองคดีตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สวนขอตกลงเดิม 
เร่ืองเช่ือมโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ทําไวระหวางกันขัดตอกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือขอใหผูฟองคดีซ่ึงแปลงสภาพจาก ทศท. เชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ กับโครงขายของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะชําระคาเชื่อมตอโครงขายตามที่จะตกลงกันใหม แตผูฟองคดีปฏิเสธ 



 
 
๖๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ 
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘  ตอมา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหผูฟองคดีปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอ ๗ และ ขอ ๘ โดยใหผูฟองคดีแจงขอมูลที่ถูกตองและจําเปนในการใช 
หรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนซึ่งเปนผูขอใชหรือขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมทราบ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูไดรับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาจาก กสท.  
ยอมมีสิทธิหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑเพ่ิมเติม
ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เปน ๑๐ หลัก ขอ ๔ วรรคสอง ในอันที่จะขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือบริษัททั้งสองไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีสิทธินําเลขหมายดังกลาวออกใหบริการแกบุคคลทั่วไปโดยชอบ 
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ผูฟองคดี 
จึงมีหนาที่ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว  
ขอ ๘ ในการดําเนินการจัดทํา Office data และเปด Translator เพ่ือใหเลขหมายโทรคมนาคมดังกลาว
สามารถติดตอกับเลขหมายโทรคมนาคมในโครงขายของผูฟองคดีได จึงวินิจฉัยใหยืนตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณที่จะให 

คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากร
ของชาติ และการใชทรัพยากรนี้ก็ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยจะกําหนดใหมีองคกร
ที่เปนอิสระทําหนาที่ในการจัดสรร ตลอดจนถึงการกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงการดําเนินการขางตนตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ 
และประโยชนสาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  อยางไรก็ตาม ในการ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๖๒๕    
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ดําเนินการดังกลาวน้ัน จะตองใหความคุมครองถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่เก่ียวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีอยูเดิม โดยกําหนดวากฎหมายท่ีจะตราขึ้นมาใหมจะตอง 
ไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่มีผลสมบูรณอยูเดิม กอนที่กฎหมาย
ที่ตราขึ้นใหมมีผลใชบังคับ ซ่ึงมาตรา ๘๐๓ และมาตรา ๘๐/๑๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ ก็ไดบัญญัติเรื่องเก่ียวกับการคุมครองผูที่ไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญดังกลาว คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) มีสถานะเปนการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)  
ไดทําสัญญาลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และสัญญาลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙  
กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา 
(AMPS ๘๐๐) และใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL 
COMMUNICATION NETWORK) ๑๘๐๐ โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จัดใหมี 

                                           
๓-๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 มาตรา ๘๐ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

ที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๙ ถาหนวยงานดังกลาวไดมีการใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาแกผูใดเปนผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูไดรับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาผูน้ันยังคงมีสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมตามที่ไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ันตอไป จนกวาการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาดังกลาวจะส้ินสุดลง 

 การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคหน่ึง ตองอยูภายใตหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติน้ี และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดบนพื้นฐานของหลักการการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม  
ในการน้ี ใหถือวาผูน้ันมีสิทธิหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีดวย และในการกระทํา
ความผิดใดตามพระราชบัญญัติน้ีที่ถือเปนเหตุใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได ถาเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ันได 

 การทําความตกลงเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดยมิใชเปนการลดหรือจํากัดสิทธิ 
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยูของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน มิใหถือวาเปนการกระทํา
ที่มีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญารายใดทําความตกลงกับการส่ือสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน เปนการได รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ น้ี  
ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตใหกับผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน โดยใหไดรับสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามขอบเขตการใหบริการเดิมที่คูกรณีไดตกลงกันและตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูของการอนุญาต สัมปทาน  
หรือสัญญาน้ัน  ทั้งน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี การออกใบอนุญาตใหนํามาตรา ๗๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญารายใดจากหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๘๐/๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ ใหการส่ือสารแหงประเทศไทย 
หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หมายความถึงบริษัทที่จัดต้ังข้ึนโดยการเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทย 
หรือองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัทน้ันตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย 
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ขยาย และดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาในพ้ืนที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต 
และภายใตการกํากับดูแลของ กสท. ซ่ึงผูฟองคดีในขณะท่ีมีสถานะเปนองคการโทรศัพท 
แหงประเทศไทยไดทําขอตกลง เรื่อง การเชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และ กสท. โดยผูฟองคดีจะยอมใหโครงขายวิทยุคมนาคมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตามสัญญาที่ไดทํากับ กสท. สามารถเชื่อมเขากับโครงขายโทรคมนาคม
ของผูฟองคดีได สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะตองชําระคาเชื่อมโยงเลขหมาย 
เลขหมายละ ๒๐๐ บาทตอเดือน และ กสท. จะชําระรายไดคร่ึงหนึ่งของสวนแบงรายไดที่ กสท. 
ไดรับจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีการยอมรับและปฏิบัติตามขอตกลงขางตนเรื่อยมา  หลังจากน้ัน  
ไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฯ เพ่ืออนุวัตการตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไดมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ และไดมีการปรับเปลี่ยนสถานะของ ทศท. และ กสท. ตามพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย ทศท. เปลี่ยนเปนผูฟองคดี และ กสท. เปลี่ยนเปน บมจ. กสท 
โทรคมนาคม  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ใหแกผูฟองคดี และ บมจ. กสท โทรคมนาคม และไดอนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รายละ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย จากขอเท็จจริงขางตน เห็นไดวา สัญญาระหวาง กสท. กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาน้ัน 
เปนการดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมและธุรกิจอ่ืนที่ตอเน่ือง
ใกลเคียงกัน โดยมีลักษณะเปนการรวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนแหงกิจการ
ของ กสท. อันเปนอํานาจของ กสท. ตามมาตรา ๗๕ ประกอบมาตรา ๑๐ (๖)๖ แหงพระราชบัญญัติ

                                           
๕-๖ พระราชบัญญัติการส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 มาตรา ๗ ใหจัดต้ังการส่ือสารข้ึน เรียกวา “การส่ือสารแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการและนํามา

ซ่ึงความเจริญของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการ
ไปรษณียและโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ตอเน่ืองใกลเคียงกัน หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม  ทั้งน้ี 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ 

 มาตรา ๑๐ ใหการส่ือสารแหงประเทศไทยมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ 
และอํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการของการส่ือสารแหงประเทศไทย รวมทั้งการเขาเปน

หุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใด ๆ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๖๒๗    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยในสวนการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนการประกอบกิจการในลักษณะที่เปนผูใหบริการดานกิจการโทรคมนาคม
แกบุคคลอ่ืนทั่วไป จึงถือไดวาการดําเนินการดังกลาวเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ซ่ึงตอมา แมผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และ กสท. ไดทําขอตกลง เรื่อง การเชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
กับผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยอมรับและปฏิบัติตาม ก็ไมทําให
สิทธิตามสัญญาระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ไดรับจาก กสท. เปลี่ยนแปลงไป
แตอยางใด  ตอมา เม่ือ กสท. ไดเปลี่ยนเปน บมจ. กสท โทรคมนาคม ซ่ึงมีผลทําใหกิจการ  
สิทธิ หน้ี ความรับผิด และสินทรัพยของ กสท. ไดโอนไปเปนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
ซ่ึงรวมถึงสิทธิและหนาที่ตามสัญญาระหวาง กสท. กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ขางตนดวย  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที่ไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ใชบังคับ สิทธิ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ จึงยังคงมีอยูและยังไดรับความคุมครองใหสามารถประกอบกิจการตามที่ไดรับจาก 
สัญญาเดิมน้ันตอไปไดจนกวาสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลง และถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูที่มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ประกอบขอ ๔ วรรคสอง๘ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑเพ่ิมเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว  

                                           
๗ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความวา การประกอบกิจการในลักษณะที่เปนผูใหบริการดานกิจการโทรคมนาคม

แกบุคคลอื่นทั่วไป 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๘ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑเพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เปน ๑๐ หลัก  

 ขอ ๔ ผูประสงคขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ จะตองเปนผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง หรือเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหมีสิทธิไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได 

 การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูที่ได รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาอยูกอนพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ ตองอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศนี้บนพื้นฐาน
ของหลักการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ในการน้ี ใหถือวาผูน้ันมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 
ตามกฎหมายดวย 



 
 
๖๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก  
๙ หลัก เปน ๑๐ หลัก 

เม่ือมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 
บัญญัติใหผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม มีหนาที่ใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมของตนกับของผู รับใบอนุญาตรายอ่ืนตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
จึงมีหนาที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงถือเปนผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมของตน  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหผูฟองคดีปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ และประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอ ๗๑๐ และ ขอ ๘๑๑ โดยใหผูฟองคดีแจงขอมูลที่ถูกตอง
และจําเปนในการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนซึ่งเปนผูขอใช
หรือขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทราบ และที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง  
ที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน จึงเปนการตีความ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและสอดคลองกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่จะใหคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ 
วิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรของชาติ และการใชทรัพยากรดังกลาวนี้ ก็ตองเปนไป 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ รวมถึงการใหความคุมครองแกผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีอยูเดิม 
ดังที่ไดวินิจฉัยไวแลวขางตน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ 

                                           
๙ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตองแจงขอมูลที่ถูกตองและจําเปนในการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

ใหผูขอรับใบอนุญาตรายอื่นซ่ึงเปนผูขอใชหรือผูขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทราบ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุให
การใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตรายอื่นน้ันไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงขายโทรคมนาคมท่ีมีผลกระทบตอการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  
ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมจะตองประกาศใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาวเปนการลวงหนาโดยใหระยะเวลา
ที่สมควร แตทั้งน้ีตองไมนอยกวาหกเดือน 

๑๐-๑๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว 
 ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตทุกรายที่มีเลขหมายโทรคมนาคม มีหนาที่ตองแจงผูรับใบอนุญาตรายอื่นใหทราบถึง 

เลขหมายโทรคมนาคมที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นดําเนินการใหเลขหมายโทรคมนาคม
สามารถติดตอกันไดในทุกโครงขาย 
 ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตทุกรายมีหนาที่ตองดําเนินการใหเลขหมายโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตรายอื่น
สามารถติดตอกันไดในทุกโครงขาย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๖๒๙    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคําวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๐ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใชโครงขาย
ของ กสท. ในการใหบริการไมใชกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขายโทรคมนาคม จึงไมมีสิทธิ 
ที่จะขอใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับผูฟองคดี การขอเช่ือมตอโครงขายจึงเปนเรื่องที่ 
กสท. ตองทําความตกลงกับผูฟองคดี การตกลงโดยพลการขัดตอหลักกฎหมายแพงและพาณิชย 
รวมทั้งตีความใหสิทธิแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว 
เห็นวา การที่ผูฟองคดีปฏิเสธไมใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูฟองคดีน้ัน เปนไปเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีแคเพียงอยางเดียว และสงผล
ทําใหประชาชนผูใชเลขหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ถูกจํากัดในการติดตอ 
สื่อสารถึงกัน การกระทําของผูฟองคดีจึงไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและขัดตอเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ การยินยอมใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนใชโครงขายโทรคมนาคมของตนนั้น  
เปนหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย กรณีเปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
จึงไมอาจนําหลักกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่ง 
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงมิไดเปนการตีความเกินเลยไปจากที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว 

สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา การส่ือสารแหงประเทศไทยไมมีอํานาจใหสัมปทานกิจการ
โทรคมนาคมซึ่งเปนกิจการที่รัฐผูกขาด กิจการและการดําเนินการตาง ๆ ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตองทําในนาม กสท. จะทําในนามของตนเองไมได สัญญาพิพาทจึงเปน
สัญญารวมลงทุนมิใชสัญญาสัมปทาน น้ัน เห็นวา สัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ 
ระหวาง บมจ.กสท โทรคมนาคม กับ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จัดใหมี ขยายและดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลาในพื้นที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตและภายใตการกํากับดูแลของ กสท. ซ่ึงขอ ๑๔ 
ของสัญญาดังกลาวกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีหนาที่ดําเนินการจัดหา
เลขหมายโทรศัพทและระบบที่ใชเชื่อมโยงโครงขายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
เพ่ือนํามาใชกับการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา และผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ตองรับผิดชอบในการสรางโครงขายเชื่อมโยงระหวางชุมสายกับสถานีเครือขายและระบบ
ควบคุมตาง ๆ และตามขอ ๖ ไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายผลประโยชน
ตอบแทนให กสท. ตลอดอายุสัญญาเปนรายป โดยคิดเปนอัตรารอยละของรายไดจากการ
ใหบริการกอนหักคาใชจายและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ แตตองไมนอยกวาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
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ที่กําหนดไวตลอดระยะเวลา ๑๕ ป เม่ือไดพิจารณาสัญญาขางตนแลว เห็นไดวา ในการดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตามสัญญาขางตนนั้น กสท. มิไดมีอํานาจหรือมีสวน
ในการรวมบริหารงานกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทั้งกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตองกอตั้งดวยทุนของตนเอง ตองแบกรับภาระคาใชจายและความเสี่ยง 
จากการลงทุนเอง รวมถึงตองรับผิดตอลูกคาในนามของตนเอง โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ เพียงมีหนาที่ตองจายผลประโยชนใหแก กสท. ตามผลกําไรท่ีไดรับ การดําเนินงาน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีลักษณะที่แยกออกจาก กสท. อยางชัดเจน  
ดังนั้น การตดิตอกรณีเรื่องเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคมนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
จึงสามารถดําเนินการในนามของตนได โดยไมจําตองกระทําในนามของ กสท. แตอยางใด 

สําหรับประเด็นที่ผูฟองคดีอุทธรณวา กฎหมายไดเปดชองใหผูถูกฟองคดีที่ ๓  
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทําความตกลงเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบใด
แบบหนึ่งได จึงเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่จะตองทําความตกลง 
กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือมีสิทธิขอใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับผูฟองคดี น้ัน 
เห็นวา มาตรา ๘๐ วรรคสามและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 
ที่บัญญัติใหผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจะทําความตกลงกับการสื่อสารแหงประเทศไทย
หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพ่ือเปลี่ยนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา เปนการไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขางตนนั้น มิไดเปนบทบังคับเด็ดขาด และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มิไดดําเนินการดังกลาว ก็มิไดเปนเหตุใหผูฟองคดีสามารถปฏิเสธไมเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแตอยางใด อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคําวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๔/๒๕๕๙) 
 

๔. กรณีเก่ียวกับกิจการวิทยุคมนาคม 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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บทที่ ๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับรัฐวสิาหกิจ 
 

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ 
 

คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนคุณสมบัติที่มี
ความสําคัญขององคประกอบคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งจะตองแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญ
ตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองไมมีลักษณะตองหาม  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
มีการแตงตั้งบุคคลผูซึ่งดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ดานการสื่อสาร)  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ซึ่งผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวถือวาเปนขาราชการพลเรือนระดับสูง มีอํานาจหนาที่เปนผูชวยและปฏิบัติราชการ
ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกับกิจการคมนาคมโดยเฉพาะดานการสื่อสาร บุคคลผูน้ีจึงเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ เหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ 
ความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารอันเปนคุณสมบัติตรงตามความตองการของคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทที่ตองการผูมีความรูความสามารถที่เ ก่ียวของกับกิจการ 
ของรัฐวิสาหกิจที่จะแปลงสภาพ คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย แปลงสภาพ 
เปนบริษัท ทศท. คอเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และไมปรากฏวาบุคคลดังกลาว 
ไดประกอบกิจการคาและใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมเชนเดียวกับวัตถุประสงค 
ของบริ ษัทที่จะจัดตั้ ง ข้ึน  จึง มิได เปนผู มีประโยชนได เสียเ ก่ียวของกับกิจการ 
ขององคการโทรศัพทตามมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ การแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
จึงชอบดวยกฎหมาย 

เม่ือตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง (๙) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ บัญญัติให
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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โดยมิไดบัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นที่วาสมควรจะแปรรูปหรือเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนของบริษัทหรือไม แตเปนการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
รายละเอียดในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการมาแลว และนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเสนอตอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใชเปนแนวทาง 
หรือขอมูลประกอบการพิจารณาในสวนที่เก่ียวกับบริษัทที่จะจัดตั้งข้ึน  อีกทั้ง ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็มิไดกําหนดใหมีการประชาสัมพันธเหตุผล ความจําเปน และผลกระทบ
ผลดีผลเสียจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแกประชาชน  และรวบรวมความคิดเห็น 
ของประชาชนในเร่ืองดังกลาว ในการรับฟงความคิดเห็นจึงไมจําตองมีการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองดําเนินการ  
สําหรับการรับฟงความคิดเห็นผานทางส่ือหนังสือพิมพน้ัน แมวาการดําเนินการประกาศ
ทางหนังสือพิมพจะมิไดประกาศฉบับเดียวกันติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน ตามวิธีการ 
ที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) ของระเบียบดังกลาว แตคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
ก็ไดดําเนินการจัดใหมีประกาศทางหนังสือพิมพที่มีการจําหนายอยางแพรหลาย 
ฉบับละหน่ึงวันเปนเวลาติดตอกันถึง  ๖  วัน  อันถือไดวาเปนระยะเวลาเพียงพอ 
และสามารถเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบได จึงยังมิใชกรณีที่ไมได
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) ของระเบียบดังกลาวเสียทั้งหมด และกรณี 
ยังไมถึงข้ันที่จะทําใหการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นข้ันตอนอ่ืน ๆ และกระบวนการ
ข้ันตอนในการแปรรูปที่ดําเนินการผานมาโดยชอบแลวเสียไปแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม โดยที่ภายหลังจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดแปลงสภาพ 
เปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แลว บริษัทดังกลาวยอมมีฐานะ 
เปนผูประกอบการเอกชนที่แสวงหากําไรอันจะตองเสียคาตอบแทนการใชที่ดินที่เปน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน และจะตองไมมีสิทธิมากกวาผูประกอบการเอกชนรายอื่น 
การที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเห็นชอบการโอนทรัพยสินทั้งหมด 
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย รวมทั้งทรัพยสินจากการรวมการงานไปเปนของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) โดยใหคง
เงื่อนไขของสัญญาเดิม ซึ่งมีผลทําใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท.  
คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน) เดิม) ใชประโยชนในที่ ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน โดยไมตองจายคาตอบแทนตามที่กําหนด และเสนอผลการพิจารณา 
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ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามลําดับ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา 
และไมดําเนินการใหกระทรวงการคลังกําหนดคาตอบแทนและใหบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) จายคาตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด จึงเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยมาตรา ๒๔ วรรคส่ี  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิม องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดดําเนินการและนํามา 
ซ่ึงความเจริญของกิจการโทรศัพท เพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับ
กิจการโทรศัพทและธุรกิจอ่ืนที่ตอเน่ืองใกลเคียงกัน หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการโทรศัพท  
ตอมา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป 
ซ่ึงในวันดังกลาวองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ใชชื่อวา บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน
หกพันลานบาท มีหุนจํานวนหกรอยลานหุน มีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมดแตเพียงผูเดียว  
ตอมา เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการตรา
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว เน่ืองจากคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมไดปฏิบัติ
ใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓ และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทซ่ึงมีนาย ก. ขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวงคมนาคม  
(ดานการส่ือสาร) เปนผูมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการที่รัฐวิสาหกิจจะเปลี่ยนทุนเปนหุน 
อีกทั้ง การโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดและสินทรัพยขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ไปยังบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) โดยไมมีการแบงแยกวาสินทรัพย สิทธิ ที่มีอยูเดิมและทรัพยสินอ่ืนที่เก่ียวของ 
กับความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ เชน คลื่นความถี่ เปนทรัพยากรของชาติโอนไปยัง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทันที กระบวนการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจจึงเปนการดําเนินการ
โดยมิชอบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยฯ และใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
กลับคืนสูฐานะเดิม พรอมทั้งใหดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นับแตศาล
มีคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดกระบวนการเปลี่ยนสถานะ 

ของรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการไว  ดังนี้ ใหคณะกรรมการ 
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ในหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนของบริษัท 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๕ อนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนบริษัทแลว  
ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพ่ือทําหนาที่เสนอแนะรายละเอียดเก่ียวกับบริษัท 
ที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักการและแนวทางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ พิจารณาอนุมัติ โดยใหดําเนินการ
กําหนดกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัท 
ที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจาง
บริษัท กําหนดทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวนหุน มูลคาหุน รายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 
ชื่อบริษัท โครงสรางการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ
และขอบังคับบริษัท จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน
ของบริษัท จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยกําหนดเง่ือนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มี
การโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และพิจารณา
เร่ืองอ่ืน ๆ ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ หรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมอบหมาย  
เม่ือคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทพิจารณารายละเอียดตาง ๆ แลว ใหนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณา และเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๕ เพ่ือจดทะเบียน
บริษัทตอนายทะเบียนตามกฎหมายตอไป โดยการดําเนินการในขั้นตอนสุดทาย คือ การออก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัทตามมาตรา ๒๖๑  

                                                 
๑ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๒๖ ในกรณีที่กฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทหรือกฎหมายอ่ืนมีบทบัญญัติ 

ใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิของบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจน้ัน
ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการใด หรือไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติ 
ใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจน้ันเปนกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวา
บทบัญญัติน้ันมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัทมีฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกลาว แตอํานาจ สิทธิ หรือประโยชน
ที่วาน้ันอาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจน้ันเปนของ
คณะกรรมการคณะหน่ึงคณะใดตามท่ีจะกําหนด หรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และใหนํามาตรา ๙ 
มาใชบังคับแกคณะกรรมการดังกลาวดวยโดยอนุโลม 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึงใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปน
แกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยคํานึงถึงความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจ
ทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติ
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แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดเง่ือนเวลายกเลิก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจะทําใหการเปลี่ยน
สถานะขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไปเปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เสร็จสมบูรณ โดยคดีมีปญหาท่ีตองวินิจฉัยวา การแตงตั้งนาย ก. เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม เห็นวา โดยท่ีมาตรา ๑๖๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ กําหนดให 
                                                                                                                                            
หรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงกอนก็ได และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอแนะ
ใหทบทวนแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ 

 ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนดใหบุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิ
ในการดําเนินกิจการใด ใหถือวาคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดําเนินกิจการตามสัญญาน้ันตอไป จนกวาสัญญาจะส้ินสุด 
แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการน้ันตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีก็ตาม 

 อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง อํานาจของรัฐมนตรีผูกํากับดูแล อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหน่ึง
และวรรคสามเปนอันส้ินสุดลงเม่ือมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหน่ึงหรือคูสัญญาตามวรรคสาม
ดําเนินการอยู โดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาว แลวแตกรณี ตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการน้ัน 
ตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจและในกรณีที่กฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการน้ัน
ตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทาน หรือตองดําเนินการใด ๆ ถาบริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทาน
หรือใหดําเนินการดังกลาวได สําหรับกรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญา
จะยินยอมสละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายใหตามความเปนธรรม 

 อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหน่ึงใหส้ินสุดลงเม่ือบริษัทน้ันส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ 
 

๒-๓ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๖ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว 

ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัท ประกอบดวย ปลัดกระทรวงหรือทบวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงน้ัน  
เปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจน้ัน ผูแทนพนักงาน 
ของรัฐวิสาหกิจน้ันหน่ึงคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน ซ่ึงจะแตงตั้งตามความเหมาะสมของการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจน้ันเปนหุนเปนกรรมการ และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ 

 ใหประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหน่ึงพิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนพนักงาน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ันจะตองแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความเช่ียวชาญในดานการเงินและการบัญชี 
และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนอยางนอยดานละหน่ึงคน สวนผูแทนพนักงานน้ันจะตอง
แตงตั้งจากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันเสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจน้ัน 
ไมมีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการตามที่เห็นสมควร 
 ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหน่ึง หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือบุคคลซ่ึงดํารงตําแหนง 

ที่มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจน้ันเปนอันยกเลิก

ตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนเพื่อการน้ัน 
ในกรณีที่บริษัทใดมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครองตามมาตรา ๒๖ ใหถือวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 



 
 
๖๓๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนในรูปแบบ 
ของบริษัทแลว ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท โดยที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
เปนผูมีบทบาทและอํานาจหนาที่อยางมากในการดําเนินการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน
ของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มีหนาที่ดําเนินการตั้งแตการกําหนดกิจการ สิทธิ หน้ี 
ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะให
ตกเปนของกระทรวงการคลัง กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท กําหนดทุนเรือนหุน
หรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํานวนหุนและมูลคาหุนแตละหุน 
ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน กําหนดชื่อของบริษัท กําหนดโครงสราง 
การบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัทและผูสอบบัญชีในวาระเร่ิมแรก จัดทําหนังสือ
บริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ จัดทําราง 
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเง่ือนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจ
ไปทั้งหมด จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ัน 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ไดกําหนดใหประธานกรรมการ
และกรรมการโดยตําแหนง พิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูแทน
พนักงาน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ันจะตองแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในดานการเงิน
และการบัญชี และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนอยางนอย
ดานละหนึ่งคน  ดังน้ัน คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
บริษัทจึงเปนคุณสมบัติที่มีความสําคัญขององคประกอบคณะกรรมการดังกลาวที่จะตองแตงตั้ง
จากผูเชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองไมมีลักษณะตองหาม ซ่ึงในคดีน้ีผูฟองคดีอางวา 
นาย ก. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ในขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ดานสื่อสาร)  
และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอยูในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งกํากับดูแล  ดังนั้น  
ยอมเห็นไดวารองปลัดกระทรวงคมนาคมมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
ที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน จึงขัดตอพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ น้ัน เห็นวา คดีน้ีเม่ือคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ แตงตั้งนาย ก. เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซ่ึงในขณะนั้นนาย ก. ดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวง
คมนาคม (ดานการสื่อสาร) ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนระดับสูง มีอํานาจหนาที่เปนผูชวย 
และปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับกิจการคมนาคม โดยเฉพาะดานการสื่อสาร จึงเปนผูที่มีความรูความสามารถ 
เหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร



                          
                          

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนคุณสมบัติตรงตามความตองการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่ตองการ 
ผูมีความรูความสามารถที่เก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะแปลงสภาพ และไมปรากฏวา
นาย ก. ไดประกอบกิจการคาและใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมเชนเดียวกับวัตถุประสงค 
ของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นแตอยางใด  ดังน้ัน นาย ก. จึงมิไดเปนผูมีประโยชนไดเสียเก่ียวของ 
กับกิจการขององคการโทรศัพทตามมาตรา ๙ (๔)๔ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ  นอกจากน้ี 
การที่นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตงตั้งนาย ป. รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธาน
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐  
วรรคสาม๕ และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑)๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการ 
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
กําหนดไวหรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๙)๗ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ 

                                                 
๔ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) เปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้งเคยเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการ

หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
ที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน 

๕-๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๑๐   ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การส่ังและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๘ อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใด

จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหาม
เร่ืองการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได ดังตอไปน้ี 

(๑) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๗ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทมีหนาที่เสนอแนะรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทที่จะจัดต้ังข้ึน 

โดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทน้ัน ตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๓ (๑)  
ทั้งน้ี โดยใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดกําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมิไดบัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นที่วาสมควรจะแปรรูป
หรือเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนของบริษัทหรือไม แตเปนการรับฟงความคิดเห็น
เก่ียวกับรายละเอียดในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการมาแลว และนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเสนอตอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพ่ือใชเปนแนวทางหรือขอมูล
ประกอบการพิจารณาในสวนที่เก่ียวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และเม่ือพิจารณาระเบียบคณะกรรมการ 
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ก็มิไดกําหนดใหมี 
การประชาสัมพันธเหตุผล ความจําเปน และผลกระทบผลดีผลเสียจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
แกประชาชน และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกลาว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
คณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนในภูมิภาค ๔ คร้ัง และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นทั่วประเทศ ๑ คร้ัง  
โดยมีการออกจดหมายเชิญชวนผูมีสวนไดเสียโดยตรงมารวมประชุม และประชาสัมพันธ 
ทางวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธและประกาศทางหนาหนังสือพิมพ  นอกจากน้ี  
ยังได จัดใหมีประกาศเชิญชวนใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นในการแปลงสภาพ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัท  ทศท .  คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน )  
โดยนําประเด็นที่เปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นทั้ง ๕ ประเด็น พรอมทั้งจัดพิมพแบบฟอรม
ลงทะเบียนในหนาหนังสือพิมพ และเผยแพรประกาศตามสื่อตาง ๆ ทั้งทางสื่อวิทยุ ทางสื่อโทรทัศน 
และทางสื่อหนังสือพิมพ โดยในสวนของทางสื่อหนังสือพิมพ มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ
ประกาศเชิญชวนใหประชาชนเขารวมรับฟงความคิดเห็นทางสื่อหนังสือพิมพตาง ๆ ไดแก 
หนังสือพิมพบางกอกโพสตในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ในวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพมติชนในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพเดลินิวส ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ
ไทยรัฐในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕ และหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส ในวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๔๕ เห็นไดวา ในการดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕  
ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕ ไดมีการประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจําหนาย
อยางแพรหลายฉบับละหนึ่งวันเปนเวลา ๖ วัน สวนหนังสือพิมพเชียงใหมนิวสถือวามิใช 
                                                                                                                                            

(๙) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็นในเร่ืองตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                          

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนหนังสือพิมพที่มีการจําหนายแพรหลาย จึงถือวามิไดดําเนินการจัดใหมีการประกาศ 
ทางหนังสือพิมพฉบับเดียวกันติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน อันเปนการไมไดดําเนินการ 
ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑)๘ ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ  อยางไรก็ตาม แมวาการดําเนินการประกาศ 
ทางหนังสือพิมพ ดังกลาวจะมิไดประกาศฉบับเ ดียวกันติดตอกันไมนอยกวา  ๓  วัน  
แตคณะกรรมการดังกลาวก็ไดดําเนินการจัดใหมีประกาศทางหนังสือพิมพที่มีการจําหนาย 
อยางแพรหลายฉบับละหนึ่งวันเปนเวลาติดตอกันถึง ๖ วัน ถือไดวาเปนระยะเวลาเพียงพอ 
และสามารถเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบได จึงยังมิใชกรณีที่ไมไดปฏิบัติตาม
วิธีการท่ีกําหนดไวในขอ ๙ (๑) ของระเบียบดังกลาวเสียทั้งหมด และกรณียังไมถึงขั้นที่จะทําให
การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นขั้นตอนอ่ืน ๆ และกระบวนการขั้นตอนในการแปรรูป 
ที่ดําเนินการผานมาแลวเสียไปแตอยางใด  ดังน้ัน ถือไดวาคณะกรรมการจัดทําการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนไปตามระเบียบ
ดังกลาวแลว 

คดีมีปญหาตองพิจารณาตอไปวา การโอนสิทธิ หน้ี ความรับผิด และสินทรัพย 
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไปยังบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท.  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา องคการโทรศัพท 
แหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่ มี อํานาจหนาที่ในการจัดดําเนินการกิจการโทรศัพท 
แตเพียงผูเดียวเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน ซ่ึงรวมถึงการดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับ 
กิจการโทรศัพทและธุรกิจอ่ืนที่ตอเน่ือง ใกลเคียงกับหรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการโทรศัพท 
ตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยฯ และตามมาตรา ๑๖๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดรับโอนทรัพยสิน สินทรัพย ความรับผิด รวมทั้ง
ไดรับสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตามที่กฎหมายใหไวแกกรมไปรษณียโทรเลข ในสวนที่เก่ียวกับ
โทรศัพท จึงมีสิทธิและหนาที่ในการตั้งเสาและขึงสายลวดหรือวางสายลวดหรือสายลวดใหญ 
                                                 

๘ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๙ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดทําประกาศโดยสรุปในเรื่องที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๕ ทางวิทยุกระจายเสียง 

หรือวิทยุโทรทัศน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจําหนายอยางแพรหลายติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน 
รวมถึงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียน และจัดใหมีการลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน รวมทั้งส้ินเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา ๗ วัน แตไมเกิน ๑๕ วัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๙ พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 มาตรา ๑๖ ใหองคการโทรศัพทไดรับสิทธิและหนาที่ตาง ๆ บรรดาท่ีกฎหมายใหไวแกกรมไปรษณียโทรเลข  

ในสวนที่วาดวยการโทรศัพท 



 
 
๖๔๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใตดินหรือใตนํ้า หรือทํากิจการอยางอ่ืนเพ่ือกิจการของโทรศัพท และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
เขาไปในที่ที่มีสาย หรือเสาโทรเลขหรือโทรศัพทในเวลาหนึ่งเวลาใดโดยบอกใหเจาของหรือผูครอง
ทรัพยสินทราบเพื่อตรวจตรา ซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือยาย ถอนสาย หรือเสาโทรเลข  
หรือโทรศัพทตามมาตรา ๑๔๑๐ พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช ๒๔๗๗  
ซ่ึงเปนอํานาจและหนาที่เดิมของกรมไปรษณียโทรเลข อันเปนการใชอํานาจมหาชนของรัฐ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ซ่ึงสิทธิดังกลาวเปนสิทธิเหนือพ้ืนดิน  ดังน้ัน 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอาจไดมาซ่ึงทรัพยสิน ๒ ประเภท คือ สาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน ซ่ึงเปนทรัพยสินที่ไมอาจโอนแกกันไดตามมาตรา ๑๓๐๕๑๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และทรัพยสินที่ไดมาโดยทางนิติกรรมตามมาตรา ๙ (๑)๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยฯ ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ในการโอนทรัพยสิน สินทรัพย  
และสิทธิทั้งหมดขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยที่เก่ียวกับการแปลงสภาพเปนบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ไดรับโอนทรัพยสิน สินทรัพย และสิทธิขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
มาทั้งหมด และจากรายงานขอมูลที่ ดินของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภูมิภาค  
จํานวน ๑,๑๘๗ รายการ ปรากฏวามีการขอใชประโยชนในที่ ดินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน เชน ที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๑๑๑ รายการ อุทยานแหงชาติ จํานวน ๒ รายการ 
ที่สาธารณประโยชน จํานวน ๑๑๕ รายการ ที่รกรางวางเปลา จํานวน ๙ รายการ ที่ซ่ึงใช 
เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ จํานวน ๔๒๘ รายการ และที่ราชพัสดุ จํานวน ๖ รายการ 

                                                 
๑๐ พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 มาตรา ๑๔ กรมมีอํานาจที่จะขึงและบํารุงสายโทรเลขหรือโทรศัพทไปใต เหนือ ตาม หรือขามอสังหาริมทรัพยใด ๆ 

และตั้งเสาลงใน หรือบนอสังหาริมทรัพยใด ๆ ไดตามยุคตามคราว แต 
 (ก) กรมตองไมใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายไวโดยบทมาตราน้ี นอกจากที่เกี่ยวแกการโทรเลขหรือโทรศัพทที่กรม

ไดตั้งข้ึน หรือบํารุงอยูเอง 
 (ข) ในการใชอํานาจที่ใหไวตามมาตราน้ี กรมตองพยายามใหมีความเสียหายนอยที่สุดท่ีจะเปนได และเม่ือไดใชอํานาจน้ี

แกทรัพยสินใด ๆ กรมตองใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนใหแกบุคคลผูไดรับความเสียหายใด ๆ เพราะเหตุที่กรมไดใชอํานาจน้ัน 
๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจ 

แหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
๑๒ พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 มาตรา ๙ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคด่ังกลาวในมาตรา ๖ ใหองคการโทรศัพทมีอํานาจรวมถึง 
  (๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ มีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ ใหเชา ใหเชาซ้ือ 

ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย ทําการแลกเปลี่ยน โอนและรับโอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงที่ดิน ทรัพยสินอื่นหรือสิทธิรับทรัพยสิน 
ที่มีผูอุทิศให และดําเนินการเก่ียวกับเคร่ืองใชบริการ และความสะดวกตาง ๆ ของกิจการโทรศัพท 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                          
                          

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยไมปรากฏวามีการจายคาตอบแทน ซ่ึงการยินยอมใหผูประกอบการเอกชนใชที่ดินสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน เพ่ือแสวงหาผลกําไรจากการประกอบธุรกิจโดยไมเสียคาตอบแทน ยอมเปนการไมรักษา
ประโยชนของรัฐ เม่ือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดแปลงสภาพเปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) แลว จึงตองถือวาบริษัทดังกลาวมิใชรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาแตอยางใด แตมีฐานะเปนผูประกอบการเอกชนที่แสวงหากําไรอันจะตอง
เสียคาตอบแทนการใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และจะตองไมมีสิทธิมากกวา
ผูประกอบการเอกชนรายอ่ืน แมเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเดิม หากเง่ือนไขเดิมไมมีคาตอบแทน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ จะตองดําเนินการใหกระทรวงการคลังกําหนดคาตอบแทนและใหบริษัทจาย
คาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  อีกทั้ง ปรากฏวามีการทําสัญญายินยอมหรือ
อนุญาตใหใชที่ดินที่ทําภายหลังไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) แลว เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จํานวน ๒๓๙ ฉบับ 
และไมมีการจายคาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด จึงขัดกับความในมาตรา ๒๔ วรรคสี่๑๓ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ  ดังน้ัน 
การดําเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่มีมติเห็นชอบการโอนทรัพยสิน
ทั้งหมดขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย รวมทั้งทรัพยสินจากการรวมการงานไปเปนของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) โดยใหคง
เง่ือนไขของสัญญาเดิม ซ่ึงมีผลทําใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เดิม) ใชประโยชนในที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน โดยไมตองจาย
คาตอบแทนตามที่กําหนด และเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๕ เพ่ืออนุมัติตามลําดับ  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา และไมดําเนินการใหกระทรวงการคลังกําหนด
คาตอบแทนและใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) 
                                                 

๑๓ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๒๔ ในวันที่จดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ใหบรรดากิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด และสินทรัพย 

ของรัฐวิสาหกิจ  ทั้งน้ี ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโอนไปเปนของบริษัท หรือเปนของกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี 
 ในกรณีหน้ีที่โอนไปเปนของบริษัทตามวรรคหนึ่ง เปนหน้ีที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลว ใหกระทรวงการคลัง 

ค้ําประกันหน้ีน้ันตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันก็ได เวนแตจะมีการตกลงกับเจาหน้ีใหลดหรือปลดเปลื้องภาระ
การค้ําประกันของกระทรวงการคลังน้ัน 

 สิทธิตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่รัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทน้ันดวย 

 สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยูตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 
หรือกฎหมายอื่น ใหบริษัทมีสิทธิในการใชที่ น้ันตอไปตามเงื่อนไขเดิม แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 



 
 
๖๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จายคาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
อยางไรก็ดี เม่ือความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ที่บัญญัติใหคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมีหนาที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น โดยกําหนด
รายละเอียดและวิธีดําเนินการเปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญตามลําดับ ซ่ึงใน (๑) ใหกําหนด
กิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น 
และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา กรณีที่มี 
การกําหนดสิทธิการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน อาจเปนไดทั้งกรณีที่มีสิทธิ
การเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ หรือสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงหากเปนการใชที่ราชพัสดุ
หรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด บทบัญญัติดังกลาวมีไวเพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินของหนวยงาน
ของรัฐและสิทธิในทรัพยสินของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น  
จํากัด (มหาชน) เดิม) เม่ือคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอใหบริษัทดังกลาว 
ใชประโยชนบนที่ดินเหลาน้ีไดไมวาดวยวิธีการใด ๆ โดยคงเงื่อนไขสัญญา คาเชา คาตอบแทน
การใชที่ดินไวตามเง่ือนไขที่ไดใหไวแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และคณะกรรมการ 
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๕ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา 
อันเปนการดําเนินการแยกทรัพยสินและสิทธิของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ แลว แตบกพรองในสวนที่มิไดกําหนดคาตอบแทน 
เปนรายไดแผนดินเทาน้ัน จึงไมอาจถือไดวามีผลทําใหการดําเนินการที่ผานมาแลวเสียไป
ทั้งหมด และไมเปนเหตุถึงขั้นที่จะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย
วาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยฯ แตเห็นควรใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๕  
เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เฉพาะในสวนที่ใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) ใชประโยชนบนที่ดินราชพัสดุและที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
โดยมิไดมีการจายคาตอบแทน โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการใหกระทรวงการคลังกําหนด
คาตอบแทนและใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด สวนอํานาจในการอนุญาต กํากับดูแล และควบคุมการใชคลื่นความถี่
ในกิจการโทรศัพท แมเดิมองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจะเปนผูมีอํานาจในการอนุญาต 
กํากับดูแล และควบคุมการใชคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการในกิจการโทรศัพท แตตอมาเม่ือมีการ 
ใชบังคับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อํานาจในการอนุญาต กํากับดูแล และควบคุมดังกลาว 



                          
                          

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดโอนไปเปนอํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เชนกัน  ดังนั้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท.  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) จึงไมมีอํานาจในการอนุญาต กํากับดูแล และควบคุมการใช
คลื่นความถี่เพ่ือใหบริการในกิจการโทรศัพทอีกตอไป  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เฉพาะในสวนที่ใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) ใชประโยชนบนที่ดินราชพัสดุและที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
โดยมิไดมีการจายคาตอบแทน โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการใหกระทรวงการคลังกําหนด
คาตอบแทนและใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด สวนคําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๘/๒๕๕๘) 

 

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



                                                                                                              

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๗ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการลงทุน การเงนิ การคลัง และการธนาคาร 
 

๑. การลงทุน 

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร 
 

 กรณีธนาคารแหงประเทศไทยออกระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอรับ
มรดกพันธบัตรและดอกเบ้ียพันธบัตรโดยแบงผูขอรับมรดกตามมูลคาพันธบัตร  
หรือใบรับเงินพันธบัตรที่ตราไว หรือจํานวนเงินดอกเบ้ียพันธบัตร และปฏิบัติตอผูขอรับ
มรดกแตละประเภทแตกตางกันตามมูลคาของพันธบัตรน้ัน แมจะเปนการปฏิบัติ 
ที่แตกตางกัน แตกรณีจะมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมก็ตอเม่ือเปนการ
ปฏิบัติตามอําเภอใจปราศจากเหตุผลอันสมควรเทาน้ัน  
 เม่ือกรณีเปนที่เห็นไดวา การท่ีธนาคารแหงประเทศไทยออกคําสั่งเรียกให 
ผูขอรับมรดกพันธบัตรฯ ที่มีมูลคาสูงแสดงคําสั่งศาลตั้งผูขอรับมรดกเปนผูจัดการมรดก 
ตางจากกรณีการขอรับมรดกพันธบัตรฯ ที่มีมูลคานอยกวา เปนไปเพ่ือคุมครองทรัพยสิน
ของผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรฯ สิทธิประโยชนของทายาทที่มีสิทธิรับทรัพยมรดกที่แทจริง 
ทั้งเปนการคุมครองธนาคารแหงประเทศไทยและเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
การปฏิบัติแตกตางกันเชนวาจึงมิไดเปนไปตามอําเภอใจ หากแตมีเหตุผลอันสมควร 
กรณีจึงไมอาจถือวาเปนคําสั่งที่มีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระ
ใหเกิดแกประชาชนเกินสมควร คําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยจึงชอบดวยกฎหมาย   
 สรุปขอเท็จจริง 
 ธนาคารแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําส่ังที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ เร่ือง ระเบียบ 
และพิธีปฏิบัติการขอรับมรดกพันธบัตรและดอกเบี้ยพันธบัตร ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒  
โดยขอ ๒ กําหนดวา นอกจากกรณีตามขอ ๓ ใหผูขอรับมรดกพันธบัตรจดบัญชี พันธบัตร 
จดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร หรือผูขอรับมรดกดอกเบี้ยพันธบัตร ยื่นคําขอตามแบบ 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดพรอมดวยเอกสาร ดังตอไปน้ี (๑) คําส่ังศาลตั้งผูขอรับมรดก 
เปนผู จัดการมรดกพรอมสําเนา ๒ ชุด (๒) หลักฐานแสดงตัวของผูขอรับมรดก เชน  
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทางราชการ และขอ ๓ กําหนดวา ในกรณีขอรับ



 
 
๖๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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มรดกพันธบัตรจดบัญชี พันธบัตรจดทะเบียน ใบรับเงินพันธบัตร ซ่ึงมีราคาที่ตราไวมีมูลคา
รวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท และ/หรือในกรณีขอรับมรดกดอกเบี้ยพันธบัตรซึ่งมีจํานวนเงิน
รวมกันไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หากผูขอรับมรดกไมอาจยื่นคําส่ังศาลตามขอ ๒ ได ผูขอรับมรดก
จะยื่นเอกสารหลักฐานตอไปน้ีก็ได ก. กรณีขอรับมรดกตามพินัยกรรม ใหยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ (๑) หนังสือพินัยกรรมพรอมกับสําเนา ๒ ชุด (๒) ใบมรณะบัตรของผูมีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
หรือใบรับเงินพันธบัตรพรอมกับสําเนา (๓) หนังสือแสดงการรับจดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 
พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร แลวแตกรณี (๔) หลักฐานแสดงตัวของผูขอรับมรดก 
เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทางราชการ ข. กรณีขอรับมรดกโดยไมมีพินัยกรรม 
ใหยื่นเอกสารหลักฐานดังน้ี (๑) ใบมรณะบัตรของผูมีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตร 
พรอมกับสําเนา (๒) บัญชีเครือญาติตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดของผูมีกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรที่พึงมีสิทธิไดรับมรดก และในกรณีที่ผูขอรับมรดกเปนสามี
หรือภริยาของผูมีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตร ตองสงเอกสารหลักฐานแสดง
การเปนสามีหรือภริยาหรือสําเนาซึ่งทางราชการรับรองดวย (๓) หนังสือแสดงการรับจดบัญชี
แสดงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร แลวแตกรณี (๔) 
หลักฐานแสดงตัวของผูขอรับมรดก เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัทางราชการ 
 ผูฟองคดีเปนผู จัดการมรดกตามพิ นัยกรรมของนาง ป .  มารดาของผูฟองคดี  
โดยพินัยกรรมดังกลาวระบุใหยกพันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ราคาที่ตราไว 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนาย ม. บุตรชาย หลังจากที่นาง ป. ไดถึงแกกรรมลง ผูฟองคดีไดยื่น 
คํารองขอจัดการมรดก (กรณีมีพินัยกรรม) และหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตอผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามที่ระบุไวในพินัยกรรมใหแก 
นาย ม. แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจงใหผูฟองคดีดําเนินการ
ตามคําสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ เร่ือง ระเบียบและพิธีปฏิบัติการขอรับมรดกพันธบัตรและดอกเบี้ย
พันธบัตร ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ เน่ืองจากเอกสารหลักฐานไมครบถวนขาดคําส่ังศาล
ตั้งผูจัดการมรดก ผูถูกฟองคดีจึงไมสามารถดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามคําขอ 
ของผูฟองคดีได ผูฟองคดีอุทธรณตอผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวมีมติ 
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดี และหากผูฟองคดีประสงคจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 
ในพันธบัตรดังกลาว ใหผูฟองคดีจัดสงคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกพรอมดวยเอกสารที่เก่ียวของ
ตามคําสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีเปนผู จัดการมรดกตามพินัยกรรม 
ของนาง ป. ผูฟองคดียอมมีอํานาจหนาที่ในการจัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จึงไมตองดําเนินการรองขอตอศาลเพ่ือมีคําส่ังตั้งผูจัดการมรดกอีก และคําส่ังที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง...๖๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีที่กําหนดใหผูขอรับมรดกพันธบัตรที่มีราคาที่ตราไวไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ไมจําเปนตองแสดงคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก แตหากเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตองมีคําสั่งศาล
ตั้งผูจัดการมรดก เปนการสรางขั้นตอนใหแกผูฟองคดีโดยไมจําเปน เปนการเพ่ิมภาระใหแก 
ผูฟองคดีเกินสมควร มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมเพราะฐานะทางเศรษฐกิจ  
และไมสอดคลองกับมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
คําสั่งของผูถูกฟองคดี ที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ของนาง ป. ใหแกนาย ม. ทายาทตามพินัยกรรม โดยในระหวางการพิจารณาของศาล พันธบัตร
ดังกลาวครบกําหนดไถถอน และผูถูกฟองคดีไดดําเนินการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเขาบัญชี 
เงินฝากออมทรัพยของนาง ป. ตามที่ระบุไวในคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรแลว   
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่คําสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ไดแบงผูขอรับมรดกพันธบัตรจดบัญชี พันธบัตรจดทะเบียน 
หรือใบรับเงินพันธบัตร หรือผูขอรับมรดกดอกเบี้ยพันธบัตร ออกเปนสองประเภทตามราคาพันธบัตร 
หรือใบรับเงินพันธบัตรที่ตราไว หรือจํานวนเงินดอกเบี้ยพันธบัตร เปนสําคัญ กลาวคือ ประเภทที่ ๑ 
ผูขอรับมรดกพันธบัตรจดบัญชี พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร ซ่ึงมีราคาที่ตราไว
มีมูลคารวมกันเกินกวาหนึ่งแสนบาท และ/หรือผูขอรับมรดกดอกเบี้ยพันธบัตรซึ่งมีจํานวนเงิน
รวมกันเกินกวาหน่ึงหม่ืนบาท ประเภทที่ ๒ ผูขอรับมรดกพันธบัตรจดบัญชี พันธบัตรจดทะเบียน 
หรือใบรับเงินพันธบัตร ซ่ึงมีราคาที่ตราไวมีมูลคารวมกันไมเกินหน่ึงแสนบาท และ/หรือผูขอรับ
มรดกดอกเบี้ยพันธบัตรซึ่งมีจํานวนเงินรวมกันไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท และการปฏิบัติตอผูขอรับ
มรดกแตละประเภทจะแตกตางกัน โดยขอ ๒ ของคําส่ังที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ กําหนดใหผูขอรับ 
มรดกพันธบัตรฯ (ประเภทที่ ๑) ตองยื่นคําขอตามแบบที่ผูถูกฟองคดีกําหนด พรอมดวย
หลักฐานคําสั่งศาลตั้งผูขอรับมรดกเปนผูจัดการมรดกพรอมสําเนา ๒ ชุด และหลักฐานแสดงตัว
ของผูขอรับมรดก เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทางราชการ แตสําหรับ 
ผูขอรับมรดกตามขอ ๓ (ประเภทที่ ๒) ไมไดกําหนดใหยื่นคําสั่งศาลตั้งผูขอรับมรดก 
เปนผูจัดการมรดกแตอยางใด ซ่ึงการปฏิบัติแตกตางกันดังกลาวจะมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ที่ไมเปนธรรมไดตอเม่ือเปนการปฏิบัติตามอําเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟงเทาน้ัน 
โดยท่ีเห็นไดวาการปฏิบัติตอผูรับมรดกพันธบัตรและ/หรือดอกเบ้ียพันธบัตรดังกลาวมีที่มาจาก
ความจําเปนที่จะตองตรวจสอบใหม่ันใจวาผูมีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือ
ในดอกเบี้ยพันธบัตรไดถึงแกความตายแลวในเวลาที่ผูขอรับมรดกย่ืนคําขอรับมรดกพันธบัตร
และ/หรือดอกเบ้ียพันธบัตร และผูขอรับมรดกเปนทายาทของผูตายและมีสิทธิรับมรดกพันธบัตร
และ/หรือดอกเบี้ยพันธบัตรของผูตายที่แทจริง อันจะยังผลเปนการคุมครองทรัพยสินของ 
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ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบี้ยพันธบัตร สิทธิประโยชน 
ของทายาทของผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบี้ยพันธบัตร 
ที่มีสิทธิรับทรัพยมรดกสวนนี้ ตลอดจนคุมครองผูถูกฟองคดีและเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
จากการถูกผูถือกรรมสิทธิ์หรือทายาทของผูน้ันที่มีสิทธิรับมรดกฯ ฟองรองทั้งในทางแพงและ
ทางอาญา ยิ่งราคาของพันธบัตรที่ตราไวมีมูลคาสูงหรือดอกเบ้ียพันธบัตรมีจํานวนเงินรวมกันมาก 
การตรวจสอบยิ่งตองกระทําดวยความรอบคอบรัดกุม และวิธีการตรวจสอบที่ม่ันใจไดวาถูกตองที่สุด 
ก็คือการเรียกใหผูขอรับมรดกแสดงคําสั่งศาลตัง้ผูขอรับมรดกพันธบัตร และ/หรือดอกเบ้ียพันธบัตร
เปนผูจัดการมรดก และแมผูยื่นคําขอจะเปนผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมตามมาตรา ๑๗๑๑๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตพินัยกรรมตั้งผูจัดการมรดกอาจตกเปนโมฆะเสียเปลา
มาตั้งแตตนหรืออาจถูกผูทําพินัยกรรมเพิกถอนเสียดวยการทําพินัยกรรมฉบับหลังก็ได  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีหรือเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดียอมไมอยูในวิสัยที่จะตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา 
พินัยกรรมตั้งผูจัดการมรดกที่ผูตายทําไวกอนตายเปนพินัยกรรมที่เสียเปลาแลวหรือไม  ดังนั้น 
การปฏิบัติตอผูขอรับมรดกฯ ตามกรณีของคดีน้ีจึงมิไดเปนไปตามอําเภอใจ แตมีเหตุผลอันควรคา
แกการรับฟง กรณีจึงยังไมอาจถือไดวาคําส่ังที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ที่แบงผูขอรับมรดกฯ ออกเปน 
สองประเภทตามราคาพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรที่ตราไว หรือจํานวนดอกเบี้ยพันธบัตร 
แลวปฏิบัติตอผูขอรับมรดกฯ แตละประเภทแตกตางกัน มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
และแมคําสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ จะเปนการสรางภาระใหแกผูขอรับมรดกพันธบัตรจดบัญชี 
พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบตัร ซ่ึงมีราคาที่ตราไวมูลคารวมกันเกินกวาหน่ึงแสนบาท 
และ/หรือผูขอรับมรดกดอกเบี้ยพันธบัตรซึ่งมีจํานวนเงินรวมกันเกินกวาหน่ึงหม่ืนบาท (ประเภทที่ ๑) 
ที่จะตองมีคําขอใหศาลมีคําสั่งตั้งเปนผูจัดการมรดก แตเม่ือไดคํานึงถึงความจําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบใหม่ันใจวาผูมีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบี้ยพันธบัตร
ไดถึงแกความตายแลวในเวลาที่ผูขอรับมรดกฯ ยื่นคําขอรับมรดก และผูขอรับมรดกฯ เปนทายาท
ที่แทจริงและมีสิทธิรับมรดกฯ ของผูตาย อันจะเปนการคุมครองทรัพยสินของผูถือกรรมสิทธิ์ 
ในพันธบัตรฯ สิทธิประโยชนของทายาทผูถือกรรมสิทธิ์ที่มีสิทธิรับมรดกฯ ตลอดจนคุมครอง 
ผูถูกฟองคดีและเจาหนาที่จากการถูกฟองรองทั้งในทางแพงและทางอาญา กรณีจึงยังไมอาจถือวา
คําสั่งดังกลาวมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดแกประชาชน 
ผูขอรับมรดกฯ เกินสมควรแตอยางใด  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑๓๘ /๒๕๒๒  
ในสวนของขอ ๒ จึงชอบดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๓๖๙/๒๕๕๙) 
                                                 
 ๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๗๑๑ ผูจัดการมรดกน้ันรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งข้ึนโดยพินัยกรรมหรือโดยคําส่ังศาล 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๘ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 
๑. การพาณิชยและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 

 อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย  มีอํานาจตามมาตรา  ๕  ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ในอันที่จะใชดุลพินิจ 
ในการอนุมัติใหผูใดขนสงของผานแดนใด ๆ ทางบกนอกจากทางอนุมัติ เปนทางอนุมัติ
เฉพาะคราวได  ดังน้ัน การที่นายดานศุลกากรแมสอดซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดี 
มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ไมสามารถอนุญาตใหผูฟองคดีนําเขาสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไม
ตามชองทางขออนุญาตเปนทางอนุมัติเฉพาะคราวได แมในหนังสือดังกลาวจะอางถึง
ประกาศกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การนําไมและไมแปรรูป
รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไมเขามาในราชอาณาจักร ตามแนว
ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนประกาศที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนคนละสวนกับการอนุญาตทางเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ก็ตาม แตก็ไมทําใหหนังสือของนายดานศุลกากร
จังหวัดตากน้ันไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีประกอบกิจการพาณิชย โดยไดจดทะเบียนพาณิชยการคาสิ่งประดิษฐ 
เครื่องใชที่ทําดวยไมหวงหาม กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และไดรับใบอนุญาต
การคาหรือมีไวครอบครองเพ่ือการคาซ่ึงสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใชหรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวย 
ไมหวงหามจากกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ถึงนายดานศุลกากรแมสอด (ผูถูกฟองคดี) ขอนําเขา 



 
 
๖๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมจากประเทศสหภาพพมาในทางอนุมัติเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ จํานวน ๒ ชองทาง คือ  
๑. ชองทางบานวาเลยเหนือ และ ๒. ชองทางบานแมหละ จังหวัดตาก  ตอมา ผูถูกฟองคดี 
มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ แจงผูฟองคดีวา ไมสามารถอนุญาตใหผูฟองคดีนําเขา
สิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมตามชองทางดังกลาวได โดยเห็นวา สิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมเปนของ 
ตองจํากัดตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบกับ 
ขอ ๔ และขอ ๕ ของประกาศกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การนํา
ไมและไมแปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําดวยไมเขามาในราชอาณาจักร  
ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีเปนคําสั่งที่ตีความขัดตอกฎหมายและอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง 
ประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวไมอาจลบลางแกไขและไมมีผลผูกพันบังคับพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีลําดับศักด์ิแหงกฎหมายท่ีสูงกวาได ผูฟองคดีจึง 
ยื่นอุทธรณคําสั่ง และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือ
ของผูถูกฟองคดี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีนําเขาส่ิงประดิษฐ 
ที่ทําดวยไมตามชองทางที่ขอเปนทางอนุมัติเฉพาะคราว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๑ และมาตรา ๕ ทวิ๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ  
ไดกําหนดใหผูขอสงของเขามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร สามารถนําของหรือส่ิง หรือสินคา
จากเขตแดนถึงดานศุลกากรหรือสงออกจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนตามทางอนุมัติที่อธิบดี
กรมศุลกากรกําหนดตามประกาศกรมศุลกากรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตามทางอนุมัติ
เฉพาะคราวที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกขอเปนทางอนุมัติเฉพาะคราวนอกทางอนุมัติ อันเปน
การดําเนินการในขั้นตอนของพิธีการศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ดังน้ัน โดยผล 
                                                 

๑ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
   มาตรา ๕ หามมิใหผูใดขนสงของหรือพยายามขนสงของผานเขตตแดนทางบกเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักร 
หรือตั้งแตเขตตแดนทางบกมายังดานศุลกากรหรือจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมัติ  
หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ 

ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๕ ทวิ ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกหรือผูขนสงมีเหตุจําเปนและแสดงความจํานงลวงหนา 

ตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาจะขนสงของผานเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกจาก 
ทางอนุมัติ อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเปนหนังสือใหขนสงตามทางท่ีขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ประการใดก็ได ใหถือวาทางท่ีไดอนุญาตเชนเปนทางอนุมัติเฉพาะคราว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของบทบัญญัติดังกลาว ประกอบกับคําส่ังกรมศุลกากรที่ ๓๗๒/๒๕๕๘ เร่ือง มอบอํานาจให
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจอนุมัติ 
ใหทางอนุมัติเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ โดยจะ
กําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติประการใดก็ไดที่ไมขัดตอระเบียบของกรมศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวของ เพ่ือเปนการคุมครองปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด  ดังนั้น อํานาจ 
ในการอนุมัติทางเฉพาะคราวดังกลาวจึงเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีวาจะอนุมัติหรือไม  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุมัติทางเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ จํานวน ๒ ชองทาง การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ แจงผูฟองคดีวา ไมสามารถอนุมัติใหผูฟองคดีนําเขาสิ่งประดิษฐ
ที่ทําดวยไมตามชองทางที่ขอเปนทางอนุมัติเฉพาะคราวทั้ง ๒ ชองทางนั้นได พิจารณาแลว 
เห็นวา ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามขอกฎหมายของพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ 
ประกอบกับขอเท็จจริงแลว เม่ือกฎหมายใหอํานาจผูถูกฟองคดีในการใชดุลพินิจในการตัดสินใจ
ประกอบกับขอกฎหมายในการที่จะอนุมัติทางเฉพาะคราวได และขอเท็จจริงไมปรากฏวา  
ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการใด ๆ อันขัดตอกฎหมาย  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ แจงผูฟองคดีวา ไมอนุญาตใหผูฟองคดีนําเขาส่ิงประดิษฐที่ทําดวยไม
ตามชองทางขออนุญาตเปนทางอนุมัติเฉพาะคราวทั้ง ๒ แหง จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย  
นอกจากนั้น ประกาศกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เปนประกาศที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง๓ และมาตรา ๒๕๔  
แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒  
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการนําไมและไมแปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช  
หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม เขามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตาก เปนไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว ผูวาราชการจังหวัดตากจึงกําหนดจุดนําเขา-สงออกไมและไมแปรรูป
                                                 

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

ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ดังตอไปน้ี 

 (๑) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือในการนําเขา 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 การแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตราน้ี ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี กําหนด
กิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



 
 
๖๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม เขามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดน
จังหวัดตาก ประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวจึงสอดคลองกับนโยบาย โดยผอนปรนใหสามารถ
นําสิ่งประดิษฐจากไม โดยไมตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาหรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออก
ของประเทศท่ีสงออกแสดงตอกรมศุลกากร  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการสรางงาน สรางรายไดใหแกราษฎร
และผูประกอบการคารายยอยของไทยและสหภาพพมา ซ่ึงเปนคนละสวนกับการอนุญาตทาง
เฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ถึงแมวาผูถูกฟองคดี
จะไดอางประกาศดังกลาวในหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ก็ไมทําใหหนังสือดังกลาว 
ที่แจงแกผูฟองคดีวา ไมสามารถอนุญาตใหผูฟองคดีนําเขาสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมตามชองทาง
ขออนุญาตเปนทางอนุมัติเฉพาะคราวทั้ง ๒ แหง ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  พิพากษา 
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๘/๒๕๕๘)  
 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๙ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 
๑. การจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค  
 

 ๑.๑ การกําหนดจุดกอสรางสะพาน 
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๓ การกําหนดจุดจอดรถโดยสารประจําทาง 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การบํารุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค 
 

 ๒.๑ การบํารุงรักษาและดูแลเสนทางใหอยูในสภาพใชการไดดี 
 

  เม่ือถนนและทอระบายนํ้าที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
มีสภาพชํารุดบกพรองไมอยูในสภาพที่ใชการไดดี องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ 
ตองซอมแซมบํารุงรักษาตามมาตรา ๖๗ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่องคการบริหารสวนตําบลเพียงแตมี
หนังสือประชาสัมพันธและขอความรวมมือถึงผูใหญบานและสมาชิกองคการบริหาร 
สวนตําบลใหชวยประชาสัมพันธหามรถยนตใชเสนทาง และเฝาระวังสอดสองดูแล 
เพื่อรอเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลจะเขาดําเนินการแกไข พรอมทั้งไดนําไมไผ 
และถุงพลาสติกปกไวเปนจุดสังเกตในบริเวณดังกลาว โดยมิไดจัดใหมีการปดประกาศ
แจงเตือน หรือจัดทําแผงกั้นเตือนอันตรายที่แข็งแรงม่ันคงเพื่อใหผูใชรถรูสภาพถนน 
กรณียังถือไมไดวาเปนการเตือนภัยใหแกผูใชรถใชถนนอยางเพียงพอ อันถือเปน 
การละเลยตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือดําเนินการไมพอสมควร
แกการปองกันเหตุ  ดังน้ัน เม่ือการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ



 
 
๖๕๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวเปนเหตุใหรถยนตของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดี องคการบริหารสวนตําบลจึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ นาย บ. ไดขับรถยนตกระบะของผูฟองคดีไปตามถนน
สายขางวัดวังยางซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนครชุม (ผูถูกฟองคดี)  
และประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากถนนคอนกรีตไดยุบตัวลง เปนเหตุใหรถยนตคันดังกลาว 
ตกลงไปในลําคลองใตถนนไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีเห็นวา ความเสียหายดังกลาวเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ในการบํารุงรักษาถนนและทอระบายน้ําของผูถูกฟองคดี จึงไดเรียกรองให 
ผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาซอมและคาเสื่อมสภาพของรถยนต แตผูถูกฟองคดีไมชดใช จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา จุดเกิดเหตุเปนถนนคอนกรีต มีผิวจราจรกวาง ๔ เมตร  
เปนจุดที่มีคลองระบายน้ําผานจึงมีการวางทอใตผิวถนน  เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ไดเกิด 
ฝนตกหนัก สวนโยธาของผูถูกฟองคดีตรวจสอบพบวาน้ําไดกัดเซาะจนทอระบายน้ําหลุดออก  
๓ ทอน เปนเหตุใหถนนบริเวณดังกลาวมีสภาพชํารุดบางสวน แตยังไมสามารถดําเนินการแกไข
และเห็นวารถยนตไมสามารถแลนผานได ผูถูกฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอความอนุเคราะหผูใหญบานและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลนครชุมใหชวยประชาสัมพันธหามรถยนตใชเสนทางและเฝาระวัง
สอดสองดูแล หากปริมาณนํ้าลดลงแลวผูถูกฟองคดีก็จะเขาดําเนินการแกไข พรอมทั้งมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือแผงกั้นจราจรที่เปนมาตรฐาน และไดนําไมไผ 
และถุงพลาสติกปกไวเปนจุดสังเกตในบริเวณที่เกิดเหตุ เห็นไดวา ผูถูกฟองคดียังมิไดจัดใหมี
การปดประกาศแจงเตือนหรือจัดทําแผงก้ันเตือนอันตรายที่แข็งแรงม่ันคงเพื่อใหผูใชรถ 
รูสภาพถนน ลําพังแตเพียงการประกาศผานทางเสียงภายในหมูบานและการปกไมไผในบริเวณ
ที่เกิดเหตุยังไมถือเปนการเตือนภัยใหแกผูใชรถใชถนนอยางเพียงพอ เพราะอาจไมไดรับรู  
การที่ผูถูกฟองคดีละเลยมิไดดําเนินการปดทางบริเวณทอระบายน้ําที่ชํารุดมิใหมีการสัญจรผาน
เพ่ือปองกันภยันตรายที่จะเกิด จึงถือไดวาเปนการละเลยตอการดําเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือดําเนินการไมพอสมควรแกการปองกันเหตุ เปนเหตุใหรถยนตของผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย กรณีจึงถือวาผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีโดยการละเลยตอหนาที่
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและละเลยตอหนาที่ในการซอมแซมบํารุงรักษาทอระบายน้ํา 
 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๕๕ 
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และถนนสายดังกลาวซ่ึงเปนหนาที่ตามมาตรา ๖๗ (๑)๑ และ (๔)๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีตองปฏิบัติ ผูถูกฟองคดี 
จึงตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนคาอะไหลรถยนตคิดเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 
๒๔,๔๑๗.๔๐ บาท และคาแรงทําสีเปนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๓๘,๔๑๗.๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินดังกลาว นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๘) 
 

 ๒.๒ การบํารุงรักษาและดูแลทางเดิน 
   

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การใหบริการส่ิงสาธารณูปโภค 
 

 ๓.๑ การใหบริการระบบประปา 
 

  การประปานครหลวงมีอํานาจเดินทอนํ้าและติดตั้งอุปกรณในที่ดินของผูใชนํ้า
ซึ่งไมใชที่ดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือนได ซึ่งรวมไปถึงมาตรวัดนํ้าดวย ในการติดตั้งมาตรวัดนํ้า 
การประปานครหลวงมีอํานาจดุลพินิจกําหนดจุดตดิตั้งในบริเวณใกลทางเขาออกดานหนา
อาคาร  โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกําแพงดานหนา  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘ 
แหงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับขอ ๘ และขอ ๙  
ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ วาดวยการติดตั้งประปา พ.ศ. (๒๕๔๙)  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การประปานครหลวงไดติดตั้งมาตรวัดนํ้าอันเปนมูลพิพาท 
ในคดีน้ีตามแนวขนานกับฝาผนังดานหนาตึกแถวของผูใชนํ้าโดยติดตั้งชิดกําแพงที่ก้ัน
ระหวางตึกแถวของผูใชนํ้ากับตึกแถวขางเคียง โดยติดตั้งในจุดที่เห็นวากระทบตอ 
การใชสอยพ้ืนที่ของผูใชนํ้านอยที่สุดแลว แมจะไมเปนไปตามประสงคของผูใชนํ้า 

                                                            
๑-๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๕๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เน่ืองจากมีขอขัดของในการดําเนินการ ก็ถือวาเปนการใชดุลพินิจกําหนดจุดติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าที่ชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูใชนํ้าดังกลาว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินและตึกแถวเลขที่ ๑๖ ซอยออนนุช  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูติดกับตึกแถวเลขที่ ๑๔ โดยที่เดิม 
มาตรวัดนํ้าของตึกแถวของผูฟองคดีติดตั้งในลักษณะตั้งเรียงในแนวขนานกับตึกแถว โดยตั้งอยู
ก่ึงกลางเสาแบงเขตตึกแถวทั้งสอง  ตอมา ผูฟองคดีและเจาของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไดปรับปรุง
พ้ืนที่หนาตึกแถวโดยยกพื้นใหสูงขึ้นและกอสรางกําแพงสูงประมาณ ๐.๕๐ เมตร ก้ันตามแนวเขต
ดานหนาอาคารทําใหมาตรวัดนํ้าดังกลาวตั้งอยูต่ํากวาพ้ืนหนาตึกแถว  ภายหลังจากน้ัน  
การประปานครหลวง (ผูถูกฟองคดี) ไดปรับปรุงเสนทอจายนํ้าและยายเสนทอกับทั้งไดยาย
มาตรวัดนํ้าของผูฟองคดีไปติดตั้งในบริเวณใกลเคียงเพ่ือความสะดวกในการอานปริมาณการใชนํ้า
และงานบํารุงรักษาของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีขอใหติดตั้งมาตรวัดนํ้า
ที่พิพาทไวในตําแหนงเดิมพรอมกับซอมแซมพื้นที่หนาตึกแถวของผูฟองคดีใหมีสภาพการใชงาน
ดังเดิม แตผูถูกฟองคดีไมสามารถดําเนินการตามความประสงคใหได เน่ืองจากเจาของที่ดินอันเปน
ที่ตั้งตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไมยินยอมใหติดตั้งมาตรวัดนํ้าดังกลาวรุกล้ําเขาไปในที่ดินของตน ในการนี้
ผูฟองคดีเห็นวา ตําแหนงที่ตองการใหติดตั้งมาตรวัดนํ้าเปนพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีไดภาระจํายอมแลว 
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิที่จะใหมีการติดตั้งในบริเวณดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดียายมาตรวัดนํ้าไปติดตั้งในตําแหนงเดิมและชดใชคาเสียหาย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  กรณีที่ผูฟองคดีอางวามาตรวัดนํ้าประปาดังกลาวไดติดตั้งในตําแหนงเดิมมาแลว
ไมนอยกวา ๑๕ ป โดยไมมีผูใดคัดคานหรือโตแยงสิทธิแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไดภาระจํายอม
ในบริเวณดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย น้ัน เม่ือตามขอ ๘ ของขอบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ ๑๑๖ วาดวยการบริการจัดสง จําหนายและการใชนํ้าประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา 
เม่ือการประปานครหลวงติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเปนผูใช นํ้าเรียบรอยแลว ผูใชนํ้า 
ตองยกกรรมสิทธิ์ทอและอุปกรณการจายนํ้าใหการประปานครหลวง และขอ ๑๑ วรรคสอง 
กําหนดวาผูใชนํ้ามีหนาที่ตองดูแลรักษามาตรวัดนํ้าที่ติดตั้งอยูภายในบริเวณบาน รวมทั้งตราผนึก
และลวดรอยตราผนึกใหอยูในสภาพเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือสูญหาย ผูใชนํ้าจะตองเปน
ผูชดใชคาเสียหายที่ประเมินไดทั้งหมด  ดังนี้ เม่ือผูถูกฟองคดีไดติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียน
เปนผูใช นํ้าใหแกตึกแถวเลขท่ี ๑๖ แลว มาตรวัดนํ้าจึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูถูกฟองคดี  
แตผูถูกฟองคดีใหผู ใช นํ้าหรือผูฟองคดีดูแลรักษามาตรวัดนํ้าที่ติดตั้งอยูในบริเวณบาน 
ใหอยูในสภาพเรียบรอย กรณีจึงถือไมไดวาเปนการครอบครองโดยยึดถือทรัพยสินนั้นเพ่ือตน 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๕๗ 
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แมจะครอบครองนานเพียงใดผูฟองคดีก็ไมไดภาระจํายอมตามมาตรา ๑๓๘๒๓ และ ๑๔๐๑๔  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนสิทธิของเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถว
เลขท่ี ๑๔ ที่จะขัดขวางมิใหผูถูกฟองคดีเขาไปติดตั้งมาตรวัดนํ้าของผูฟองคดีในกรรมสิทธิ์ 
ของตนได 
  คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยตอไปวา การที่ผูถูกฟองคดีติดตั้งมาตรวัดนํ้าในที่ดิน
ของผูฟองคดีเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม เห็นวา เม่ือพิจารณาความในมาตรา ๓๘ 
วรรคหนึ่ง๕ และวรรคสอง๖ แหงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับ
ขอ ๙๗ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ วาดวยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙)  
ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติการประปา 
นครหลวงฯ เห็นไดวา ผูถูกฟองคดีมีอํานาจเดินทอนํ้าและติดตั้งอุปกรณในที่ดินซึ่งไมใชที่ตั้ง
อาคารของผูฟองคดีได และมีดุลพินิจในการกําหนดจุดเพ่ือติดตั้งมาตรวัดนํ้าในที่ดินของผูฟองคดี  
นอกจากนี้ ตามขอ ๘.๑ ของระเบียบดังกลาว กําหนดใหติดตั้งมาตรวัดนํ้าไวใกลทางเขาออก 
ดานหนาอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกําแพงดานหนา และขอ ๘.๒ กําหนดไววา 
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๘.๑ หรือเปนสถานที่กอสราง ใหอยูในดุลพินิจ 
ของสํานักงานประปาสาขา เห็นไดวา มาตรวัดนํ้าเปนเคร่ืองมือสําหรับวัดปริมาณน้ําที่ใชสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใชนํ้า จึงตองติดตั้งบริเวณหนาตึกแถวของผูฟองคดี เม่ือปรากฏวา 

                                                            
๓-๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๓๘๒ บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ  
ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาหาปไซร 
ทานวาบุคคลน้ันไดกรรมสิทธิ์ 

มาตรา ๑๔๐๑ ภาระจํายอมอาจไดมาโดยอายุความ ทานใหนําบทบัญญัติวาดวยอายุความไดสิทธิอันกลาวไว 
ในลักษณะ ๓ แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๕-๖ พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 มาตรา ๓๘ ในการสง และการจําหนายนํ้า ใหการประปานครหลวงมีอํานาจเดินทอนํ้า และติดต้ังอุปกรณไปใต 

เหนือ ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเม่ือพื้นดินน้ันไมใชพื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน 
 ใหการประปานครหลวงมีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดินที่เดินทอนํ้า และติดต้ังอุปกรณ โดยมีความกวางจากทอนํ้า

ดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตร สําหรับทอนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรข้ึนไป ในบริเวณที่กําหนดน้ี
ใหการประปานครหลวงมีอํานาจตัดฟนตน กิ่งหรือรากของตนไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ได โดยตองจายคาทดแทนในการที่ใชที่ดิน 
และในการตัดฟน แลวแตกรณี ใหเจาของหรือผูครอบครองดวยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครอง 
เปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการกระทําน้ันอยูดวย ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน ใหนํามาตรา ๓๖ 
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๗ ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ วาดวยการติดต้ังประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 ขอ ๙ ผูขอรับบริการหรือผูใชนํ้า จะตองติดต้ังทอและอุปกรณภายในบริเวณสถานที่ หรืออาคารของผูใชนํ้า 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑของการประปานครหลวง และใหยื่นคําขอตามแบบคําขอท่ีการประปานครหลวงกําหนด 



 
 
๖๕๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เดิมมาตรวัดนํ้าของผูฟองคดีติดตั้งในลักษณะตั้งเรียงในแนวขนานกับตึกแถว โดยตั้งอยูก่ึงกลางเสา
แบงเขตตึกแถวเลขที่ ๑๔ และเลขที่ ๑๖ ซ่ึงเปนการวางล้ําเขาไปในที่ดินของเจาของตึกแถว
เลขที่ ๑๔ บางสวน  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีมีความจําเปนตองดําเนินการเปลี่ยนทอนํ้าและอุปกรณ
ที่เก่ียวของทั้งหมด โดยจะตองถอนการติดตั้งมาตรวัดนํ้าเดิม ซ่ึงผูถูกฟองคดีเห็นวาการติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าเดิมตดิตั้งไมถูกตองตามความเปนจริงในปจจุบันในเรื่องแดนแหงกรรมสิทธิ์ประกอบกับ
จุดที่ติดตั้งมาตรวัดนํ้าเดิมกอใหเกิดอุปสรรคตอการจดปริมาณน้ําและการบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า  
อีกทั้ง เจาของที่ดินอันเปนที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไมยินยอมใหติดตั้งมาตรวัดนํ้าล้ําเขาไป 
ในที่ดินของตนอีกตอไป การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการถอนการติดตั้งมาตรวัดนํ้าจากจุดเดิม  
จึงเปนการกระทําที่ชอบโดยกฎหมายแลว 
  สวนการที่ผูถูกฟองคดีไดติดตั้งมาตรวัดนํ้าในตําแหนงที่พิพาทปจจุบันเปนการ 
ใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีไดถอนการติดตั้งมาตรวัดนํ้า
จากจุดเดิม แลวผูถูกฟองคดีไดนํามาตรวัดนํ้ามาติดตั้งในที่ดินของผูฟองคดีในครั้งแรกตามแนวขนาน
กับกําแพงที่ก้ันระหวางตกึแถวเลขท่ี ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ โดยติดตั้งชิดกับหนาตึกแถวของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนการติดตั้งใกลทางเขาออกดานหนาอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารตามที่กําหนดไว 
ในขอ ๘ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ วาดวยการติดตั้งประปา พ.ศ. (๒๕๔๙) 
กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจกําหนดจุดติดตั้งมาตรวัดนํ้าที่ชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือผูฟองคดี
ยังไมพอใจ ผูถูกฟองคดีก็ไดยายมาตรวัดนํ้าไปติดตั้งที่ใหมตามแนวขนานกับฝาผนังดานหนา
ตึกแถวเลขท่ี ๑๖ ของผูฟองคดีโดยติดตั้งชิดกําแพงที่กั้นระหวางตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ 
ซ่ึงเปนการติดตั้งใกลทางเขาออก ดานหนาอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคาร ตามที่กําหนดไว
ในขอ ๘ ของระเบียบดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจกําหนดจุดติดตั้งมาตรวัดนํ้าที่ชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน เห็นไดวา ผูถูกฟองคดีไดพยายามติดตั้งมาตรวัดนํ้าในจุดที่ใกลเคียงกับความตองการ
ของผูฟองคดี โดยติดตั้งในจุดที่เห็นวากระทบตอการใชสอยพ้ืนที่ของผูฟองคดีนอยที่สุดแลว  
อันเปนการใชดุลพินิจในการกําหนดจุดเพ่ือติดตั้งมาตรวัดนํ้าที่เหมาะสมและเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย ไมมีลักษณะเปนการสรางภาระใหเกิดแกผูฟองคดีมากเกินสมควรและไมเปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๘) 

 

  กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหรัฐรับภาระคาใชจายในการใชนํ้าประปาที่อยูอาศัย
ที่มีปริมาณการใชนํ้าไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๒  
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจียดจายงบประมาณ 
ที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหเหมาะสม 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดโดยไมกระทบตอการบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาที่ และตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหขยายระยะเวลา
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยใชหลักเกณฑเดิมไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒  
ในกรณีเชนน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีดุลพินิจที่จะดําเนินการตามมาตรการนั้น
ไดตามความเหมาะสมภายใตกรอบการพิจารณาและเงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีขางตน
กําหนด  เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
ทางการคลังประสบปญหาขาดสภาพคลองเก่ียวกับงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุน 
จากทางรัฐบาลไมเพียงพอที่จะดําเนินการงดการเก็บคานํ้าประปาตามระยะเวลา 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติได โดยไมทําใหการจัดทําบริการสาธารณะดานอ่ืน ๆ ของประชาชน
ทั่วไปเกิดผลกระทบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดกรอบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภารกิจ
ดานอ่ืนอยางกวางขวางดวย ซึ่งลวนมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาการจัดใหมี 
นํ้าสะอาดหรือการประปาเชนกัน  ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกประกาศ
ประชาสัมพันธชี้แจงใหประชาชนผูใชนํ้าประปาทราบวาจะงดเก็บคานํ้าประปาสําหรับ
ผูใชนํ้าในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เพียง ๑ เดือนเทาน้ัน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  
จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยเหตุผลและหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีแลว  
และไมเปนการเลือกปฏิบัติแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูใชนํ้าประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ กําหนดใหภาครัฐรับภาระคาใชจายในการใช
นํ้าประปาที่อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชนํ้าไมเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 
๒๕๕๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยรัฐบาลจะจายเงินงบประมาณ
อุดหนุนชดเชยใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๒ ขยายระยะเวลาตอเน่ืองใหผูที่อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชนํ้าไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตร
ตอเดือน ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ และไดมีมติใหขยายระยะเวลา
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใหเจียดเงินงบประมาณ 
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว โดยไดมีประกาศแจงใหผูใช นํ้าทราบวาสถานการณคลังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมเพียงพอที่จะงดเก็บคานํ้าประปา ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ ได 
จึงของดเก็บคานํ้าประปาสําหรับผูใชนํ้าในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เพียง ๑ เดือนเทาน้ัน   



 
 
๖๖๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และตอมา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีประกาศแจงใหทราบวา ไมสามารถงดเก็บคานํ้าประปา 
ของผูใชนํ้าประปาตอไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
สามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหยกเลิกประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่งดการเก็บคานํ้าประปาที่อยูอาศัยตามมาตรการ 
ลดภาระคาครองชีพของประชาชนในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เปนเวลา ๑ เดือน และประกาศ 
ที่ เ ก่ียวของกับการเรียกเก็บคานํ้าจํานวนไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือนไปจนถึง 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ และใหคืนเงินคานํ้าประปาที่เก็บไปจากผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ (๒) ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) 
บัญญัติใหเทศบาลนครมีหนาที่ตองทําใหมีนํ้าสะอาดหรือนํ้าประปาในเขตเทศบาลนคร  
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔) บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณูปโภค
เพ่ือเปนบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซ่ึงการจัดทํา 
ระบบประปาในเขตเทศบาลนครแมตามกฎหมายจะบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจะตองดําเนินการก็ตาม แตการดําเนินการก็จะตองมีการลงทุนและมีคาใชจายตาง ๆ 
เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยหลักการดําเนินงานบริการสาธารณะลักษณะนี้ จําตองใหประชาชน
ผูรับบริการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยการตองชําระเงินคาบริการตามปริมาณที่ประชาชน
แตละคนไดใชประโยชนจากบริการสาธารณะดังกลาว เงินคาบริการที่ไดรับจากประชาชน  
ซ่ึงโดยขอเท็จจริงจะมีการจัดเก็บในอัตราที่ต่ํา ไมใชตามอัตราที่เปนคาดําเนินงานที่แทจริง 
เน่ืองจากถือวาเปนการบริการสาธารณะที่รัฐหรือผูถูกฟองคดีทั้งสองมีหนาที่จะตองจัดใหแก
ประชาชน ก็จะเปนเงินทุนสวนหน่ึงสําหรับใชในการบริหารจัดการ ตลอดจนการปรับปรุง 
และพัฒนากิจการบริการสาธารณะดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  
ซ่ึงในทายที่สุดผูที่ได รับประโยชนสูงสุดก็คือประชาชนผู รับบริการน้ันเอง ดวยหลักการ 
และเหตุผลดังกลาว ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองมีการเรียกเก็บเงินคานํ้าประปาจากผูใชนํ้า   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ใหรัฐตองรับภาระ
คาใชจายการใชนํ้าสําหรับผูใชนํ้าประเภทที่อยูอาศัยและผูเชาที่อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชนํ้า
ระหวาง ๐ ถึง ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจียดจายงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล 
และเพื่อไมใหการดําเนินการดังกลาวกระทบตอสถานะทางการคลังขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชดุลพินิจพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามความเหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไมกระทบ 
ตอการจัดการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาที่  ทั้งน้ี ใหชี้แจงทําความเขาใจใหประชาชน
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ผูใชนํ้าประปาจากระบบประปาที่มีอยูในความรับผิดชอบทราบดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยอมมี
ดุลพินิจที่จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร เม่ือปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสถานะทางการคลังประสบปญหาขาดสภาพคลองเก่ียวกับงบประมาณ 
ที่ได รับการอุดหนุนจากทางรัฐบาลไมเพียงพอที่จะดําเนินการงดการเก็บคานํ้าประปา 
ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติได เน่ืองจากจะทําใหการจัดทําบริการสาธารณะดานอ่ืน ๆ 
ของประชาชนทั่วไปเกิดผลกระทบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงของดการจัดเก็บคานํ้าประปาในเดือน
เมษายน ๒๕๕๒ จํานวน ๑ เดือน ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ 
และชี้แจงทําความเขาใจใหประชาชนผูใชนํ้าประปาทราบเหตุผลดังกลาวแลว  และตอมา  
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวโดยใชหลักเกณฑเดิม
ตอเน่ืองไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีทั้งสองเห็นวา ถานําเงินอุดหนุนที่ไดรับ
จากทางรัฐบาลซ่ึงยังมิไดรับชําระเต็มตามจํานวนที่ประมาณการตั้งไวมาจายชดเชยในการจัดเก็บ
คานํ้าประปาระหวาง ๐ ถึง ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน จะกระทบตอบริการสาธารณะดานอ่ืน ๆ 
ของประชาชน จึงใหงดการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวและผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีประกาศ
ประชาสัมพันธและชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนผูใชนํ้าประปาดวยแลว การกระทํา 
ของผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว และเปนการใชดุลพินิจ 
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ไดกําหนด 
กรอบอํานาจหนาที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองดําเนินการในภารกิจอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง  
และภารกิจตามหนาที่ อ่ืน ๆ ก็ลวนมีความสําคัญและมีความจําเปนไมยิ่งหยอนกวาหนาที่ 
ในการจัดใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปาเชนกัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองใชดุลพินิจ 
งดการจัดเก็บคานํ้าประปาสําหรับผูใชนํ้าประเภทที่อยูอาศัยและผูเชาที่อยูอาศัยที่มีปริมาณ 
การใชนํ้าไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอเดือน เฉพาะเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เพียง ๑ เดือน  
จึงเปนการใชดุลพินิจดําเนินการที่ชอบดวยเหตุผลและหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี  
และไมเปนการเลือกปฏิบัติแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจัดเก็บเงินคานํ้าประปา 
ของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมิตองคืนเงิน 
คานํ้าประปาใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๘/๒๕๕๙) 

 

  การที่ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดราคาจําหนาย
นํ้าประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดประเภทผูใชนํ้าออกเปน ๓ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑ ที่อยูอาศัยและอ่ืน ๆ คาใชนํ้าประปาข้ันต่ํา ๕๐ บาท ประเภทที่ ๒ ราชการ
และธุรกิจขนาดเล็ก คาใชนํ้าประปาข้ันต่ํา ๑๐๐ บาท และประเภทท่ี ๓ รัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ คาใชนํ้าประปาข้ันต่ํา ๒๐๐ บาท อันเปนการกําหนด
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อัตราคาใชนํ้าประปาข้ันต่ําใหแตกตางกันไปตามประเภทผูใชนํ้า แมจะใชนํ้าในปริมาณ
ที่ต่ํากวาคาใชนํ้าประปาข้ันต่ําที่กําหนดไวก็ตาม ไมอาจถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรม และโดยที่การกําหนดอัตราคาใชนํ้าดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให 
การประปาสวนภูมิภาคมีรายไดเพียงพอตอคาใชจายในการใหบริการนํ้าแกประชาชน
และการพัฒนาการผลิตนํ้าประปาที่ มี คุณภาพให มีปริมาณเพียงพอและทั่ว ถึง 
เม่ือเปรียบเทียบกับภาระของผูใชนํ้าที่ตองชําระคาใชนํ้าประปาตามที่กําหนดในขอบังคับ
ดังกลาว ยอมถือไดวาเปนไปตามหลักความไดสัดสวนแลว การออกขอบังคับอันเปน 
มูลพิพาทน้ีจึงชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเห็นวา  การท่ีการประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี)  เ รียกเก็บ 
คานํ้าประปาเกินกวาจํานวนน้ําที่ไดใชจริง โดยคิดคาใชนํ้าประปาในอัตราคานํ้าประปาขั้นต่ํา
ประเภทที่ ๒ ราชการและธุรกิจขนาดเล็กเปนจํานวนเงิน ๑๐๐ บาท ตามขอบังคับการประปา
สวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดราคาจําหนายนํ้าประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหผูฟองคดี
ตองชําระเงินเกินกวาจํานวนสินคาที่สงมอบ และผูฟองคดีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (ซ้ือมาขายไป) 
ไมไดเพ่ิมภาระในการใหบริการของผูถูกฟองคดีแตอยางใด จึงไมควรถูกกําหนดคาใชนํ้าขั้นต่ํา
ใหสูงกวาผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัยและอ่ืน ๆ ซ่ึงจะตองเสียคาใชนํ้าประปาขั้นต่ําในอัตรา  
๕๐ บาท การที่ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาคออกขอบังคับฉบับดังกลาว
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหเพิกถอนขอบังคับฉบับดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปา 
สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา 
โดยการสํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบเพ่ือใชในการผลิต จัดสง 
และจําหนายน้ําประปา รวมทั้งการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนเปนสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดราคาจําหนายนํ้าประปา อัตราคาบริการ  
คาเคร่ืองอุปกรณและคาสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชําระราคา 
และคาตอบแทนดังกลาว  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๗ (๔)๙ แหงพระราชบัญญัติ

                                                            
 ๘-๙ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังการประปาข้ึนเรียกวา “การประปาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา “กปภ.” และใหเปนนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปาโดยการสํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพื่อใช 
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ดังกลาว และคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
ทั่วไปซึ่งกิจการของผูถูกฟองคดี รวมถึงวางขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ดังกลาว อีกทั้งกําหนดราคาจําหนายนํ้าประปาและอัตราคาบริการ ตลอดจนวิธีการและเง่ือนไข
ในการชําระราคาและคาบริการตามมาตรา ๑๗ (๑)๑๐ และ (๑๑)๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาคจึงมีอํานาจในการออกขอบังคับ 
การประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดราคาจําหนายนํ้าประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยผูถูกฟองคดีไดกําหนดประเภทผูใชนํ้าออกเปน ๓ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ที่อยูอาศัยและอ่ืน ๆ 
คาใชนํ้าประปาขั้นต่ํา ๕๐ บาท ประเภทท่ี ๒ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก คาใชนํ้าประปาขั้นต่ํา 
๑๐๐ บาท และประเภทที่ ๓ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ คาใชนํ้าประปาขั้นต่ํา 
๒๐๐ บาท ปรากฏตามขอ ๓ ของขอบังคับดังกลาว อันเปนการกําหนดอัตราคาใชนํ้าประปาขั้นต่ํา
ใหแตกตางกันไปตามประเภทผูใชนํ้า แมจะใชนํ้าในปริมาณที่ต่ํากวาคาใชนํ้าประปาขั้นต่ํา 
ที่กําหนดไวก็ตาม เน่ืองจากโดยทั่วไปผูใชนํ้าประเภทที่ ๒ คือ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก  
และประเภทที่ ๓ คือ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ ยอมมีจํานวนสมาชิกผูใชนํ้า
มากกวาผูใชนํ้าประเภทที่ ๑ ซ่ึงเปนเพียงที่อยูอาศัย ผูถูกฟองคดีจึงคิดอัตราคาใชนํ้าประปาขั้นต่ํา
ของผูใชนํ้าประเภทที่ ๑ ในอัตราที่ต่ํากวาผูใชนํ้าประเภทอ่ืน และกําหนดอัตราคาใชนํ้าประปา
ขั้นต่ําใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นไปตามลําดับ กรณีจึงไมอาจกลาวไดวาผูถูกฟองคดีกระทําการ 
อันเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูฟองคดีแตอยางใด ซ่ึงหากผูใชนํ้ารายใดเปนผูใชนํ้า
ประเภทที่ ๒ เชนผูฟองคดี ผูถูกฟองคดียอมคิดคาใชนํ้าประปาขั้นต่ําในอัตรา ๑๐๐ บาท 
เชนเดียวกัน อันเปนการปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน สําหรับผูใชนํ้า
                                                                                                                                                                          
ในการผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปา รวมทั้งการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา เพื่อใหเกิดประโยชน
แกการใหบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ 

มาตรา ๗ ให กปภ. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ และอํานาจเชนวาน้ี
ใหรวมถึง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) กําหนดราคาจําหนายนํ้าประปา อัตราคาบริการ คาเคร่ืองอุปกรณและคาส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการ

และเงื่อนไขในการชําระราคาและคาตอบแทนดังกลาว 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๑๐-๑๑ พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซ่ึงกิจการของ กปภ. อํานาจหนาท่ี

เชนวาน้ีใหรวมถึง 
(๑) วางขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๑๑) กําหนดราคาจําหนายนํ้าประปาและอัตราคาบริการ ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชําระราคา 

และคาบริการ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประเภทอ่ืนน้ัน ผูถูกฟองคดีก็ยอมคิดอัตราคาใชนํ้าประปาขัน้ต่ําแตกตางกันไปตามประเภทผูใชนํ้า
ดังที่กลาวมาแลวขางตน อันเปนการปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเรื่องนั้น การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนไปตามหลักความเสมอภาคแลว 

สําหรับขออางของผูฟองคดีที่วาในแตละเดือนผูฟองคดีใชนํ้าประปาในปริมาณ 
ที่ต่ํากวาเกณฑการใชนํ้าประปาขั้นต่ําสําหรับผูใชนํ้าประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงผูฟองคดี 
ตองชําระราคาสินคาเกินกวาจํานวนที่สงมอบจริงอันเปนการไมถูกตองและไมเปนธรรมนั้น  
เห็นวา การกําหนดอัตราเรียกเก็บคาใชนํ้าประปาตามเกณฑการใชนํ้าประปาขั้นต่ําของผูใชนํ้า
แตละประเภทถือเปนการกําหนดเง่ือนไขในการใชนํ้าประปาตามวัตถุประสงคของการใชนํ้า 
ตามประเภทของผูใชนํ้าน้ัน ๆ แมผูใชนํ้าจะใชนํ้าไมถึงเกณฑขั้นต่ําก็ตาม ซ่ึงถาผูใชนํ้าไดใชนํ้า
เพ่ืออยูอาศัยก็ยอมแตกตางกันไปในแตละครัวเรือน จึงตองกําหนดราคาชําระขั้นต่ําแบบเหมาจาย
ในอัตราเดียว หากผูใชนํ้าไดใชนํ้าเพ่ือการประกอบธุรกิจซ่ึงไมอาจจําแนกไดวาเปนธุรกิจ
ประเภทใดและใชนํ้าประปาในปริมาณมากนอยเพียงใด ผูถูกฟองคดีจึงไดแบงกลุมผูใชนํ้า
ดังกลาวตามขนาดของธุรกิจโดยกําหนดเปนประเภทธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ  
ซ่ึงไมอาจแบงตามลักษณะของธุรกิจที่มีความแตกตางหลากหลายอันเปนรายละเอียดปลีกยอย 
ที่อาจกอใหเกิดความยุงยากและสับสนในการจัดเก็บคาบริการการใชนํ้าประปาทั้งตอเจาหนาที่
และผูใช นํ้า  ทั้งน้ี หากผูถูกฟองคดีกําหนดขอบังคับโดยใหมีการจัดเก็บคาใชนํ้าประปา 
ตามจํานวนที่มีการใชนํ้าจริงตามที่ผูฟองคดีอาง ก็อาจจะมีผลกระทบตอการคํานวณตนทุน
นํ้าประปาตอหนวยซึ่งทําใหผูถูกฟองคดีตองจัดเก็บคาใช นํ้าประปาจากผูใช นํ้าทุกกลุม 
ในอัตราเดียวกันใหม รวมทั้งสงผลกระทบตอรายไดของผูถูกฟองคดีเอง  นอกจากน้ี เม่ือผูฟองคดี
ไดตกลงเขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดีโดยยินยอมรับเง่ือนไขการใชนํ้าประปาแลว ยอมถือวา 
ผูฟองคดีสมัครใจยอมรับภาระคาใชนํ้าประปาตามขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวย 
การกําหนดราคาจําหนายนํ้าประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว  อีกทั้ง ผูใชนํ้าสวนใหญ 
ตางยอมรับการกําหนดอัตราคาใชนํ้าประปาของผูถูกฟองคดีทั้งสิ้น เม่ือพิจารณาถึงประโยชน
ตามวัตถุประสงคในการกําหนดอัตราเรียกเก็บคาใชนํ้าประปาในอัตราดังกลาวที่มุงหมาย 
ใหผูถูกฟองคดีมีรายไดเพียงพอตอคาใชจายในการใหบริการนํ้าประปาแกประชาชน  
และการพัฒนาการผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพใหมีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงเปรียบเทียบ 
กับภาระของผูใชนํ้ารวมถึงผูฟองคดีที่ตองชําระคาใชนํ้าประปาตามที่กําหนดในขอบังคับ 
การประปาสวนภูมิภาคดังกลาวแลว เห็นวา กรณีน้ีเปนไปตามหลักความไดสัดสวนแลว
เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไดเลอืกกําหนดขอบังคับฉบับดังกลาวดวยเจตนารมณที่มุงพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ โดยการขยายพื้นที่การใหบริการเพ่ือใหผูไมมีโอกาสใชนํ้าประปาไดมีโอกาสใช
นํ้าประปาอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน ซ่ึงในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
ผูถูกฟองคดียอมมีคาใชจายในการลงทุนวางทอขยายเขตจายนํ้าประปา ซ่ึงคาใชจายดังกลาว
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สวนใหญจะมาจากรายไดของผูถูกฟองคดีเอง ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการการประปา 
สวนภูมิภาคจึงยอมมีความจําเปนและชอบที่จะแกไขปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่เก่ียวกับการใชนํ้าประปา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณหรือสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นได 
เพ่ือใหสาธารณะไดประโยชนมากที่สุด  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการการประปา 
สวนภูมิภาคออกขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดราคาจําหนายนํ้าประปา 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๙) 
 

 ๓.๒ การใหบริการระบบไฟฟา 
   

  เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาคออกระเบียบแบงกลุมผูใชไฟฟาออกเปน ๒ ประเภท 
โดยประเภทแรก คือ ผูขอใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง 
คือ ผูขอใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งผูใชไฟฟาทั้งสองประเภทจะมีภาระเก่ียวกับ
คาใชจายในการขยายเขตไฟฟาตามคําขอแตกตางกัน การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตามกฎเกณฑที่ตนเองกําหนดได 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูขอใชไฟฟาประกอบกิจการ 
อันมีลักษณะใหบุคคลอ่ืนเชาพักอาศัยเพ่ือรับคาเชา และทําสัญญาซื้อขายบานพัก-แพพัก
ใหกับผูอ่ืนเพื่อรวมกันประกอบการในเชิงพาณิชย มิใชเพื่อที่อยูอาศัยหรือการเกษตร  
จึงเปนการขอใชบริการเพื่อประโยชนของผูฟองคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจ 
เปนการเฉพาะ  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองรับภาระคาใชจายตามกฎเกณฑที่กําหนด 
ใหใชบังคับแกผูขอใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑ
ที่ใชบังคับกับบุคคลทั่วไปที่มีคําขอขยายเขตไฟฟาในลักษณะเดียวกันกับผูฟองคดี  
กรณีจึงถือไมไดวาการไฟฟาสวนภูมิภาคปฏิบัติตอบุคคลประเภทเดียวกันใหแตกตางกัน
ในสาระสําคัญ อันมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบกิจการแพวิมานลอยน้ํา รีสอรท และชาวบาน  
จํานวน ๓๕ ครัวเรือน หมูที่ ๔ ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  
ไมมีกระแสไฟฟาใชในครัวเรือนและทําการเกษตร ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงการไฟฟา 
สวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีหนังสือ 
แจงผูฟองคดีวา จากการตรวจสอบสถานท่ีเปนการขยายเขตจําหนายไฟฟาใหกับรีสอรท 
ของผูฟองคดีและผูใชไฟฟารายอ่ืน แตสถานที่ดังกลาวมีลักษณะเปนบานพักแพใหบุคคลอ่ืนเชา
พักอาศัยเพ่ือรับคาเชาโดยมีผูฟองคดีเปนผูดูแล จึงมิใชการขยายเขตเพื่อประชาชนที่เดือดรอน  
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ดังนั้น การขยายเขตจําหนายไฟฟาใหกับรีสอรทขางตน ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของจะตองเปน 
ผูลงทุนเอง แตในสวนระบบจําหนายไฟฟาที่อยูในทางสาธารณะ คิดคาใชจายในการขยายเขต 
ที่ตอจากระบบจําหนายเดิมไปถึงหนาบริ เวณผูขอใชไฟฟาตองจายสมทบรอยละ ๕๐  
ของเงินลงทุน สวนที่เหลืออีกรอยละ ๕๐ ผูถูกฟองคดีเปนผูลงทุนให สําหรับการขยายเขต
จําหนายไฟฟาภายในบริเวณที่ ดินของผูใชไฟฟาใหคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟาทั้งหมด  
โดยทรัพยสินใหตกเปนของผูฟองคดี ยกเวนมิเตอร  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ 
ถึงผูฟองคดีแจงรายละเอียดและเง่ือนไขในการติดตั้งไฟฟาและคาใชจายที่เรียกเก็บในการขอขยาย
เขตจําหนายไฟฟาเปนเงิน ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท ผูฟองคดีเห็นวาเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ที่จะตองดําเนินการใหกับผูฟองคดีกับพวกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแนวนโยบายแหงรัฐในการจัดใหมีสาธารณูปโภคแกประชาชน 
อยางเพียงพอตามความตองการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีขยายเขตการใชไฟฟาใหแกผูฟองคดีและประชาชนรายอื่น
อีก ๓๕ ครอบครัว โดยใหผูถูกฟองคดีเปนผูออกคาใชจาย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาหนังสือของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เร่ือง  
ขอขยายเขตไฟฟา ที่มีถึงหัวหนาแผนกบริการลูกคาของผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีแจงที่อยู 
เลขที่ ๘๖ หมูที่ ๔ ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สวนรายชื่อเจาของบาน
ที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับดังกลาวตั้งแตลําดับที่ ๒ ถึงลําดับที่ ๓๐ บานเลขที่ ๘๖/๑  
ถึงบานเลขท่ี ๘๖/๓๐ เปนเจาของบานที่ไดสิทธิจากการซ้ือขายบานพัก-แพพัก กับผูฟองคดี  
โดยสถานที่ดังกลาวใชชื่อวาแพวิมานลอยน้ํา รีสอรท เปนสถานประกอบการใหเชาที่พัก 
ซ่ึงมีผูฟองคดีเปนผูดูแล ผูฟองคดีและเจาของบานพักดังกลาวจึงมีรายไดจากการใหเชาบานพัก-
แพพัก โดยมีผูฟองคดีเปนผูดูแลผลประโยชนแทนเจาของบานเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบานเลขที่ ๘๖/๓๐ 
กรณีดังกลาวจึงรับฟงไดวา พ้ืนที่ซ่ึงผูฟองคดีขอขยายเขตไฟฟาไมอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และเปนการใชไฟฟาเพ่ือประกอบกิจการธุรกิจ มิใชเพ่ือที่อยูอาศัย 
หรือการเกษตร เม่ือผูถูกฟองคดีไดแบงผูใชไฟฟาออกเปน ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ  
ผูขอใชไฟฟาเพ่ือที่อยูอาศัยหรือเพ่ือการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผูขอใชไฟฟา 
เพ่ือประกอบกิจการธุรกิจ เม่ือการขอขยายเขตไฟฟาในคดีน้ีเปนไปเพ่ือประโยชนของผูฟองคดี
กับพวกในการประกอบธุรกิจเปนการเฉพาะ จึงตองเปนไปตามหลักเกณฑของผูถูกฟองคดี 
ตามหนังสือของผูถูกฟองคดี เลขที่ คผ.๑-๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เร่ือง หลักเกณฑ
การคิดคาใชจายในระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี ขอ ๑.๑.๒ ที่กําหนดใหการคิดคาใชจายในการขยายเขต
ที่ตอจากระบบเดิมไปถึงหนาบริเวณผูขอใชไฟฟารอยละ ๕๐ และสวนที่เหลือรอยละ ๕๐  
ผูถูกฟองคดีเปนผูลงทุนให การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือถึงผูฟองคดีวาการขยายเขตจําหนายไฟฟา



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหกับรีสอรท ผูใชไฟฟาตองเปนผูลงทุน สวนระบบจําหนายไฟสาธารณะคิดคาใชจาย 
ในการขยายเขตที่ตอจากระบบจําหนายเดิมไปถึงหนาบริเวณผูขอใชไฟฟารอยละ ๕๐  
ของเงินลงทุนตามประมาณการ สวนที่เหลืออีกรอยละ ๕๐ การไฟฟาจะเปนผูลงทุนให  
สําหรับการขยายเขตจําหนายไฟฟาภายในบริเวณที่ดินของผูใชไฟฟาคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
ทั้งหมด ยกเวนมิเตอรเปนทรัพยสินของผูถูกฟองคดี  และตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจง
รายละเอียดคาใชจายในการขอขยายไฟฟารวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท จึงเปนการแจง
ตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีกําหนด ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่ใชกับบุคคลทั่วไป ผูถูกฟองคดี 
ไมไดปฏิบัติตอบุคคลประเภทเดียวกันใหแตกตางในสาระสําคัญอันเปนการเลือกปฏิบัติแตอยางใด  
ในการนี้ แมกรณีจะปรากฏวา ผูใหญบานหมูที่ ๔ และนายอําเภอศรีสวัสด์ิจะมีหนังสือรับรองวา
พ้ืนที่ที่อยูของผูฟองคดีและชาวบานรวม ๓๕ ครอบครัว เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร ก็เปนเพียง 
การตรวจสอบและรับรองขอมูลในเบื้องตน ผูถูกฟองคดียอมสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียด
ขอเท็จจริงใหถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑของผูถูกฟองคดีได  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดี
อุทธรณวา ผูถูกฟองคดีทุมงบประมาณเพื่อขยายเขตการใชไฟฟาที่จังหวัดกระบี่บนเกาะศรีบอยา 
เกาะปูและเกาะพีพี โดยการเดินสายเคเบิ้ลใตนํ้าจากเกาะศรีบอยา เกาะปู ไปยังเกาะพีพี  
โดยมิไดเรียกเก็บเงินสมทบจากบรรดาเจาของโรงแรมหรือรีสอรท หรือรานคา และชาวบาน 
บนเกาะดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟาสายที่ ๒ ลงบนเกาะชาง 
จังหวัดตราดโดยลงทุนดวยงบประมาณของผูถูกฟองคดีเอง ก็ไมใชเพ่ือสนองความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชนเพ่ืออยูอาศัยหรือการเกษตรแตประการใด น้ัน เห็นวา กรณีดังกลาว
ผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ จึงเปน 
การปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของรัฐ เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียว 
ซ่ึงมีสภาพเปนเกาะในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตราด จึงเปนคนละกรณีกับการขอขยาย 
เขตไฟฟาแรงต่ําของผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการติดตั้งพรอมจายไฟฟาใหแก 
ผูฟองคดีตามคําขอ เน่ืองจากผูฟองคดีไมนําเงินไปชําระคาใชจายตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดี
กําหนด จึงเปนไปตามขอ ๙ วรรคสอง๑๒ ของระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการใชไฟฟา 
และบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับขอ ๗.๒๑๓ ของระเบียบ 

                                                            
๑๒ ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการใชไฟฟาและบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔  

 ขอ ๙   ฯลฯ  ฯลฯ 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหเม่ือไดรับชําระเงินคาใชจาย 
ตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 
 ๑๓ ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ขอ ๗ มาตรฐานการใหบริการที่การไฟฟาสวนภูมิภาครับประกันกับผูใชไฟฟา 



 
 
๖๖๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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การไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมายและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๑๔ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๙) 
 

  การที่เทศบาลใชกระแสไฟฟากับเครื่องสูบนํ้าในโรงสูบนํ้า เพ่ือนํานํ้าจากคลอง
ไปรดสนามหญาและไมดอกไมประดับในสวนสาธารณะ โดยเครื่องสูบนํ้าดังกลาว 
มิไดตั้งอยูในบริเวณสวนสาธารณะ แตตั้งอยูหางออกไปจากสวนสาธารณะประมาณ  
๕ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาไปใชบริการหรือเขาไปใชประโยชน 
จากเคร่ืองสูบนํ้าดังกลาวไดโดยตรง เครื่องสูบนํ้าของเทศบาลจึงเปนเพียงเครื่องมือ 
ชนิดหน่ึงที่มีไวใชสําหรับดําเนินการดูแลและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ซึ่งเปนหนาที่หน่ึง
ของเทศบาลตามนัยมาตรา ๕๔  (๑๐) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 
เชนเดียวกันกับเคร่ืองใชไฟฟาชนิดอ่ืน ๆ ทั่วไปของเทศบาลที่จะตองใชกระแสไฟฟา  
                                                                                                                                                                          
  กําหนดมาตรฐานการใหบริการท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาครับประกันกับผูใชไฟฟา โดยจะดําเนินการในเร่ือง 
การใหบริการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว หากไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ใหจายคาปรับแกผูใชไฟฟาทั่วไป 
ยกเวนผูใชไฟฟาท่ีเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   ๗.๒ ระยะเวลาที่ผูขอใชไฟฟารายใหมขอใชไฟฟา 
    กรณีมีระบบจําหนายพรอมอยูแลว ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟา นับถัดจากวันที่ผูขอใชไฟฟา
ไดชําระเงิน และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน แยกตามประเภทการใชไฟฟาดังน้ี 
    ๗.๒.๑ ผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต ที่ขอติดต้ังมิเตอรขนาดไมเกิน ๓๐ แอมป  
๓ เฟส ที่อยูในเขตเมือง ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๒ วันทําการ สวนผูที่ขอใชไฟฟาที่อยูในเขตชนบท  
ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๕ วันทําการ หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหจายคาปรับ 
แกผูขอใชไฟฟาวันละ ๕๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกําหนด แตไมเกิน ๕๐๐ บาท 
    ๗.๒.๒ ผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต ที่ขอติดต้ังมิเตอรขนาดเกินกวา ๓๐ แอมป  
๓ เฟสข้ึนไป ที่อยูในเขตเมือง ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๒ วันทําการ สวนผูที่ขอใชไฟฟาที่อยูในเขตชนบท 
ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายใน ๕ วันทําการ หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหจายคาปรับ 
แกผูขอใชไฟฟาวันละ ๑๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกําหนด แตไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท  
    ๗.๒.๓ ผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต ที่ขอติดต้ังหมอแปลงขนาดรวมกัน 
ไมเกิน ๒๕๐ เควีเอ. ใหดําเนินการติดต้ังพรอมจายไฟฟาภายในระยะเวลา ๓๕ วันทําการ และผูขอใชไฟฟาในระบบแรงดัน  
๒๒-๓๓ กิโลโวลต ที่ขอติดต้ังหมอแปลงขนาดรวมกันเกินกวา ๒๕๐ เควีเอ. แตไมเกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ. ใหดําเนินการติดต้ัง 
พรอมจายไฟฟาภายใน ๕๕ วันทําการ หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหจายคาปรับแกผูขอใชไฟฟา 
วันละ ๒๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกําหนด แตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังน้ัน กระแสไฟฟาที่ใชกับเครื่องสูบนํ้าดังกลาวจึงเปนการใชกระแสไฟฟาปกติทั่วไป
เชนเดียวกับที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจําหนายใหกับประชาชนทั่วไป และไมอาจถือไดวา
เปนการใชไฟฟาสาธารณะตามขอบเขตที่จะไดรับสิทธิยกเวนคาไฟฟาตามหลักเกณฑ
และวิธีปฏบิัติเก่ียวกับการชวยเหลอืทองถิ่นเร่ืองไฟฟาสาธารณะตามหนังสือของการไฟฟา
สวนภูมิภาค เลขที่ ศฟ. (อ) ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ผูฟองคดี) ไดสรางโรงสูบนํ้าคลองลาว เพ่ือติดตั้ง 
เคร่ืองสูบนํ้าไวใชในกิจการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตอมา 
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดี
แจงยอดคาใชกระแสไฟฟาของโรงสูบนํ้าคลองลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอยกเวนคาใชกระแสไฟฟา 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือแจงวา การใชไฟฟาในโรงสูบนํ้าคลองลาวของผูฟองคดีไมอยู 
ในหลักเกณฑการใชไฟฟาสาธารณะที่จะสามารถยกเวนคาใชกระแสไฟฟาตามที่รองขอได 
พรอมทั้งเรียกใหผูฟองคดีชําระหนี้คาไฟฟาที่คางชําระ ผูฟองคดีเห็นวา การใชไฟฟาในโรงสูบนํ้า
คลองลาวเปนการใชไฟฟาที่อยูในขอบเขตของการใชไฟฟาสาธารณะที่จะไดรับการยกเวน 
คาใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหงดเวนการเรียกเก็บคาไฟฟาที่คางชําระจากผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือทองถิ่นเรื่องไฟฟาสาธารณะ 
ตามหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค เลขท่ี ศฟ.(อ) ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐  
ไดกําหนดขอบเขตของการใชไฟฟาสาธารณะไวในขอ ๑.๑ วาใหการใชไฟฟาสาธารณะ 
สําหรับเทศบาลที่มีขอตกลงในการรับโอนกิจการ ๖๖ แหง ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติขอ ๑๐ 
ซ่ึงแนบกับบันทึก บจ.๗๒/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๓ หมายถึง กระแสไฟฟา 
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจายใหภายในอาคารของเทศบาลเพื่อใชในกิจการของเทศบาล  
หรือเพ่ือสาธารณะตลอดจนภายในบริเวณที่เก่ียวของ เชน สํานักงานเทศบาล สถานอนามัย  
สุขศาลา โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง โรงฆาสัตว ตลาด โรงเรียน สุสาน ฌาปนสถาน สถานที่
สําหรับการกีฬาและพลศึกษา สวนสาธารณะหรือสวนสัตว สวมสาธารณะ นํ้าพุ หอกระจายเสียง 
วิทยุหรือโทรทัศนสาธารณะ ไมรวมถึงกระแสไฟฟาที่ใชภายในอาคาร และสถานที่ที่ดําเนินการ
โดยเฉพาะเทศพาณิชย หรือมีขึ้นเพ่ือแสวงหาประโยชน เชน หองแถว ตึกแถว สถานธนานุบาล 
การประปา โรงแรม บังกะโล หรือสถานที่พักแรมอ่ืนใดที่มีไวเพ่ือใหเชา ซ่ึงตองชําระเงิน 
คากระแสไฟฟาตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดไวเปนประเภท ๆ แลว ซ่ึงเม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดนํากระแสไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจายใหไปใชกับเคร่ืองสูบนํ้า 



 
 
๖๗๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โรงสูบนํ้าคลองลาว  เ พ่ือนํา นํ้าจากคลองลาวไปรดสนามหญาและไมดอกไมประดับ 
ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ฉะเชิงเทรา และเครื่องสูบนํ้าดังกลาวไมไดตั้งอยูในบริเวณ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ฉะเชิงเทรา โดยตั้งอยูหางออกไปจากสวนประมาณ ๕ กิโลเมตร  
ซ่ึงประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาไปใชบริการหรือเขาไปใชประโยชนจากเครื่องสูบนํ้าดังกลาวได
โดยตรง เคร่ืองสูบนํ้าดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนเพียงเครื่องมือชนิดหน่ึงที่มีไวสําหรับ
ดําเนินการดูแลและบํารุงรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนหนาที่หน่ึง 
ของผูฟองคดีในการบํารุงรักษาสวนสาธารณะตามนัยมาตรา ๕๔ (๑๐)๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เชนเดียวกันกับเคร่ืองใชไฟฟาชนิดอ่ืน ๆ ทั่วไปของผูฟองคดีที่จะตองใช
กระแสไฟฟา  ดังน้ัน การใชกระแสไฟฟากับเครื่องสูบนํ้าของผูฟองคดีจึงเปนการใชกระแสไฟฟา
ปกติทั่วไปเชนเดียวกับที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป และไมอาจถือไดวา
เปนการใชไฟฟาสาธารณะตามขอบเขตที่ กําหนดไวในหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค  
เลขที่ ศฟ.(อ) ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ที่จะไดรับสิทธิยกเวนคาไฟฟา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือเรียกเก็บเงินคากระแสไฟฟาที่ใชกับเครื่องสูบนํ้าในโรงสูบนํ้าคลองลาว
จากผูฟองคดี จึงมิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๘/๒๕๕๙) 

                                                            
๑๕ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   
ฯลฯ   ฯลฯ 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๐ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 
๑. อาหารและยา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
 

 ๒.๑ การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ การดําเนินการกับผูฝาฝนจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับ
อนุญาต 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. ระบบบริการสุขภาพ 
 

 ๓.๑ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย 
 

  การกําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการ
ทางการแพทยของผูประกันตนในกรณีคลอดบุตรเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ .ศ .  ๒๕๓๓  โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประกันสังคม ตามมาตรา ๑๖ (๒) ประกอบมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ เม่ือคณะกรรมการการแพทย โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประกันสังคม ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนฯ แลว ยังคงถือเปนเพียงการดําเนินการภายในของฝายปกครอง และยังไมมีผล
ในทางกฎหมายออกไปสูภายนอก  ในกรณีน้ี สํานักงานประกันสังคมมีหนาที่ตามกฎหมาย
ในการเสนอรางประกาศหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนฯ ดังกลาว 
ตอคณะกรรมการการแพทยฯ พิจารณาเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎตอไป  สําหรับกรณี
ตามคดีน้ี เม่ือปรากฏวากอนที่จะมีการเสนอรางประกาศ คณะกรรมการการแพทยฯ  
ไดทบทวนมติในเร่ืองดังกลาวและไดมีการแกไขมติ จึงตองมีการเสนอคณะกรรมการ



 
 
๖๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกันสังคมพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง ซึ่งปรากฏวาไมไดรับความเห็นชอบ  
ในกรณีเชนน้ี สํานักงานประกันสังคมยอมไมอาจดําเนินการจัดทําประกาศกําหนด
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนฯ เสนอตอคณะกรรมการการแพทยฯ ได 
จึงไมอาจถือไดวาสํานักงานประกันสังคมละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาในการเสนอรางประกาศดังกลาวแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสามสิบเอ็ดรายเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน โดยสํานักงานประกันสังคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดกําหนดใหเปน
สถานพยาบาลสําหรับผูประกันตนที่จะเขารับการบริการทางการแพทยดานตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง
กรณีการคลอดบุตรดวย คณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่  
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยขอ ๒ ของประกาศดังกลาว ได กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จายคาบริการทางการแพทย กรณีคลอดบุตรสําหรับการคลอดบุตรของผูประกันตนหรือภริยา
ของผูประกันตน ในกรณีเขารับบริการทางการแพทยที่สถานพยาบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด
โดยเหมาจายในอัตราไมเกิน ๓๗๗ บาท ตอคนตอป ซ่ึงภายหลังจากการออกประกาศดังกลาว 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไดมีหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
เพ่ือขอใหทบทวนอัตราเหมาจายตามประกาศดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดนําเรื่องดังกลาว
เขาหารือในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยที่ประชุมเห็นวา
ในการคํานวณตนทุนคาคลอดบุตรนั้นไมไดรวมตนทุนคาบริบาลทารกแรกเกิดรวมดวย  
แตประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดใหสถานพยาบาลตองใหการดูแลครอบคลุมถึงการบริบาล
และรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายคาบริบาล
และรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในอัตรารายละ ๑,๖๐๐ บาท กรณีทารกแรกเกิดปกติ 
คณะกรรมการประกันสังคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในการประชุมคร้ังที่ ๒๕/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ ไดพิจารณามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แลวเห็นชอบใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และอัตราที่ปรับปรุงใหม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแหง
แจงใหทราบวา อัตราคาบริการทางการแพทยมิไดรวมคาบริบาลและคารักษาพยาบาลสําหรับ
ทารกแรกเกิดดวย โดยในระหวางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการยกรางประกาศคณะกรรมการ
การแพทยฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ เขาทําสัญญาจาง
ใหบริการทางการแพทยกรณีคลอดบุตรกับผูฟองคดีทั้งสามสิบเอ็ดราย โดยในสัญญา 
ยังคงกําหนดใหใชวิธีการเหมาจายในอัตรา ๓๗๗ บาท ซ่ึงรวมคาบริบาลและคารักษาพยาบาล
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ทารกแรกเกิดแลว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีการประชุมทบทวนมติในเรื่องดังกลาวซํ้าอีกคร้ัง 
และมีมติไมเห็นชอบที่จะจายคาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิดปกติในอัตรารายละ 
๑,๖๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูอํานวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแหง
ทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเห็นชอบใหเพ่ิมคาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
และใหสถานพยาบาลดําเนินการใหบริการทางการแพทยกรณีคลอดบุตรตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง หลักเกณฑ 
และอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตอไป  
ผูฟองคดีทั้งสามสิบเอ็ดรายเห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติเห็นชอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จายคาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด นอกเหนือจากเงินเหมาจาย ๓๗๗ บาทแลว 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่จึงมีหนาที่ตองดําเนินการแกไขประกาศคณะกรรมการการแพทยฯ ใหเปนไปตาม
มติดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมไดดําเนินการใด  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไดดําเนินการ 
ใหสถานพยาบาลตาง ๆ ลงนามในสัญญาจางบริการฯ ไปพลางกอน โดยรับรองวาจะแกไขสัญญา
ใหสอดคลองกับประกาศในภายหลัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสี่ก็ไมไดดําเนินการเชนกัน ผูฟองคดี 
ทั้งสามสิบเอ็ดรายจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการการแพทย ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพิกถอนสัญญาจางใหบริการทางการแพทยฯ 
ระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูวาจาง กับผูฟองคดีทั้งสามสิบเอ็ดราย และให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการใหมีการออกประกาศกําหนดอัตราคาบริบาลและคารักษาพยาบาล
ทารกแรกเกิดใหครอบคลุมนับแตวันเริ่มดําเนินการ คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ตามมาตรา ๑๕ (๒)๑ ประกอบมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและอัตรา
                                                            
 ๑-๒ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการแพทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตน 
ตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๖๖ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก 
(๑) คาตรวจและรับฝากครรภ 
(๒) คาบําบัดทางการแพทย 
(๓) คายาและคาเวชภัณฑ 
(๔) คาทําคลอด 
(๕) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๖) คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
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สําหรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนกรณีคลอดบุตร  
ซ่ึงในการพิจารณาและในการใหความเห็นชอบนั้นจะตองอาศัยมติที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเม่ือการกําหนด
หลักเกณฑและอัตราดังกลาวน้ันเปนการใชอํานาจทางปกครองซึ่งจะมีผลทางกฎหมาย 
ก็ตอเม่ือไดมีการประกาศออกไปสูภายนอก  ดังน้ัน มติของผูถูกฟองคดี ๓ โดยความเห็นชอบ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนเพียงการดําเนินการภายใน ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกันตน
หรือสถานพยาบาลท่ีเขารวม อันจะถือไดวามีผลบังคับทางกฎหมายไปสูภายนอกแตอยางใด  
มติดังกลาวจึงยังไมมีสภาพเปนกฎ เม่ือไมมีสภาพเปนกฎจึงไมมีผลเปนการเพิกถอนประกาศ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และไมมีผลทําใหขอกําหนดตามสัญญาจางเปนขอกําหนดที่ขัดตอกฎ 
ที่ออกโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด 
  อยางไรก็ตาม แมมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังไมมีผลทางกฎหมายบังคับไปสูภายนอก 
แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเห็นชอบในหลักเกณฑและอัตราที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีภาระหนาที่ตามกฎหมายในการดําเนินการเสนอรางประกาศตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ เพ่ือออกใชบังคับตอไป การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมจัดทํารางประกาศเสนอตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ น้ัน เน่ืองจากหลักเกณฑตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีปญหาในเรื่องความไมชัดเจนและไมสอดคลองกัน ทั้งยังขัดกับสัญญาท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดทํากับสถานพยาบาลตาง ๆ ซ่ึงการแกไขสัญญาอาจขัดตอระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ในฐานะที่มีอํานาจหนาที่จัดทําประกาศเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ และในฐานะเลขานุการ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ (ชุดใหม) พิจารณาทบทวนใหม 
อีกคร้ังได เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทบทวนแลวมีมติใหแกไขเพิ่มเติมรางประกาศหลักเกณฑ 
และอัตราเดิมที่เคยมีมติไว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตองเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน พิจารณาใหความเห็นชอบอีกคร้ัง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมใหความเห็นชอบ 
กับมติดังกลาว เปนผลใหมติเดิมถูกเปลี่ยนแปลงไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจดําเนินการ 
จัดทําประกาศเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมิไดละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาแตอยางใด  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๑๔๑๘-๑๔๒๐/๒๕๕๘) 
                                                                                                                                                                          

(๗) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(๘) คาบริการอื่นที่จําเปน 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๓ กรณีอ่ืน ๆ 
 

  เม่ืออาการทุพพลภาพและอาการเคลื่อนไหวรางกายผิดปกติของผูรับบริการ
รักษาพยาบาลไมใชผลโดยตรงที่เกิดจากการผาตัดรักษาโรคหัวใจ ซึ่งไดรับการวินิจฉัย
และรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย และไมเกิดผลแทรกซอนภายหลังการผาตัด  
แตเปนอาการที่เก่ียวของกับโรคระบบประสาทสวนกลางที่ผิดปกติ ซึ่งดําเนินไปตาม
พยาธิสภาพ การที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือจังหวัด
ขอนแกน เห็นวา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมเขาเกณฑที่จะไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน
และมีมติไมจายเงินใหแกผูย่ืนคําขอรับเงินชวยเหลือ จึงเปนการพิจารณาตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในขอ ๕ ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไข ในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีไดพานาย ช. ซ่ึงเปนบุตรไปเขารับการผาตัด
เพ่ือรักษาโรคหัวใจที่ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
โดยกอนการผาตัด นาย ช. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถพูดและเดินไดดวยตนเอง ผูฟองคดี 
อางวาภายหลังการผาตัดปรากฏวา นาย ช. ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได และมีชีวิตอยู
อยางทรมาน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนในกรณีที่นาย ช. ไดรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  
แตไดรับแจงในเวลาตอมาวา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน 
จังหวัดขอนแกน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดพิจารณาแลวเห็นวา ศูนยหัวใจสิริกิติ์ไดใหการรักษา
เปนไปตามมาตรฐานและเหมาะสม โดยไมเกิดผลแทรกซอนจากการผาตัด ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จึงไมเขาเกณฑที่จะไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน ผูฟองคดียื่นอุทธรณผลการพิจารณาดังกลาว 
ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กรณีไมจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูฟองคดี และใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จายเงินชวยเหลือเบื้องตนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
 



 
 
๖๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา นาย ช. ไดเขารับการผาตัดเพ่ือรักษาโรคหัวใจ 
แตกําเนิดที่มีผนังก้ันหัวใจหองบนรั่วขนาดใหญ โดยกอนเขารับการผาตัด บุตรของผูฟองคดี 
มีประวัติเปนโรคประจําตวั คือ โรคลมชัก แพทยผูรักษาจึงไดปรึกษากุมารแพทยโรคระบบประสาท
เรื่องโรคลมชัก ซ่ึงใหความเห็นวา ผูปวยมีอาการชักลาสุดเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐  
แตสามารถควบคุมอาการชักไดโดยใชยากินกันอาการชัก และผลตรวจเอกซเรยสมอง 
ดวยคอมพิวเตอรเปนปกติ แพทยผูรักษาจึงไดทําการผาตัดเพ่ือปดรูโหวผนังก้ันหัวใจเม่ือวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังการผาตัด บุตรผูฟองคดีไมมีอาการชักและไมมีอาการแทรกซอน  
แพทยผูรักษาจึงอนุญาตใหกลับบาน และผลการตรวจติดตามอาการ ไมพบรูโหวที่ผนังก้ันหัวใจ 
การบีบตัวของหัวใจเปนปกติ ไมพบนํ้าในชองเย่ือหุมหัวใจ และภาวะทางดานโรคหัวใจ 
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณากระบวนการรักษาของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในกรณีน้ีแลว เห็นวาเปนการรักษาที่เปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย
และไมปรากฏพยานหลักฐานวา มีการรักษาที่ผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากวิชาชีพแพทย 
แตอยางใด ประกอบกับบุตรของผูฟองคดีมีโรคประจําตัวคือโรคลมชัก และปรากฏวาในระหวาง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ บุตรของผูฟองคดีไดเขารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานีไดสงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร  
ซ่ึงคณะแพทยศาสตร เร่ืองโรคลมชัก ไดวินิจฉัยวาเปนโรคที่มีการทําลายปลอกหุมปลายประสาท 
และโรคนี้มิไดเปนผลจากการผาตัดหัวใจ  อีกทั้ง แพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชัก 
สังกัดสถาบันประสาทวิทยา ซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของกับคูกรณี ไดเสนอความเห็นตอศาลปกครอง
ชั้นตนวา การผาตัดหัวใจนาย ช. ไมไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนกระตุนอาการโรคลมชัก  
และจากประวัติการรักษาเห็นวา อาการทุพพลภาพและอาการเคลื่อนไหวรางกายผิดปกติ 
ของบุตรผูฟองคดีภายหลังการผาตัดนาจะเกิดจากโรคที่เก่ียวกับระบบประสาทสวนกลาง 
ที่ผิดปกติ จึงรับฟงไดวา อาการทุพพลภาพของบุตรผูฟองคดีไมใชผลโดยตรงที่เกิดขึ้น 
จากการผาตัดรักษาโรคหัวใจ แตเปนอาการที่เก่ียวของกับโรคระบบประสาทสวนกลางที่ผิดปกติ 
ซ่ึงดําเนินไปตามพยาธิสภาพ และโรคนั้นไดรับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป  
จากขอเท็จจริงดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน 
ของผูฟองคดีแลวเห็นวา การผาตัดหัวใจบุตรผูฟองคดีเปนการรักษาที่เปนไปตามมาตรฐาน 
และเหมาะสม ไมเกิดผลแทรกซอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นไมเขาเกณฑที่จะไดรับเงินชวยเหลือ 
 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน  

เบื้องตน จึงเปนการพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๕๓ ของขอบังคับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการจายเงินชวยเหลือ
เบื้องตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว  ดังนั้น 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๑/๒๕๕๘) 
 

๔. เหตุรําคาญ 
 

 ๔.๑ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๒ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต เครื่องจักร และเครื่องกล 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๓ เหตุรําคาญจากการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๔ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการฆาสัตว 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๕ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

 ๔.๖ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

                                                            
 ๓ ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 
กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ขอ ๕ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ ที่จะเปนเหตุใหไดรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 
ตามขอบังคับน้ี ใหรวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แตมิใชความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินไปตามพยาธิสภาพ 
หรือเหตุแทรกซอนของโรคท่ีเปนไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยูแลว ซ่ึงโรคน้ันไดรับการวินิจฉัยและรักษา 
ตามมาตรฐานทั่วไป 



 
 
๖๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๔.๗ เหตุรําคาญจากสุขลักษณะของอาคาร 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๘ เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๑ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการประกอบกิจการ  

 
๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานบริการ 
 

      ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  

๒. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน 
 

ขอ ๘ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการแปรรูปไม กําหนดใหผูรับอนุญาตตองจัดทํา 
บัญชีไมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตรงตามความเปนจริงของแตละวัน  
ก็เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจไมที่อยูในความครอบครองของโรงงานแปรรูปวา โรงงานไดรับไม
ตั้งแตเม่ือใด มีจํานวนเทาใดแนนอน ซึ่งการลงบัญชีไมใหถูกตองตามความเปนจริง 
ของแตละวันน้ัน หมายถึง การท่ีผูรับอนุญาตรับไมไวโดยไมตองคํานึงวาไดตกลง 
ทําสัญญาแปรรูปไมกับผูวาจางแลวหรือไม ผูรับอนุญาตจะตองลงบัญชีไมของแตละวัน
เพื่อใหตรวจสอบ  อีกทั้ง การทําสัญญาแปรรูปไมเปนคนละสวนกับการลงบัญชีไม 
ที่ยังไมไดแปรรูปในแตละวัน ถาไมไดมีการแปรรูปไมก็สามารถลงบัญชีได เพราะวันที่
ผูรับอนุญาตครอบครองไมถือเปนวันที่ผูรับอนุญาตตองลงบัญชีไมแลว ซึ่งขอกําหนด
ดังกลาวเปนไปเพื่อควบคุมตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไมใหรัดกุมและเหมาะสม  
เปนการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาและปองกันการลักลอบตัดตนไม 
มาปอนโรงงาน ผูรับใบอนุญาตจึงยอมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
โดยเครงครัด เม่ือผูรับอนุญาตฝาฝนเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด กรณีอาจเปนเหตุให
เจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเสียได 
แลวแตความเหมาะสมแกกรณี 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดี ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดเปนผู รับใบอนุญาตแปรรูปไม โดยใช เค ร่ืองจักร 

ตามใบอนุญาตจังหวัดตาก เลมที่ ๐๑๕๓ เลขที่ ๙๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดตาก 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  
มีคําส่ังพักใชใบอนุญาตดังกลาว เน่ืองจากตรวจสอบพบวาผูฟองคดีไมลงบัญชีไมสักทอน 



 
 
๖๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหตรงตามความเปนจริงในแตละวัน อันเปนการไมชอบดวยขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการแปรรูปไม ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในระหวางรอผลการพิจารณาอุทธรณ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร 
ของผูฟองคดีตามขอเสนอของกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดี และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหเพิกถอน
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดี และใหมีการชดใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา เม่ือวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เจาหนาที่ 

ตามกฎหมายวาดวยปาไมไดเขาไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมของผูฟองคดีอันเนื่องมาจาก 
การถูกพักใชใบอนุญาตตามคําสั่งจังหวัดตาก กรณีฝาฝนขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ 
ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง๑ และกรณีที่ผูฟองคดีมีพฤติการณเก่ียวของกับคดีไมปาสาละวิน ซ่ึงพนักงาน
อัยการไดยื่นฟองผูฟองคดีเปนจําเลยตอศาลอาญา ในความผิดฐานรวมกันทําไม มีไมหวงหาม 
(ไมสัก) อันยังมิไดแปรรูป และมีไมแปรรูป (ไมสัก) ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต  
ซ่ึงเจาหนาที่มีอํานาจกระทําไดเพ่ือที่จะตรวจวาผูรับใบอนุญาตปฏิบัติถูกตองหรือไมตามมาตรา ๕๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ เม่ือเจาหนาที่พบไมสักทอนจํานวน ๑๘๑ ทอน เจาหนาที่จึงตรวจสอบวา
ไมดังกลาวผูฟองคดีไดครอบครองโดยไดรับอนุญาตหรือไม โดยเจาหนาที่ไดเรียกใหผูจัดการ
ของผูฟองคดีมอบบัญชีไมประจําโรงงานของผูฟองคดีใหเจาหนาที่ไปดําเนินการตรวจสอบ  
การท่ีเจาหนาที่ไดพบไมสักทอนและไดเรียกใหผูฟองคดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐานโดยใหนํา
บัญชีไมประจําโรงงานมาตรวจสอบนั้น ถือเปนการแสวงหาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน 

                                                 
๑ ขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการแปรรูปไม 
 ขอ ๑๓ ถาผูรับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไมซ่ึงตนเปนผูรับอนุญาตทําออกเองหรือรับโอนมาจากผูอื่นไวนอกบริเวณ

อาณาเขตโรงงานตามขอ ๑๒ ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตใหใชสถานที่น้ันเปนที่รวม
หมอนไมกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 มาตรา ๕๓ เพื่อที่จะดูวาผูรับอนุญาตตามความในหมวดนี้ไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม พนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจตรวจการแปรรูปไม และกิจการของผูรับอนุญาตได ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกและตอบคําถาม 
แกพนักงานเจาหนาท่ีในการน้ี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือประกอบการพิจารณาทางปกครองตามที่ เห็นสมควร ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๒๘๓  
และมาตรา ๒๙๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว  อีกทั้ง 
การชี้แจงขอเท็จจริงของผูฟองคดีจากการสงมอบบัญชีไมประจําโรงงานท่ีผูฟองคดีไดมอบให
เจาหนาที่ไปดําเนินการตรวจสอบนั้น ถือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีไดใหไวในคําใหการ  
จึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับคําสั่ง
ดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหเหตุผลและขอกฎหมายในการออกคําส่ังวา ผูฟองคดีฝาฝน
ขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ขอ ๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงอาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๕๙ (๑)๖ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ และระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุม 
                                                 

๓-๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องน้ัน ๆ 

โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 
 มาตรา ๒๙ เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึง

การดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
 (๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณี

กลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
 (๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
 (๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
 คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบ 

แกเจาหนาท่ี 
 พยานหรือพยานผู เชี่ยวชาญที่ เจาหนาที่ เ รียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิได รับคาปวยการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 
หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
 ๖ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 มาตรา ๕๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีได ดังตอไปน้ี 
 (๑) เม่ือปรากฏวาผูรับอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไข 

ในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัติน้ี จะส่ังพักใชใบอนุญาตไดไมเกิน 
หน่ึงรอยยี่สิบวัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การแปรรูปไม ขอ ๔๑.๑ พักใชใบอนุญาตของผูฟองคดี อันเปนขอกฎหมายและเหตุผล 
ที่ใชอางอิงในการพิจารณาออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนการระบุเหตุผลที่ชอบ 
ดวยมาตรา ๓๗๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว 

ตามขอ ๘๘ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๒)ฯ ไดกําหนดใหผูรับอนุญาต 
ตองจัดทําบัญชีไมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตรงตามความเปนจริงของแตละวัน 
เพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจไมที่อยูในความครอบครองของโรงงานแปรรูปวา โรงงานไดรับไม 
ตั้งแตเม่ือใด มีจํานวนเทาใดแนนอน ซ่ึงการลงบัญชีไมใหถูกตองตามความเปนจริงของแตละวันนั้น 
หมายถึง การท่ีผูฟองคดีรับไมไวโดยไมตองคํานึงวาไดตกลงทําสัญญากับผูวาจางแลวหรือไม 
เน่ืองจากการทําสัญญาจางแปรรูปไมเปนคนละสวนกับการลงบัญชีไมที่ยังมิไดแปรรูปในแตละวัน 
ถาไมไดมีการแปรรูปไม ก็สามารถลงบัญชีได เพราะวันที่ผูฟองคดีครอบครองไมถือเปนวันที่ 
ผูฟองคดีตองลงบัญชีไมแลว  อีกทั้ง ขอกําหนดดังกลาวเปนไปเพ่ือควบคุมตรวจสอบกิจการ
อุตสาหกรรมไมใหรัดกุมและเหมาะสม เปนการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปา 
และปองกันการลักลอบตัดตนไมมาปอนโรงงาน เม่ือผูฟองคดีเปนผูรับใบอนุญาตยอมมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด  และเม่ือศาลจังหวัดตากไดมีคําพิพากษาวา 
ผูฟองคดีมีความผิดจริง ประกอบกับผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําความผิดในคดีปาสาละวิน  
ซ่ึงพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูฟองคดีเปนจําเลยตอศาลอาญาดวย การที่ผูฟองคดีฝาฝน
ขอกําหนดและกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๕๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ปาไมฯ ออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมของผูฟองคดีได คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่พักใชใบอนุญาตของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 

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

กรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังน้ันเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันก็ได 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๘ ขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการควบคุม
การแปรรูปไม 
 ขอ ๘ ผูรับอนุญาตตองจัดทําบัญชีไมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตามความเปนจริงของแตละวัน  
หากฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองใหส่ังพักใชในอนุญาต 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม 
ของผูฟองคดีน้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดีมีกําหนด ๑๒๐ วัน กรณีผูฟองคดีกระทําการฝาฝน
ขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ขอ ๘ ที่กําหนดวาใหผูรับใบอนุญาตตองจัดทําบัญชีไม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตามความเปนจริงของแตละวัน และไดเสนอความเห็น 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตผูฟองคดี จึงเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ และไดเสนอเร่ืองตอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวาจะเพิกถอน
ใบอนุญาตผูฟองคดีหรือไมตามนัยมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง๙ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ ประกอบกับ
ขอ ๔๒ วรรคหนึ่ง๑๐ ของระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุมการแปรรูปไมตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา ความผิด
ของผูฟองคดีน้ันเพียงแตสั่งพักใชใบอนุญาตไมเพียงพอ กรณีมีเหตุสมควรจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต กรณียอมเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะสั่งไดตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติ
ปาไมฯ  ซ่ึงจากขอเท็จจริงที่ไดกลาวไปแลว เห็นไดวา ผูฟองคดีมีพฤติการณเก่ียวของกับคดี 
ไมปาสาละวิน จนพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูฟองคดีเปนจําเลยตอศาลอาญา อีกทั้งกระทําการ
ฝาฝนตอขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ขอ ๘ กรณีผูรับอนุญาตไมจัดทําบัญชีไม 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตามความเปนจริงของแตละวัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลว มีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตผูฟองคดี จึงเปนการสั่งโดยมีเหตุอันสมควรแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๒/๒๕๕๘) 

 

                                                 
๙ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแหงการส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแกรัฐมนตรีหรือเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี

ไดส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควร จะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๐ ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๔๒ การเพิกถอนใบอนุญาต 
  ๔๒.๑ เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดส่ังพักใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ใหจังหวัดรายงานกรมปาไมทราบ พรอมเหตุผลวาสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส่ังพักใชใบอนุญาต 
  ๔๒.๒ เม่ือกรมปาไมไดรับรายงานจากจังหวัดตามขอ ๔๒.๑ หรือในรายที่กรมปาไมไดส่ังพักใชใบอนุญาตแลว 

ใหประมวลเร่ืองพรอมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณาวาสมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๖๑ 
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม 

  ๔๒.๓ เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหจังหวัดแจงผูรับอนุญาต
ทราบเปนหนังสือ แลวเรียกใบอนุญาตคืนมาติดไวกับตนข้ัวเปนหลักฐาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
กระทําการฝาฝนขอ ๘ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการควบคุม การแปรรูปไม โดยไมจัดทํา
บัญชีไมตามความเปนจริงของแตละวัน เปนเหตุใหผูวาราชการจังหวัดไดมีคําสั่งพักใช
ใบอนุญาตและศาลจังหวัดไดมีคําพิพากษาวาผูไดรับใบอนุญาตมีความผิดจริง ประกอบกับ
ผูไดรับใบอนุญาตมีพฤติการณถูกกลาวหาวาเก่ียวของในความผิดตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎหมายอื่นจนถูกฟองเปนคดีอาญา ถือเปนเหตุเพียงพอ
ที่อธิบดีกรมปาไมจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร
ใหไดตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งแมในชั้นของการทําคําสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาตจะไมปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไดมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
ของตนตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แต เ ม่ือปรากฏขอเท็จจริ งว า  ผู ได รับใบอนุญาตได มี โอกาสชี้ แจงขอเท็จจริ ง 
และแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาอุทธรณคําสั่งกอนสิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณ โดยรับทราบและยืนยันขอเท็จจริงตามหนังสืออุทธรณและชี้แจงวาไมมี
ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดเพ่ิมเติมอีก ถือวาไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๓๐ 
ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว  ดังน้ัน คําสั่งไมตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงาน 
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรใหแกผูไดรับใบอนุญาต จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย คําสั่งดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรมีกําหนดคราวละ ๑ ป 

โดยเม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ และสิ้นสุดอายุในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดตาก 
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตฉบับดังกลาวมีกําหนด ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เน่ืองจากผูฟองคดีไมจัดทําบัญชีไมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหถูกตองตามความเปนจริงของแตละวัน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงในระหวางที่รอคําวินิจฉัยอุทธรณ  
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอตอใบอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตอผูวาราชการจังหวัดตาก 
แตเม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดรับแจงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรที่ออกใหแกผูฟองคดีแลวเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒๕๔๗ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีหมายเลขดําที่ ๔๑/๒๕๔๘ 
ในระหวางพิจารณาคดีดังกลาว ศาลไดมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําสั่งของรัฐมนตรีที่ใหเพิกถอน
ใบอนุญาตไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน  ตอมา อธิบดี
กรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานรวมเพ่ือพิจารณาคําขอตอใบอนุญาต
ของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงคณะทํางานฯ มีความเห็นวา ไมควรตออายุ
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลว
เห็นชอบตามที่คณะทํางานฯ เสนอ จึงมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดตากเพ่ือแจงผล 
การพิจารณาดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓  
แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณดวยเหตุผลวา ผูฟองคดีถูกกลาวหาวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการปาไมจนถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนด ๑๒๐ วัน เปนจํานวนถึง ๒ คร้ัง 
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๗  นอกจากนั้น ยังมีสวนเกี่ยวของกับคดีไมปาสาละวิน 
และมีพฤติกรรมกระทําความผิดอีกหลายครั้ง ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมใหผูฟองคดีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งที่ไมตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี
รวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีน้ีผูฟองคดีไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร  

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต
ใหแกผูฟองคดี และโดยที่พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิไดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองไวโดยเฉพาะ การพิจารณาทางปกครอง
เพ่ือจัดใหมีคําสั่งในกรณีน้ีจึงตองอยูภายใตบังคับตามมาตรา ๓๑๑ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณา
คําขอตออายุใบอนุญาตฉบับที่ พิพาทโดยแสวงหาขอเท็จจริงจากความเห็นของจังหวัด 
และความเห็นของคณะทํางานฯ ตามคําสั่งกรมปาไม ซ่ึงมีความเห็นวาผูฟองคดีไดกระทําผิด

                                                 
 ๑๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เวนแต
ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม 
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย 



 
 
๖๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอกําหนดซํ้าซากและถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนด ๑๒๐ วัน ถึง ๒ คร้ัง ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรไมอนุญาตตามคําขอ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรใหแกผูฟองคดี โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของไดพิจารณาพยานหลักฐานอ่ืนจากผูฟองคดีในฐานะ 
เปนคูกรณี ไมวาจะเปนคําชี้แจงหรือความเห็นของผูฟองคดี เม่ือคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนคําส่ังที่กระทบถึงสิทธิของผูฟองคดี และไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหผูฟองคดี 
ไดทราบขอเท็จจริงและใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอน จึงเปนกรณีที่มิได
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  อยางไรก็ตาม  
เม่ือตอมาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงในระหวางการพิจารณา
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีมีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน  
โดยรับทราบและยืนยันขอเท็จจริงตามหนังสือ อุทธรณและชี้ แจงวาไม มีขอเท็จจริง 
หรือพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมอีก  ดังน้ัน การดําเนินการดังกลาวถือไดวาเปนการแกไข
ขอบกพรองโดยใหมีการรับฟงและใหโอกาสคูกรณีโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนสิ้นสุด
กระบวนการพิจารณาอุทธรณแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) 
วรรคสอง และวรรคสาม๑๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การพิจารณา
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงชอบดวยกฎหมายแลว เม่ือผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร มีพฤติการณถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดโดยฝาฝนมาตรา ๖๙๑๓ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ ฐานรวมกันมีไมสักทอน 

                                                 
๑๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๑ คําส่ังทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี ไมเปนเหตุใหคําส่ัง

ทางปกครองน้ันไมสมบูรณ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๓) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟงใหสมบูรณในภายหลัง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว และเจาหนาที่ผูมีคําส่ังทางปกครองประสงคใหผล
เปนไปตามคําส่ังเดิมใหเจาหนาท่ีผูน้ันบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือแนบไวกับคําส่ังเดิมและตองมีหนังสือ
แจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย 

 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที่ ๕ ของหมวดน้ี  
หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการน้ัน หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําส่ังทางปกครอง
ไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองนั้น 
 ๑๓ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 มาตรา ๖๙ ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไมมีรอยตราคาภาคหลวงหรือรอยตรา
รัฐบาลขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมน้ันมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต และนาย ว. กรรมการผูจัดการของผูฟองคดีถูกฟอง
ดําเนินคดีเปนคดีอาญาในคดีเก่ียวกับไมปาสาละวิน  อีกทั้ง ผูฟองคดีกระทําการฝาฝน 
ตอขอ ๘ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม กรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเคร่ืองจักรไมจัดทําบัญชีไมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตามความเปนจริง 
ของแตละวัน ผูวาราชการจังหวัดตากจึงมีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ พักใชใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมของผูฟองคดีเปนเวลา ๑๒๐ วัน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และเม่ือผูฟองคดีไดยื่นคําขอ 
ตอใบอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นสมควรไมตออายุ
ใบอนุญาตใหผูฟองคดีตอไป  นอกจากน้ัน ขอเท็จจริงยังฟงไดวาผูฟองคดีเคยกระทําผิด
ขอกําหนดจนเปนเหตุใหโดนพักใชใบอนุญาตตามคําส่ัง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๑ กรณีฝาฝน 
ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ แมจะปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา
การส่ังพักใชใบอนุญาตเพราะเหตุฝาฝนขอกําหนดดังกลาว พนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง 
ผูฟองคดีในความผิดน้ี แตกรณีการฝาฝนขอ ๘ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ  
ที่ไมทําการลงบัญชีไมตามความเปนจริงของแตละวันน้ัน ศาลจังหวัดไดมีคําพิพากษาวาผูฟองคดี
มีความผิดจริงและลงโทษปรับเปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นไดวาผูฟองคดีฝาฝนขอกําหนด
ฉบับดังกลาว ซ่ึงเปนเง่ือนไขที่ระบุใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ซ่ึงแมวากฎหมายจะอนุญาต 
ใหมีการตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร แตยังคงจําเปนตองตรวจสอบการประกอบการ  
จึงมีการกําหนดกฎเกณฑใหผู รับอนุญาตปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายโดยเครงครัด  
เพ่ือเปนการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปา ปองกันการลักลอบตัดตนไมมาปอนโรงงาน  
อันจะทําใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมและไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย อีกทั้ง 
ยังเห็นวาพฤติการณที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวาเก่ียวของในความผิดตามพระราชบัญญัติปาไมฯ 
และกฎหมายอ่ืนหลายกรรมตางกันจนถูกฟองคดีอาญาตอศาลอาญาวากระทําความผิดในคดี
เก่ียวกับไมปาสาละวิน ก็เปนเหตุผลเพียงพอที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณาและมีคําสั่งไมตออายุ 
 
 

                                                                                                                                            
 ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน 
 (๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 
 (๒) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน หรือทอน หรือรวมปริมาตรไม
เกินส่ีลูกบาศกเมตร 
 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท 



 
 
๖๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใบอนุญาตใหแกผูฟองคดีไดแลว ซ่ึงมาตรา ๕๘๑๔ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ ไดใหอํานาจ
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตามที่เห็นสมควร  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังดังกลาว 
จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชอบดวยกฎหมาย 
กรณีจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๖๘/๒๕๕๘) 
 

๓. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรม 
 

 การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเปนเพียงการกอใหเกิดสิทธิ 
แกผูย่ืนคําขอที่จะไดรับการพิจารณาอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมจากเจาหนาที่  
ซึ่งในชั้นการพิจารณาคําขอดังกลาว เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาจะตองพิจารณา 
ตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ใชอยูในขณะน้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลัง
จากการยื่นคําขอและขณะที่อยูระหวางการพิจารณาคําขอโดยเจาหนาที่ ไดมีการประกาศ 
ใชบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาการขอ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ซึ่งเปนกฎที่มีผลใชบังคับในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียนโรงแรม กรณีน้ีจึงมิใช
การใชกฎหมายยอนหลังกับผู ย่ืนคําขอ  การที่ เจาหนาที่ พิจารณาคําขออนุญาต 
ตามกฎเกณฑของประกาศกระทรวงดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของอาคารพักอาศัย มีความประสงคจะใชอาคารดังกลาวประกอบธุรกิจ

โรงแรม จึงยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมพรอมทั้งแนบใบรับรองการตรวจสภาพ
อาคารเปนเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยนายทะเบียน
โรงแรมกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รับคําขอดังกลาวไวเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒  
ภายหลังจากการย่ืนคําขอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวา  
                                                 

๑๔ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 มาตรา ๕๘ การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเร่ือง ถารัฐมนตรีเห็นสมควร จะกําหนดใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได
 พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังตออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีไดเม่ือเห็นสมควร 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เดิมอาคารของผูฟองคดีเปนอาคารที่พักอาศัยมิไดเปนอาคารควบคุมการใช หากประสงค 
จะเปลี่ยนการใชเปนอาคารโรงแรมซึ่งเปนอาคารควบคุมการใชตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตองไดรับอนุญาตเปล่ียนการใชอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
ดังกลาวกอน จึงใหผูฟองคดีนําหลักฐานใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมายื่นประกอบการพิจารณา  
ซ่ึงตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบธุรกิจโรงแรม และใหเลิก
ประกอบกิจการโรงแรมภายใน ๓๐ วัน ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมของผูฟองคดีจากหลักฐานใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่ผูฟองคดียื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเปนเพียงการกอใหเกิดสิทธิ

แกผูฟองคดีในการที่จะไดรับการพิจารณาอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมจากเจาหนาที่ ซ่ึงในชั้น
การพิจารณาคําขออนุญาตของเจาหนาที่อันเปนการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
จะตองพิจารณาคําขอดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ใชอยูในขณะนั้น  
เม่ือประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อันเปนชวงเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการพิจารณาคําขอของผูฟองคดีและเปนชวงเวลากอนที่การพิจารณาทางปกครองจะแลวเสร็จ 
จึงถือไดวาประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวเปนกฎที่มีอยูในขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําการพิจารณาคําขอของผูฟองคดี  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอของผูฟองคดี ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เห็นวา  
ในกรณีของผูฟองคดีซ่ึงประสงคจะใชอาคารพักอาศัยเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมอาจนําใบรับรองการตรวจสภาพอาคารอันมีวัตถุประสงคในเรื่องโครงสรางและอุปกรณตาง ๆ 
เพ่ือความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใชอาคารเปนหลัก มาพิจารณาเพ่ือออกใบอนุญาต
ใหผูฟองคดีประกอบธุรกิจโรงแรมได  ในการนี้ หากผูฟองคดีประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคาร 
พักอาศัยที่มิไดเปนอาคารควบคุมการใชมาเปนอาคารโรงแรมเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม  
ซ่ึงเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามที่กําหนดในกฎหมายควบคุมอาคาร ผูฟองคดีจะตองไดรับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือใหผูฟองคดีจัดสงใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด อันเปนการเปดโอกาสใหผูฟองคดียื่นเอกสารที่จําเปนแกการพิจารณา 



 
 
๖๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมใหครบถวน แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจพิจารณาคําขออนุญาตของผูฟองคดีตอไปได เพราะเหตุอันเกิดจาก
ตัวผูฟองคดีเอง  ดวยเหตุน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจที่จะปฏิเสธการออกใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจโรงแรมใหแกผูฟองคดีโดยอาศัยเหตุตามขอ ๔ (๕)๑๕ ของประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนกฎที่มีผลใชบังคับในระหวาง 
การพิจารณาคําขอได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๒/๒๕๕๙)  
 

๔. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกา 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๕. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการรับจางพิมพส่ิงพิมพ 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๘. การออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
 

 การที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่เห็นวา  
การผาตัดลูกอัณฑะแกผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะนาจะเกิดอันตรายและเปนการขัดตอ
วัฒนธรรมประเพณี และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไดมีหนังสือ

                                                 
๑๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 ขอ ๔ ในกรณีดังตอไปน้ีใหนายทะเบียนพิจารณาไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) อาคารที่อยูภายใตบังคับตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กอสรางไมถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๑ 
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ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ แจงใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลจัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานของผูปวยที่ไดรับการผาตัดลูกอัณฑะตั้งแตป ๒๕๔๗ อันเปนหลักฐาน 
ที่ผูฟองคดีจะตองจัดใหมีและรายงานหลักฐานเก่ียวกับผูปวยและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวาหาปนับแต
วันที่จัดทํา ตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดไวในมาตรา ๓๕ (๓) 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาวาไดมีการกระทําการฝาฝนกฎหมายหรือไมน้ัน เปนการ 
ใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการเรียกใหผูดําเนินการสถานพยาบาลสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คําสั่งของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล เม่ือประมาณเดือนมีนาคม 
๒๕๕๑ ไดมีผูรองเรียนวา สถานพยาบาลของผูฟองคดีใหบริการผาตัดลูกอัณฑะแกเด็กชาย  
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําดังกลาวนาจะเกิดอันตราย ขัดตอวัฒนธรรม
ประเพณีและความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  อีกทั้ง การประกอบวิชาชีพ 
ในลักษณะดังกลาวเปนเรื่องของมาตรฐานแหงวิชาชีพเวชกรรมที่อาจเขาขายเปนการฝาฝน
ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงไดสั่งการ
ใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ เ ก่ียวของตรวจสอบ 
กรณีดังกลาว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดมอบหมายให 
กองการประกอบโรคศิลปะสงเจาหนาที่ไปตรวจสถานพยาบาลที่ผูฟองคดีเปนผูรับอนุญาต 
และเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล ในระหวางการตรวจสอบผูฟองคดีใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา
ไดเคยดําเนินการผาตัดลูกอัณฑะใหแกผูเขารับบริการมาแลวประมาณ ๓๐๐ ราย สวนใหญ 
เปนผูที่บรรลุนิติภาวะแลว  หลังจากนั้น ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรายงาน 
ผลการตรวจสอบดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ และเสนอใหมีหนังสือขอขอมูลจากผูฟองคดี
เก่ียวกับการผาตัดลูกอัณฑะของผูที่มารับบริการจํานวนประมาณ ๓๐๐ ราย ดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีจัดสงเอกสารหรือหลักฐานของผูปวยที่ไดรับการผาตัด 
ลูกอัณฑะที่สถานพยาบาลของผูฟองคดีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ภายในสองวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบ 
ดวยกฎหมายเน่ืองจากเปนการเปดเผยความลับผูปวยและขัดตอขอบังคับแพทยสภาวาดวย 
การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
 
๖๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ใหผูฟองคดีสงเอกสารหรือหลักฐานของผูปวยที่มารับการผาตัดลูกอัณฑะที่สถานพยาบาล 
ของผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเจตนารมณในการควบคุมกิจการ
สถานพยาบาลเพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาลใหไดรับบริการ
อยางเปนธรรม มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และควบคุมผูประกอบวิชาชีพใหประกอบวิชาชีพ
เปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวากรณีสถานพยาบาล 
ของผูฟองคดีถูกรองเรียนวาใหบริการผาตัดลูกอัณฑะแกผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะนั้น การกระทํา
ดังกลาวนาจะเกิดอันตรายและเปนการขัดตอวัฒนธรรมประเพณีและความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  อีกทั้ง การประกอบวิชาชีพในลักษณะดังกลาวอาจจะเปน 
การฝาฝนตอขอบังคับวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงไดมีหนังสือ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหผูฟองคดีจัดสงเอกสารหรือหลักฐานของผูปวยที่ไดรับการผาตัด
ลูกอัณฑะที่สถานพยาบาลของผูฟองคดีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงผูฟองคดีตองจัดใหมี 
ตามมาตรา ๓๕ (๓)๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาวาไดมีการกระทําการฝาฝนกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือไม การกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการเรียกใหผูดําเนินการ
สถานพยาบาลสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๖  
วรรคหนึ่ง (๓)๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน คําสั่งที่ใหผูฟองคดีจัดสงเอกสาร 
หรือหลักฐานของผูปวยที่ไดรับการผาตัดลูกอัณฑะจากสถานพยาบาลของผูฟองคดีตั้งแตป  

                                                 
 ๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๓๕ ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) จัดใหมีและรายงานหลักฐานเก่ียวกับผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผูปวย และเอกสารอื่น 
ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพ 
ที่ตรวจสอบไดไมนอยกวาหาปนับแตวันที่จัดทํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือเจาหนาที่ของสถานพยาบาล
มาใหถอยคําหรือชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงการที่ผูฟองคดีตองสงมอบเอกสารหรือหลักฐานของผูปวย 
ที่ไดรับการผาตัดลูกอัณฑะที่สถานพยาบาลของผูฟองคดีตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือมิไดวา
เกิดจากผูฟองคดีมีเจตนาที่จะเปดเผยความลับเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล 
ตามเอกสารเวชระเบียนดังกลาวแตประการใด การปฏิบัติตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมขัด
กับมาตรา ๓๒๓๑๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา ไมขัดตอขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมฯ และไมขัดตอมาตรา ๗๑๙ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๘) 
 

๙. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑๐. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  

 

๑๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

                                                 
 

๑๘
 ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๓๒๓ ผูใดลวงรูหรือไดมาซ่ึงความลับของผูอื่นโดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพ
เปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความหรือผูสอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เปน
ผูชวยในการประกอบอาชีพน้ัน แลวเปดเผยความลับน้ันในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับของผูอื่น อันตนไดลวงรูหรือไดมาในการศึกษา
อบรมน้ัน ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 

๑๙
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําให
บุคคลน้ันเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยน้ันเปนไปตามความประสงคของบุคคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ 
ใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใด ๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืน
เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได 



 
 
๖๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๒. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการดูดทราย 
 

โดยที่ขอ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายวาใหคํานึงถึง
หลักเกณฑใน ๓ ดาน ไดแก ดานวิชาการ เชน ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติ
ของลํานํ้า  ดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ใหไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงแมนํ้าลําคลอง
แบงเขตแดนระหวางประเทศ  ดังน้ัน แมจะปรากฏขอสรุปทางดานวิชาการที่มีลักษณะ
เปนการสนับสนุนการออกใบอนุญาตใหดูดทราย แตเม่ือปรากฏขอเท็จจริงจากการ
ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดูดทรายวา การออกใบอนุญาตใหดูดทรายแกผูย่ืนคําขอ 
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาดานการปกครองตามมา เน่ืองจากผลการประชาคมราษฎร
ในหมูบานที่อาจไดรับผลกระทบทั้งเจ็ดหมูบาน ไมมีหมูบานใดใหความเห็นชอบ 
ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ไมเชื่อม่ันในการรับผิดชอบตอสวนรวมเก่ียวกับความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะผูฟองคดีเคยไดรับอนุญาตใหดูดทราย แลวทําความเสียหาย
ใหแกราษฎรโดยไมรับผิดชอบ จนกระท่ังมีการฟองรองกัน กรณีถือเปนเหตุผลที่เพียงพอ
ที่ผูมีอํานาจพิจารณาจะไมอนุญาตใหผูย่ืนคําขอประกอบกิจการดูดทรายได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตดูดทรายในบริเวณบานทาเยี่ยม หมูที่ ๑๐ ตําบลคอเหนือ 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตใหดูดทราย (กพด.) ไดมอบอํานาจการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายแกคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดยโสธร ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย
ประจําจังหวัดยโสธรไดพิจารณาคําขออนุญาตดูดทรายของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๐ และมีมติอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทรายในบริเวณดังกลาว แตกอนที่จังหวัดยโสธร 
จะดําเนินการออกใบอนุญาตดูดทรายตามแบบ ท.ด.๖๙ ก. ใหแกผูฟองคดี ผูวาราชการจังหวัด
ยโสธร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมและจัดการ
ประชาคมราษฎร จนกระทั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ  
ไดพิจารณาทบทวนมติดังกลาวอีกสองคร้ัง จนในที่สุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต 
ใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ ไดมีมติใหแกไขมติจากอนุญาตเปนไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทราย 
โดยระบุเหตุผลวา ในการประชาคมราษฎรในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการดูดทรายไมมี
หมูบานใดใหความเห็นชอบ โดยจํานวนราษฎรที่ไมเห็นชอบมีจํานวนมากกวา และในการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลคอเหนือก็มีมติเปนเอกฉันทไมเห็นดวยที่จะใหมีการดูดทราย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในพื้นที่ตําบลคอเหนือ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงผลการไมอนุญาตดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีคําส่ังยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีดูดทราย และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การออกใบอนุญาตใหดูดทรายเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผล 

เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ  
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่งทางปกครอง  
ซ่ึงตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดใหคําสั่งทางปกครองมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะท่ีผูน้ันไดรับแจงเปนตนไป  ทั้งนี้  
ขอ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให 
ผูขออนุญาตดูดทรายจะดําเนินการดูดทรายไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
และขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาว กําหนดวา เม่ือจังหวัดไดรับแจงมติ กพด. แลว กอนที่จังหวัด
จะออกใบอนุญาตใหตรวจสอบวามีใบอนุญาตจากสวนราชการที่เก่ียวของครบถวนหรือไม  
ถาเห็นวาครบถวนแลว ใหจังหวัดออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่จังหวัดไดรับแจง
มติ กพด. ซ่ึงในกรณีน้ี กพด. ไดมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย
ประจําจังหวัดฯ เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย  ดังนั้น ในการออกใบอนุญาตดูดทราย
ใหแกผูฟองคดี คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ จะตองมีมติ
อนุญาตใหดูดทราย และตองแจงมติดังกลาวใหจังหวัดยโสธรทราบเพ่ือดําเนินการออกใบอนุญาต
ตอไป  ดวยเหตุน้ี มติของคณะอนุกรรมการพิจารณาใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ จึงเปนเพียง
ขั้นตอนกอนที่จังหวัดยโสธรจะออกใบอนุญาตดูดทรายใหผูฟองคดี เม่ือจังหวัดยโสธรยังไมได
ออกใบอนุญาตและแจงการออกคําส่ังใหผูฟองคดีทราบ การมีมติของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตใหดูดทรายประจังหวัดฯ จึงเปนเพียงขั้นตอนของการพิจารณาทางปกครอง ไมมีผลใชยัน
ตอผูฟองคดี เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองยอมมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา 
ที่ไดดําเนินการไปแลวได  ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย 
ประจําจังหวัดฯ มีมติใหแกไขมติเดิมจากอนุญาตเปนไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทราย จึงสามารถ
กระทําได 

ตามขอ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กําหนดวา หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายใหคํานึงถึง (๑) ในดานวิชาการ เชน 
ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลํานํ้า (๒) ในดานการปกครอง เชน ความเดือดรอน



 
 
๖๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ใหไดรับความเห็นชอบ 
จากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๓) แมนํ้าลําคลองแบงเขตแดนระหวางประเทศ  ดังนั้น 
การท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จะพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตรายใดประกอบกิจการดูดทรายไดน้ัน จะตองคํานึงถึง
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ของระเบียบดังกลาว ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสามดาน
รวมกันก็ได ซ่ึงในเรื่องน้ีแมในดานวิชาการคณะทํางานที่จังหวัดยโสธรแตงตั้งไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีขอสรุปในดานวิชาการในทํานองสนับสนุนการออกใบอนุญาต
ตามคําขอของผูฟองคดี แตจากการตรวจสอบพ้ืนที่จริงของอําเภอเมืองยโสธรปรากฏขอเท็จจริง
ตามหนังสือที่วาการอําเภอเมืองยโสธร ที่ ยส ๐๑๑๗/๓๗๙๑ เร่ือง ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
กรณีการอุทธรณคําสั่งที่ไมอนุญาตใหดูดทราย ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ความวา ตามแนวเขตตลิ่ง
บริเวณที่ขออนุญาตมีพุมไมยาวตลอดริมฝง ถัดขึ้นไปเปนที่นาของราษฎร หากมีการพังทลาย
ของตลิ่งยอมสงผลกระทบถึงที่นาดวย และบริเวณน้ันเปนที่นาราษฎรที่มาจากหลายหมูบาน 
ของอําเภอเมืองยโสธร และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบกับผูฟองคดีไดลําเลียงทราย
ทางน้ําโดยเรือลากจูงมาขึ้นทาซ่ึงเปนที่ ดินของผูฟองคดีเปนระยะทางยาวตามลํานํ้า 
หลายกิโลเมตร การลากจูงจึงทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญซัดกระแทกตลิ่งและกระชังปลา 
ของราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงตามแนวลํานํ้าจํานวนกวา ๒๐ ราย จากน้ันผูฟองคดี 
ไดลําเลียงทรายบรรทุกใสรถยนตบรรทุกขนาดใหญวิ่งผานวัดพระธาตุเกา ซ่ึงในอดีตผูฟองคดี
เคยไดรับอนุญาตใหดูดทรายในบริเวณนี้มาแลว และเคยทําใหถนนลูกรังเปนหลุม เปนบอ 
กําแพงวัดพระธาตุเกาเอียงชํารุด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ
ไดปรับปรุงเสนทางดังกลาวเปนถนนคอนกรีต จึงไมสามารถรับนํ้าหนักรถยนตบรรทุกทราย 
ที่อุมนํ้าเกิน ๒๕ ตันได ซ่ึงการขนสงทรายโดยทางรถยนตบรรทุกจะผานหมูบาน สาธารณสถาน 
และวัด โดยรถยนตบรรทุกทรายท่ีอุมนํ้าจะมีนํ้าหนักมากจนพ้ืนดินตลอดจนแนวการวิ่งของรถ
สั่นสะเทือน ทําความเสียหายตอผิวถนน และอาจทําใหกําแพงวัดพระธาตุเกาที่ตั้งอยูติดถนน
ไดรับความเสียหายได ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ที่อาจไดรับความเสียหายไมเชื่อม่ันในตัว 
ผูฟองคดีในการรับผิดชอบตอสวนรวมเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะผูฟองคดี 
เคยไดรับอนุญาตใหดูดทรายแลวทําความเสียหายใหแกราษฎรแลวไมรับผิดชอบ จนกระทั่ง 
มีการฟองรองกันอันเปนปญหาดานการปกครองตามนัยขอ ๑๘ (๒) ของระเบียบดังกลาว  
แมปญหาดังกลาวเปนปญหาเพียงดานเดียวก็เปนเหตุผลเพียงพอที่จังหวัดยโสธรโดยผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการดูดทรายน้ีได สวนที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
สามารถกําหนดเง่ือนไขประกอบการอนุญาตใหดูดทรายได เห็นวา แมผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จะกําหนดเง่ือนไขประกอบการอนุญาตใหดูดทรายก็ไมทําใหการดูดทรายของผูฟองคดีเปนไปตาม
หลักเกณฑขอ ๑๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีดูดทรายและผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓๒/๒๕๕๙) 

 

๑๓. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการในที่สาธารณะ 

  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการจัดหารายไดโดยการนําที่
หรือทางสาธารณะใหประชาชนในทองถิ่นน้ัน ๆ ใชประกอบการคาขาย โดยทองถิ่นเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเปนรายเดือนหรือรายปแลวแตกรณี เพื่อสงเสริมอาชีพของประชาชน 
ในทองถิ่นใหมีรายไดจากการประกอบอาชีพที่ สุจริตและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ข้ึน  
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบอยูติดทะเล ก็ยอมจัดหาประโยชน
จากชายหาดซึ่งเปนที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่ของตนได โดยการประกอบกิจการ
ของประชาชนในทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ชายทะเล มีชายหาด มีนักทองเที่ยว ยอมมีทั้งการขาย
สินคาและบริการ  ดังน้ัน การที่เทศบาลเมืองปาตองออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนิยามคําวา “สินคา” ใหหมายความรวมถึง
การบริการดวยน้ัน จึงมิไดเปนการใชอํานาจนอกเหนือไปจากบทบัญญัติมาตรา ๔๑ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง
จึงมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรมเตียงในที่สาธารณะบริเวณชายหาด
ปาตองและรวมถึงหาดทุกหาดที่อยูในความรับผิดชอบ อันเปนการอนุญาตใหใชประโยชน
ในที่สาธารณะตามอํานาจหนาที่ของตนใหแกผูประกอบการได ผูไดรับใบอนุญาต 
จากนายกเทศมนตรีเมืองปาตองจึงมีสิทธิประกอบกิจการรมเตียง-ผาใบ ตามที่ไดรับอนุญาต  
ทั้งน้ี การออกใบอนุญาตดังกลาวไมใชการอนุญาตใหยึดถือ ครอบครอง กนสราง เผาปา 
ทําลาย ทําใหเสื่อมสภาพที่ดินตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดรับอนุญาตจากเทศบาลเมืองปาตอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยนายกเทศมนตรี
เมืองปาตอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ใหประกอบกิจการในที่สาธารณะประเภทรมเตียง-ผาใบ  
เพ่ือใหบริการนักทองเที่ยว โดยเรียกเก็บคาบริการบริเวณหาดไตรตรัง ตําบลปาตอง จังหวัดภูเก็ต 
ตามใบอนุญาตซ่ึงออกใหเม่ือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ หมดอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  
ตอมา นายอําเภอกะทู (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พบวามีการวางรมและเตียงรุกล้ําชายหาดอันเปน 
การฝาฝนกฎหมาย จึงไดทําการยึดรมและเตียงผาใบของผูฟองคดีในที่เกิดเหตุเปนของกลาง 
เพ่ือดําเนินคดีในขอหาบุกรุกที่สาธารณะ และแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
เ พ่ือดําเ นินคดีกับผูฟองคดี  โดยศาลจังหวัดภูเ ก็ตพิพากษาวา  ผูฟองคดีมีความผิด 



 
 
๖๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอ 
การลงโทษไว ๑ ป และใหผูฟองคดีและบริวารออกจากที่ดินซ่ึงเขาไปยึดถือครอบครอง  
ริบของกลางทั้งหมด ผูฟองคดีเห็นวา การท่ีเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ดําเนินการจับกุมและยึดรมและเตียงของผูฟองคดี เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และกระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามคืนรมเตียง และใหผูฟองคดีไดประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตตอไป  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีมีประเด็นมาสูการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแตเพียงวา ผูฟองคดีมีสิทธิ
ประกอบกิจการรมเตียง-ผาใบ ตามที่ไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ หรือไม จึงมีประเด็น 
ตองวินิจฉัยกอนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีอํานาจออกใบอนุญาตใหผูฟองคดี
ประกอบกิจการดังกลาวบริเวณหาดปาตองหรือไม เห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่ดําเนินการจัดหารายไดโดยการนําที่หรือทางสาธารณะใหประชาชนในทองถิ่นน้ัน ๆ 
ใชประกอบการคาขาย โดยทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายเดือนหรือรายป แลวแตกรณี 
เพ่ือสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ่นให มีรายไดจากการประกอบอาชีพที่สุจริต 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบอยูติดทะเล  
ก็ยอมจัดหาประโยชนจากชายหาดซึ่งเปนที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่ของตนได  
การประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ชายทะเล มีหาดทราย มีนักทองเท่ียว  
ยอมมีทั้งการขายสินคาและบริการ การใหบริการรมเตียงบริเวณชายหาดแกนักทองเที่ยวจึงเปน
การประกอบอาชีพตามปกติของประชาชนในทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ชายทะเล การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปาตอง เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนิยามคําวา “สินคา” ใหหมายความรวมถึงการบริการดวยนั้น จึงมิไดเปนการ
ใชอํานาจนอกเหนือจากบทบัญญัติมาตรา ๔๑ วรรคสอง๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรมเตียง 
ในที่สาธารณะบริเวณชายหาดปาตองซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหแกผูฟองคดีได 
และในการอนุญาตขางตนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมมีอํานาจกําหนดลักษณะ วิธีการ สถานที่ 
รวมทั้ ง กํ าหนดเ ง่ือนไขใด  ๆ  ในการประกอบกิจการตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม๒๑  
                                                 

๒๐-๒๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๑   ฯลฯ    ฯลฯ 
 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 
ในที่หน่ึงที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการ
จําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และผูฟองคดียอมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดน้ัน 
รวมทั้งตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปาตอง เร่ือง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะฯ ดวย และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา พ้ืนที่บริเวณชายหาดไตรตรัง 
เปนพ้ืนที่อยูในเขตของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงหลักฐานการอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ระบุให 
คําวาหาดปาตองหมายความรวมถึงหาดทุกหาดที่อยูในพ้ืนที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒  อีกทั้ง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังออกหนังสือรับรองวาไดอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการในบริเวณ 
หาดไตรตรังจริง  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกบัตรอนุญาตประจําตัวผูประกอบการ 
ในที่สาธารณะประเภทรมเตียง-ผาใบ ใหแกผูฟองคดี โดยระบุสถานที่อนุญาตใหเปดกิจการ
บริเวณหาดปาตอง ผูฟองคดีจึงมีสิทธิประกอบกิจการทํารมเตียงบริเวณหาดไตรตรังได 
ตามที่ไดรับอนุญาต  ทั้งน้ี เม่ือการออกใบอนุญาตดังกลาวไมใชการอนุญาตใหยึดถือ ครอบครอง 
กนสราง เผาปา ทําลาย ทําใหเสื่อมสภาพที่ดินตามมาตรา ๙๒๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
แตเปนการอนุญาตใหเขาไปประกอบกิจการที่ เ ก่ียวของกับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ 
ที่ชายทะเล โดยวางเตียงผาใบและรมใหเชาเทาน้ัน จึงเปนการอนุญาตใหใชประโยชน 
ในที่สาธารณะตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  
นอกจากน้ัน กรณียังปรากฏวามีผูประกอบกิจการรมเตียงที่ไดรับใบอนุญาตจากผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ จํานวน ๕๕ ราย ไมถูกดําเนินคดีดังเชนผูฟองคดี เน่ืองจากไดผานการพิจารณา 
จากคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ตามคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตแลว 
อันแสดงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยอมรับอํานาจในการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการรมเตียง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพียงแตการอนุญาตดังกลาวตองผานการพิจารณาจากผูวาราชการจังหวัด
ภูเก็ตกอนเทาน้ัน  สวนการที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคําพิพากษาลงโทษผูฟองคดีกรณีฟองวา 
ผูฟองคดีบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยการปรับพ้ืนที่เพ่ือยึดถือครอบครองที่ดิน
ดังกลาวไว เ พ่ือประโยชนสวนตัว น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดีใหการรับสารภาพโดยไม มี 
การสืบพยาน ศาลจึงพิพากษาลงโทษ การกระทําที่ปรากฏตามคําฟองคดีอาญาจึงเปน 
การกระทําเกินเลยไปจากสิทธิตามที่ไดรับอนุญาต คําพิพากษาในคดีดังกลาวจึงไมมีผลทําให
สิทธิการประกอบกิจการรมเตียง-ผาใบ ตามใบอนุญาตของผูฟองคดีหมดสิ้นไป  ดังน้ัน ผูฟองคดี
จึงมีสิทธิประกอบกิจการรมเตียง-ผาใบ ตามที่ไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๓  อยางไรก็ตาม 

                                                 
๒๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 มาตรา ๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐน้ันถามิไดมีสิทธิครอบครอง  
หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 
 (๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 
 (๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรี
ประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 (๓) ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 



 
 
๗๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยท่ีสิทธิการประกอบกิจการดังกลาวของผูฟองคดียอมเปนไปตามใบอนุญาตท่ีไดรับ 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงจะพิจารณาเปนรายป ศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับใหตามคําขอ
ของผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๙/๒๕๕๘) 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 
๑. การคมนาคมและการขนสงทางบก 
 

  ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๒ การประกอบการขนสง 
 

 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการประจําจังหวัด
และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให
คณะอนุกรรมการประจําทองที่มีอํานาจกําหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร โดยมิไดกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องดังกลาวไวในรายละเอียด คณะอนุกรรมการประจําทองที่
จึงมีดุลพินิจพิจารณาในเรื่องดังกลาว แตในการใชดุลพินิจเชนวาน้ันจะตองคํานึงถึง
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและวัตถุประสงคของกฎหมายประกอบดวย เน่ืองจากกฎหมาย
มิไดบัญญัติหลักเกณฑในการจัดตั้งสถานท่ีรอรับคนโดยสาร อีกทั้งมิไดใหอํานาจ
คณะอนุกรรมการประจําทองที่ในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว  ดังน้ัน หลักเกณฑ 
การขอจัดตั้งวินรถจักรยานยนตรับจางที่คณะกรรมการประจําทองที่มีมติกําหนด 
จึงไมมีสภาพบังคับดังเชนกฎ คงมีสถานะเปนเพียงแนวปฏิบัติหรือมาตรการภายใน 
ของฝายปกครองที่กําหนดข้ึน เพื่อใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ใชเปนกรอบในการใช
ดุลพินิจใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมมีผลบังคับตอบุคคลภายนอก และไมอาจนํามาใช
กับบุคคลผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเดินรถจักรยานยนตรับ-สงผูโดยสารได 
 เจตนารมณของพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือเปนการควบคุมการใชรถจักรยานยนต
รับจางบรรทุกคนโดยสารใหเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยแกคนโดยสาร หาไดมี
เจตนารมณเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือเพื่อความมั่นคงภายใน หรือเพื่อปราบ 
ผูมีอิทธิพลแตอยางใด การท่ีคณะอนุกรรมการประจําทองที่มีมติไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ตั้งวินรถจักรยานยนตดวยเหตุเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติการณเขาขายเปนผูมีอิทธิพล 



 
 
๗๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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หากอนุญาตจะเกิดผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมาย  ยอมเปนการใชดุลพินิจ 
ที่ไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เดิม โครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑ ไมมีวินรถจักรยานยนตรับจาง  ตอมา 
คณะอนุกรรมการประจําทองที่อําเภอพุทธมณฑล (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจ
หนาที่เก่ียวกับการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะในเขตทองที่อําเภอพุทธมณฑล 
แทนคณะกรรมการประจําจังหวัดนครปฐม ไดมีมติใหยายวินรถจักรยานยนตรับจาง พ. จากเดิม
ที่ตั้งอยูหนาโรงเรียนอนุบาล พ. มาอยูบริเวณหนาหมูบานเอ้ืออาทร  ภายหลังจากน้ัน ผูฟองคดี
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเดินรถจักรยานยนตรับ-สงผูโดยสารภายในโครงการบานเอ้ืออาทร 
ตามสัญญาที่ทํากับการเคหะแหงชาติจึงไดประกอบกิจการรถจักรยานยนตรับจางภายในโครงการ
ดังกลาว ปรากฏวาผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางวินรถจักรยานยนตรับจาง พ. ไดรองเรียน 
ตอนายอําเภอพุทธมณฑลวามีผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางโดยไมไดรับอนุญาต นายอําเภอ
พุทธมณฑลจึงไดนําเร่ืองรองเรียนเสนอตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีไดมีมติไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีตั้งวินรถจักรยานยนตภายในโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑ ดวยเหตุผลวา  
จะเปนการทับซอนกับรถจักรยานยนตรับจาง พ. ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีกําหนดไว
ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ 
มติดังกลาวของผูถูกฟองคดี แตไดรับการวินิจฉัยยืนยันตามความเห็นเดิม ผูฟองคดีเห็นวา  
ผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจในการออกคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีจัดตั้งวินรถจักรยานยนตสาธารณะ 
และการไมอนุญาตดังกลาวมีลักษณะเปนการใชดุลพินิจไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี  
และอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งวินรถจักรยานยนตรับจางในโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑ ได 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คณะกรรมการประจําจังหวัดนครปฐมไดมีคําส่ังจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๒๖/๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ แตงตั้ งผูถูกฟองคดีให มี อํานาจดําเนินการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตสาธารณะประจําอําเภอพุทธมณฑล ผูถูกฟองคดีจึงเปนผูมีอํานาจดําเนินการ
เก่ียวกับการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ เม่ือผูฟองคดีประสงคจะประกอบกิจการ
รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ โดยต้ังวินภายในโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑ ผูฟองคดี
จึงตองแจงใหผูถูกฟองคดีทราบเพ่ือกําหนดใหวินที่ขอตั้งเปนสถานที่รอรับคนโดยสาร  
และพิจารณาออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะใหแกผูขับขี่รถจักรยานยนต
รับจางภายในวินดังกลาว ทั้งนี้เพ่ือจะไดนําหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะ 
จากผูถูกฟองคดีไปขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะตอนายทะเบียนตอไป  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๐๓ 
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ซ่ึงในการพิจารณาของผูถูกฟองคดีวาจะออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะ
ใหกับผูยื่นคําขอหรือไมน้ัน ผูถูกฟองคดีจําตองคํานึงถึงสถานที่รอรับคนโดยสาร เสนทางเดินรถ
รับจางตลอดจนสภาพพื้นที่และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ประกอบกัน โดยผูถูกฟองคดีมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑการออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะได  ทั้งนี้ การที่กฎหมาย
กําหนดใหรถจักรยานยนตรับจางบรรทุกผูโดยสารตองจดทะเบียนเปนรถจักรยานยนตสาธารณะ
ตอนายทะเบียนกอนนั้น ก็เพ่ือใหการรับจางเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
แกคนโดยสาร อันเปนการจัดระเบียบสังคม การจัดตั้งวินรถจักรยานยนตหรือการกําหนด
สถานที่รอรับคนโดยสาร จึงเปนหนาที่ของผูที่ขอตั้งวินจะตองหาสถานที่ซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์ 
ใหความยินยอมใชสถานที่แลวมาขออนุญาตเปนที่รอรับคนโดยสาร สวนผูถูกฟองคดีจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของสถานที่วาเหมาะสมหรือไม จะอนุญาตใหตั้งหรือไม เทาน้ัน และเม่ือพิจารณา
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ ซ่ึงไดแก มาตรา ๒๓/๑๑ แหงพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๔๒ 
ของกฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเง่ือนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เห็นวา กฎหมายบัญญัติใหผูถูกฟองคดีมีอํานาจกําหนดสถานท่ีรอรับ
คนโดยสาร โดยมิไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องดังกลาวไวในรายละเอียด ผูถูกฟองคดี
จึงมีดุลพินิจพิจารณาในเรื่องดังกลาว แตในการใชดุลพินิจเชนวาน้ัน ผูถูกฟองคดีจะตองคํานึงถึง
                                                 

๑ พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๒๓/๑ หามมิใหผูใดใชรถจักรยานยนตเพื่อรับจางบรรทุกคนโดยสาร เวนแตรถจักรยานยนตน้ันไดจดทะเบียน

เปนรถจักรยานยนตสาธารณะ 
 ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนและใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได

เม่ือมีการปฏิบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงและระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๐  
 กฎกระทรวงตามวรรคสองตองกําหนดใหมีคณะกรรมการประจําจังหวัด ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ ผูแทนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมดูแลรถยนต การจราจร หรือการขนสง และบุคคลอื่น
ตามจํานวนที่เหมาะสม เพื่อทําหนาท่ีกําหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร เสนทางหรือทองที่ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร  
และหลักเกณฑการออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะใหกับผูประสงคจะจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ 
เพื่อนําไปแสดงเปนหลักฐานการขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามวรรคสอง ในการนี้อาจกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการประจําทองที่
ดวยก็ได 

๒ กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๔ ใหคณะกรรมการประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร  
 (๒) กําหนดเสนทางหรือทองที่ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑการออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะ  
 (๔) ออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะ  
 (๕) กําหนดคาจางบรรทุกคนโดยสารหรือคาบริการอื่น ในแตละเสนทางหรือทองที่ ไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 (๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําทองที่เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการประจําจังหวัดมอบหมาย 
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ขอเท็จจริงในแตละกรณีและวัตถุประสงคของกฎหมายประกอบดวย เน่ืองจากกฎหมายมิไดบัญญัติ
หลักเกณฑในการจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร อีกทั้งมิไดใหอํานาจผูถูกฟองคดีในการกําหนด
หลักเกณฑดังกลาว  ดังน้ัน หลักเกณฑการขอจัดตั้งวินรถจักรยานยนตรับจางที่ผูถูกฟองคดี
กําหนดในการประชุมผูถูกฟองคดี คร้ังที่ ๓/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงไมมี
สภาพบังคับดังเชนกฎ คงมีสถานะเปนเพียงแนวปฏิบัติหรือมาตรการภายในของฝายปกครอง 
ที่กําหนดขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ใชเปนกรอบในการใชดุลพินิจใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ไมมีผลบังคับตอบุคคลภายนอก  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจะนําหลักเกณฑดังกลาว 
ซ่ึงตามขอ ๔ กําหนดวา สถานที่จัดตั้งใหมจะตองไมทับซอนกับสถานที่ตั้งเดิม มาบังคับใช 
กับผูฟองคดีไมได สําหรับการที่ผูถูกฟองคดีวินิจฉัยวา วินที่ผูฟองคดีขอจัดตั้งทับซอนกับวิน พ. 
โดยใหเหตุผลวาสถานที่ตั้งวินอยูหางกันประมาณ ๑๐๐ เมตร และมีกลุมผูใชบริการกลุมเดียวกันนั้น 
เห็นวา หากพิจารณาจากสถานที่ตั้งของวินทั้งสองแลว วิน พ. ตั้งอยูนอกโครงการหมูบานเอ้ืออาทร 
ศาลายา ๑ หางจากปากทางเขาหมูบานประมาณ ๑๐๐ เมตร ขณะที่วินของผูฟองคดีอยูภายใน
โครงการหมูบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑  ดังน้ัน ผูโดยสารที่อาศัยอยูในหมูบานจะตองเดินไกลกวากัน 
๑๐๐ เมตร ในการขึ้นรถจักรยานยนตรับจางระหวางวินทั้งสอง ยิ่งผูโดยสารที่มีบานพักอาศัย 
อยูดานในสุดของโครงการ ซ่ึงหางจากปากทาง ๓๘๐ เมตร ยิ่งมีอุปสรรคในการใชบริการรถรับจาง 
หากจะตองเดินออกมาขึ้นรถที่ปากทาง กรณีจึงฟงไมไดวาวินทั้งสองตั้งทับซอนกัน  นอกจากนั้น 
เม่ือพิจารณาถึงกลุมผูใชบริการและเสนทางเดินรถก็มิไดมีกลุมเปาหมายเดียวกัน เน่ืองจากวิน 
ของผูฟองคดีมีผูใชบริการเปนคนที่พักอาศัยอยูภายในโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑  
ขณะท่ีวิน พ. จะมีกลุมผูใชบริการเปนคนพักอาศัยอยูนอกโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑ 
อาจมีการซํ้าซอนกันบาง แตมิใชกลุมเดียวกันโดยสิ้นเชิง สวนเสนทางเดินรถรับจางยิ่งไมอาจถือ
ไดวามีเสนทางเดินรถทับซอนกัน เน่ืองจากผูถูกฟองคดีมิไดกําหนดเสนทางเดินรถใหแกวิน พ. 
แตอยางใด เพียงแตระบุวาใหรับจางบรรทุกผูโดยสารในทองที่อําเภอพุทธมณฑล จึงไมอาจถือไดวา
มีการกําหนดเสนทาง กรณีจึงไมอาจถือไดวาเสนทางเดินรถของผูฟองคดีทับซอนกับคิว พ.  
นอกจากนี้ สําหรับขออางของผูถูกฟองคดีที่วา ผูฟองคดีมีการเรียกเก็บผลประโยชน 
หลายประการ เขาขายเปนผูมีอิทธิพลซ่ึงขัดตอนโยบายของรัฐบาลที่ตองการปราบปราม 
ผูมีอิทธิพลที่เรียกผลประโยชนจากคิวรถจักรยานยนตรับจาง หากอนุญาตจะเกิดผลกระทบ 
ตอการบังคับใชกฎหมาย น้ัน เห็นวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒  
ที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือควบคุมการใชรถจักรยานยนต
รับจางบรรทุกคนโดยสารใหเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยแกคนโดยสาร หาไดมีเจตนารมณ
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือเพ่ือความม่ันคงภายใน หรือเพ่ือปราบผูมีอิทธิพล การที่ 
ผูถูกฟองคดีนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชเพ่ือประโยชนของการปราบผูมีอิทธิพล 
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จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว หากการกระทํา
ของผูฟองคดีเปนไปตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางและเห็นวาเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย 
ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวของตอไป  ดังน้ัน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งวินรถจักรยานยนตในโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑ 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุญาต 
ใหผูฟองคดีจัดตั้งวินรถจักรยานยนตรับจางภายในโครงการบานเอ้ืออาทร ศาลายา ๑  
โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล  
ใหผูถูกฟองคดีพิจารณากรณีการจัดตั้งวินรถจักรยานยนตของผูฟองคดีตามกฎหมายและอํานาจ
หนาที่ตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๐/๒๕๕๘)  
 

  ๑.๓ การกําหนดเสนทางเดินรถ 
 

  เม่ือกรมการขนสงทางบกไดกําหนดหลักการในการแกไขปญหาการทับ
เสนทางเดินรถโดยสารประจําทางวา โดยหลักการแลวเสนทางที่กําหนดหรือปรับปรุง 
ไมควรทับซอนเสนทางสายอ่ืน หรือถาจําเปนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็ไมควรทับซอน
เสนทางที่มีอยูเดิมมากเกินไป โดยตองคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงของเสนทางที่กําหนด
หรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนตอการลงทุนของผูประกอบการขนสง 
รายเดิมและการแขงขันในการเดินรถ ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูโดยสารดวย  
ดังน้ัน กรณีที่มีการฟองโตแยงมติและประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนสง 
ทางบกประจําจังหวัดที่อนุมัติใหปรับปรุงเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางใหแก 
ผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืนทับเสนทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตน้ัน  
เม่ือการปรับปรุงเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนที่ พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลไดใชบริการสาธารณะดานการศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งอยูนอกเขตเทศบาลได  และประชาชนในกลุมดังกลาว 
เปนประชาชนตางกลุมกับผูใชบริการของผูฟองคดีซึ่งจะเดินทางระหวางเมือง 
กับอําเภอ หมูบาน การปรับปรุงเสนทางเพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลที่ใชบริการ 
ของผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืนซึ่งสามารถหยุดรับสงผูโดยสารได 
ตลอดเสนทางสามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยตรงได แทนที่จะตองมาตอ
รถประจําทางของผูฟองคดี จึงเปนการพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตรและเปนการอํานวย
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางใหแกประชาชน ประกอบกับเม่ือเปรียบเทียบ
ระยะทางที่ มีการทับซอนกับระยะทางทั้ งหมดของเสนทางเดินรถที่ ผูฟองคดี 
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ไดรับอนุญาตมีระยะทางไมมากเกินสมควร กรณีจึงเปนการที่คณะกรรมการควบคุม 
การขนสงทางบกประจําจังหวัดใช ดุลพินิจพิจารณาที่สอดคลองกับหลักเกณฑ 
และวิ ธีปฏิบัติ เ ก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง 
ของกรมการขนสงทางบกแลว 
  สําหรับกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด
กําหนดใหรถของผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืนสามารถจอดรับสงผูโดยสาร
ไดทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แตกําหนดใหรถของผูฟองคดีจอดไดเฉพาะในเขตเทศบาล
เพียง ๔ จุดเทาน้ัน น้ัน เม่ือปรากฏวากรณีดังกลาวไมไดเปนการใชดุลพินิจจํากัดเฉพาะ
เสนทางเดินรถของผูฟองคดี แตเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ 
การกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของกรมการขนสงทางบกที่มีอยูเดิม 
ซึ่งกําหนดใหเสนทางหมวด ๑ ซึ่งเปนเสนทางที่ผูประกอบกิจการขนสงประจําทางรายอ่ืน
ไดรับอนุญาต หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารภายในเขต
กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเสนทางตอเน่ือง สวนเสนทางหมวด ๔ 
ซึ่งเปนเสนทางที่ ผูฟองคดีไดรับอนุญาต หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทาง 
ดวยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจประกอบดวยเสนทางสายหลักสายเดียว หรือเสนทาง
สายหลักและเสนทางสายยอยซึ่งแยกออกจากเสนทางสายหลักไปยังอําเภอ หมูบาน 
หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ จึงมุงบริการใหกับประชาชนตางกลุมกัน  
และเม่ือพิจารณารถในหมวด ๔ ซึ่งมีระยะทางวิ่งยาวไกลแลวเห็นวา หากใหรถในหมวด ๔ 
สามารถจอดรับสงไดทุกปายตลอดเสนทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีประชาชน
หนาแนนแลว ประชาชนที่จะเดินทางระหวางเมืองและนอกเมืองดังกลาวจะตองใชเวลา
ในการเดินทางนาน และอาจมีปญหาการแยงชิงผูโดยสาร ทําใหมีผลกระทบตอประชาชน
และการบริการสาธารณะ อีกทั้งการอนุญาตใหรถหมวด ๔ วิ่งเขาในเขตเมืองไดก็ยอมทับ
เสนทางการเดินรถของรถหมวด ๑ ดวย การที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
ประจําจังหวัดไดกําหนดใหรถหมวด ๔ สามารถหยุดรับสงในเขตเมืองไดเฉพาะเพียงบางจุด 
จึงเปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสม และเปนการกําหนดหลักเกณฑตามอํานาจหนาที่ 
ที่กําหนดไวในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนการกระทําที่อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ การดําเนินการดังกลาวจึงไมขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไมใช
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การไมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมอันเปนการฝาฝนตอมาตรา ๘๔ (๑) 
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  บริษัท ส. (ผูฟองคดีที่ ๑) เปนผูประกอบกิจการขนสงประจําทาง ไดรับอนุญาต
ใหบริการเดินรถในเสนทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และผูฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๒๗ เปนผูเขารวมเดินรถกับผูฟองคดีที่ ๑ โดยเสนทางการเดินรถเริ่มตนจาก
จังหวัดอุบลราชธานีไปสิ้นสุดทางที่สถานีจอดรถประจําทางอําเภอเดชอุดม  ตอมา ไดมีการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่บานศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงอยูในเสนทาง
การเดินรถของรถหมวด ๔ สาย ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และชวงการเดินรถชวงตาง ๆ 
อีก ๑๙ เสนทาง ที่ผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก 
ประจําจังหวัดอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงไดอนุมัติเสนทางชวงดังกลาวใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูดําเนินการเดินรถ
รับสงผูโดยสารหลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติอนุมัติใหปรับปรุงเสนทางการเดินรถหมวด ๑ 
สายท่ี ๑ บานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก และเสนทางแยกของบานธาตุ-สถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ไปถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่บริษัท ว. ซ่ึงเปน
ผูประกอบการเดินรถภายในจังหวัดอุบลราชธานี หมวด ๑ สายท่ี ๑ บานธาตุ-สามแยก 
เขาหมูบานหนองแก รองขอ ซ่ึงทับซอนเสนทางการเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ ตลอดเสนทาง  
ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือคัดคานมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ 
แจงใหสํานักงานขนสงจังหวัดอุบลราชธานีสํารวจขอมูลเก่ียวกับปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการ 
การวิ่งทับซอนเสนทาง ผลดี ผลเสียของการปรับปรุงเสนทางดังกลาวใหม แตตอมาก็ไดมีมติ
ยืนยันมติเดิมและมีประกาศปรับปรุงเสนทางที่พิพาท ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเจ็ดเห็นวา เสนทาง 
การเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ชวงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
อุบลราชธานี จะรับสงผูโดยสารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตองเดินทาง 
จากตําบลบานศรีไคเขาสูเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงเปนกลุมผูโดยสารที่ไมไดอาศัย 
การเดินทางในเขตเมืองหรือเขตตอเน่ืองเปนหลัก แตอาศัยการเดินทางจากอําเภอที่อยูหางออกไป
เขามาทําธุระในเขตเทศบาลหรือที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมไดเดินทางเปนประจํา ตางจาก
กลุมผู โดยสารรถหมวด ๑ ที่ พักอาศัยในเขตเทศบาลซึ่งตองเดินทางภายในเขตเมือง 
และเขตตอเน่ืองเปนประจําวันละหลายครั้ง เสนทางการเดินรถหมวด ๔ สายท่ี ๑๔๖๐  
ชวงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุบลราชธานี กับเสนทางเดินรถ
หมวด ๑ สายที่ ๑ ชวงบานธาตุ-สถานีขนสงโดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จึงแยกใหบริการ 
แกผูโดยสารตางกลุมอยางชัดเจนแลว ซ่ึงที่ผานมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดมีมติไมอนุญาต 
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ใหบริษัท ว. ขยายเสนทางพิพาทมาโดยตลอด โดยใหเหตุผลวาเสนทางดังกลาวมีรถโดยสาร
หมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ใหบริการเพียงพอแลว หากมีการอนุมัติใหบริษัท ว. ขยายเสนทางเดินรถ
หมวด ๑ สายที่ ๑ อีก ก็จะเปนการทับซอนกับเสนทางรถหมวด ๔ ตลอดทั้งเสนทาง  
ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาการแยงชิงผูโดยสาร ทําใหไมปลอดภัยแกผูโดยสาร และกระทบกระเทือน
ตอการลงทุนของผูประกอบการรายเดิมจนยากแกการเยียวยา อันเปนความเห็นที่ถูกตอง 
ชอบธรรมแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติอนุมัติใหขยายเสนทางพิพาท ไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุมัติใหปรับปรุงเสนทางการเดินรถที่พิพาท และใหเพิกถอนประกาศ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ปรับปรุงเสนทางตามที่ไดรับอนุมัติดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทาง 
รถโดยสารประจําทางตามหนังสือกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ ไดกําหนด
หลักเกณฑสภาพแวดลอมไว โดยใหพิจารณาถึงถนน ปริมาณผูโดยสาร การอํานวยความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง การจัดระเบียบรถผิดกฎหมาย และสภาพทางภูมิศาสตร ตลอดจน
ความสําคัญทางยุทธศาสตร สวนขอมูลประกอบหลักเกณฑการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทาง
จะตองประกอบดวยแผนที่รวมเสนทางที่เก่ียวของ แผนที่สังเขป สภาพและระยะทาง ปญหา 
การทับเสนทาง จํานวนรถที่เดินอยูเดิม ปริมาณผูโดยสาร ภาวะเศรษฐกิจและผลผลิตที่สําคัญ
และการขนสงแบบอ่ืน โดยปญหาการทับเสนทางนั้นไดกําหนดวา โดยหลักการแลวเสนทาง 
ที่กําหนดหรือปรับปรุงไมควรทับซอนเสนทางสายอ่ืน หรือถาจําเปนไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
ก็ไมควรทับซอนเสนทางที่มีอยูเดิมมากเกินไป  ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงของเสนทาง
ที่กําหนดหรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนตอการลงทุนของผูประกอบการขนสงรายเดิม
และการแขงขันในการเดินรถ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูโดยสาร การปรับปรุง
เสนทางการเดินรถจึงตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตามที่กําหนดในหลักเกณฑดังกลาว  ทั้งนี้  
แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเคยมีมติไมอนุญาตใหบริษัท ว. ขยายเสนทางพิพาท แตเม่ือมีการรองขอใหม 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจที่จะพิจารณาคําขอปรับปรุงเสนทางใหมได และเม่ือพิจารณา
เสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งเสนทางเดินรถของบริษัท ว. ตามที่ปรากฏในใบอนุญาต
ประกอบการขนสง ตารางการเดินรถเสนทางเดินรถ และแผนที่แลวเห็นวา เสนทางเดินรถ
ดังกลาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ เสนทางเดินรถของบริษัท ว. มีเสนทางเดินรถ ระหวาง
บานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก ระยะทาง ๑๘.๖ กิโลเมตร และชวงบานธาตุ-สถานีขนสง
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร สวนเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ มีเสนทาง
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี-เดชอุดม ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ซ่ึงมีเสนทางทับซอนกันอยูแลว
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ระหวางบานธาตุถึงสถานีขนสงจังหวัดอุบลราชธานี และไมทับซอนกันในชวงบานธาตุถึงอําเภอ
เดชอุดม แตสําหรับเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ ยังมีเสนทางเดินรถแยกชวงอีกจํานวน  
๒๑ เสนทาง ซ่ึงเสนทางเดินรถแยกชวงดังกลาวไมไดอยูในเสนทางหลักทั้งหมด โดยสวนมาก 
จะทับซอนบนเสนทางหลักแลวแยกไปตามหมูบานตาง ๆ เสนทางแยกชวงแตละเสนทาง 
มีระยะทางระหวาง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร โดยเสนทางเดินรถแยกชวงในสวนที่แยก
จากเสนทางหลักไปยังหมูบานตาง ๆ ไมไดทับซอนอยูบนเสนทางเดินรถหลัก ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ตามรายงานการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๔๙ ปรากฏวา ภายหลังการปรับปรุงเสนทางเดินรถของบริษัท ว. ในสวนที่ขยายจะทับซอน
เสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ ในเสนทางหลักระยะทาง ๕ กิโลเมตร สวนเสนทางแยกชวงอีก 
๒๑ เสนทาง จะมีการทับซอนกับเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๘ เสนทาง 
ระยะทางตั้งแต ๓ กิโลเมตร ถึง ๕ กิโลเมตร โดยไมไดขยายไปจนถึงอําเภอเดชอุดมซ่ึงเปน
ปลายทางเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับระยะทางทั้งหมด
ของเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีระยะทางของเสนทางเดินรถหลัก ๔๕ กิโลเมตร  
สวนเสนทางเดินรถอ่ืน ๆ มีระยะทางระหวาง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร แลว เห็นวา 
ระยะทางที่มีการทับซอนมีระยะทางที่ไมมากเกินสมควร และเม่ือพิจารณาประกอบกับการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ่ึงมีประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
มาใชบริการของมหาวิทยาลัยดังกลาวจํานวนมากเปนประจําทุกวัน และประชาชนในกลุมน้ี 
เปนประชาชนตางกลุมกับผูใชบริการของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงจะเดินทางระหวางเมืองกับอําเภอ 
หมูบาน การปรับปรุงเสนทางเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลที่ใชบริการของบริษัท ว. อันเปน
เสนทางเดินรถในหมวด ๑ ซ่ึงสามารถหยุดรับสงผูโดยสารไดตลอดเสนทางสามารถเดินรถ 
มายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยตรงได แทนที่จะตองมาตอรถของผูฟองคดีที่ ๑ ที่บานธาตุ 
ยอมเปนการพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร และเปนการอํานวยความสะดวกรวดเร็ว 
ในการเดินทางใหแกประชาชนที่มาใชบริการสาธารณะดานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงเปนการพิจารณาที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เ ก่ียวกับการกําหนด 
หรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางตามหนังสือกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๒๔ แลว 
  สําหรับกรณีโตแยงวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขยายเสนทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ 
ทับเสนทางการเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ โดยกําหนดใหรถหมวด ๑ จอดรับสงผูโดยสาร 
ไดทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แตกําหนดใหรถหมวด ๔ จอดไดเฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุด 
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เปนการจํากัดการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม อันขัดตอมาตรา ๔๓๓ และมาตรา ๘๔ (๑)๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเปนการเอ้ือประโยชนใหแก
บริษัท ว. น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การกําหนดใหรถหมวด ๑ จอดรับสงผูโดยสารไดทุกจุดจอด
ในเขตเทศบาล และกําหนดใหรถหมวด ๔ จอดไดเฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุดดังกลาว 
ไมไดเปนการใชดุลพินิจจํากัดเฉพาะเสนทางเดินรถของผูฟองคดีที่ ๑ เทาน้ัน แตเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง 
ของกรมการขนสงทางบกที่มีอยูเดิม ซ่ึงกําหนดใหเสนทางหมวด ๑ หมายถึง เสนทางการขนสง
ประจําทางดวยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเสนทางตอเน่ือง 
สวนเสนทางหมวด ๔ หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารในเขตจังหวัด  
ซ่ึงอาจประกอบดวยเสนทางสายหลักสายเดียว หรือเสนทางสายหลักและเสนทางสายยอย 
ซ่ึงแยกออกจากเสนทางสายหลักไปยังอําเภอ หมูบาน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑  
และหมวด ๔ จึงมุงบริการใหกับประชาชนตางกลุมกัน และเม่ือพิจารณารถในหมวด ๔  
ซ่ึงมีระยะทางวิ่งยาวไกลแลวเห็นวา หากใหรถในหมวด ๔ สามารถจอดรับสงไดทุกปาย 
ตลอดเสนทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซ่ึงมีประชาชนหนาแนนแลว ประชาชนที่จะเดินทาง
ระหวางเมืองและนอกเมืองดังกลาวจะตองใชเวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปญหาการแยงชิง
ผูโดยสาร ทําใหมีผลกระทบตอประชาชนและการบริการสาธารณะ  อีกทั้ง การอนุญาตใหรถ
หมวด ๔ วิ่งเขาในเขตเมืองไดก็ยอมทับเสนทางการเดินรถของรถหมวด ๑ ดวย การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดกําหนดใหรถหมวด ๔ สามารถหยุดรับสงในเขตเมืองไดเฉพาะเพียงบางจุด จึงเปนการ
ใชดุลพินิจที่เหมาะสม และเปนการกําหนดหลักเกณฑตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
 

                                                 
 ๓-๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค  
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน 
  มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 
  (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๑ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง๕ และมาตรา ๓๑๖ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
อันเปนการกระทําที่อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง การดําเนินการดังกลาวจึงไมขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไมใช
การไมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมอันเปนการฝาฝนตอมาตรา ๘๔ (๑)  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด 
  สวนที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบเจ็ดโตแยงวา เสนทางตอเน่ืองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของกรมการขนสงทางบก 
หมายถึง เสนทางที่เลยออกไปจากเทศบาลเพียงเล็กนอย เปนเขตพื้นที่ที่มีลักษณะชุมชนหนาแนน
                                                 
 ๕-๖ พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด 
ดังตอไปน้ี 
  (๑) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทาง 
  (๒) กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจําทาง 
  (๓) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงโดยรถขนาดเล็ก 
  (๔) กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก 
และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
  การกําหนดตาม (๑) และ (๔) เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแลวจึงจะใชบังคับได 
และการกําหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
  (๑) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
  (๒) สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง 
   (๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเคร่ืองหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน 
  (๔) จํานวนที่น่ัง เกณฑนํ้าหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 
  (๕) จํานวนผูประจํารถ 
  (๖) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
  (๗) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง 
  (๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือส่ิงของ 
  (๙) ที่ที่รถจะตองหยุดในระหวางเสนทาง 
  (๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง 
  (๑๑) เวลาและจํานวนเท่ียวของการเดินรถ 
  (๑๒) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง 
  (๑๓) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ 
  (๑๔) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนสงประจําทาง 
  (๑๕) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑)  
ณ ที่ซ่ึงอธิบดีกําหนด 



 
 
๗๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอเน่ืองจากเขตเมือง มิไดมีความหมายถึงการขยายเสนทางตอเน่ืองออกจากเขตเทศบาล  
เพ่ือไปรองรับสวนราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล และอยูหางไกลออกไป 
จากเขตเมือง โดยมิไดคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ความตอเน่ืองของเขตเมืองและระยะทางที่หางกัน 
และจากขอเท็จจริงแลวสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลและเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมมีสภาพ
ความตอเน่ืองของชุมชนและสาธารณูปโภคอ่ืนไปถึงตําบลบานศรีไค อําเภอวารินชําราบ  
อันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้ัน เห็นวา ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางของกรมการขนสงทางบก 
ไมไดอธิบายคําวาเสนทางตอเน่ืองไว แตขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมบริษัท ว. ไดรับอนุมัติใหเดินรถ
เสนทางบานธาตุ-สามแยกเขาหมูบานหนองแก และเสนทางชวงบานธาตุ-สถานีขนสงจังหวัด
อุบลราชธานี เสนทางเดิมจึงผานอําเภอเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบที่บานธาตุอยูแลว 
ซ่ึงถึงแมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะอยูนอกเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ แตก็ยังอยูในเขต
อําเภอวารินชําราบ รวมทั้งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทําใหเกิดความเจริญขึ้น 
ในบริเวณโดยรอบ ประกอบกับระยะทางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติอนุมัติใหขยายเปนระยะทาง
เพียง ๕ กิโลเมตร กรณีจึงถือไดวาเปนเสนทางตอเน่ืองตามหลักเกณฑของกรมการขนสง 
ทางบกแลว ขออางของผูฟองคดีทั้งยี่สิบเจ็ดไมอาจรับฟงได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๕/๒๕๕๙) 
 

  มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติ 
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจและหนาที่ในการใชดุลพินิจ 
เพื่อกําหนดเสนทางสําหรับการขนสงประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและระหวางจังหวัด 
และกําหนดที่หยุดหรือจอดรถเพ่ือรับสงผูโดยสาร การที่คณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลางออกประกาศกําหนดเสนทางสําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร
ระหวางจังหวัด โดยใหเหตุผลวาเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว  
เพื่อเปนการชวยลดปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดพิจารณาเสนทาง
การเดินรถโดยสารประจําทางใหตรงตามความมุงหมายของผูโดยสารเพื่อความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย และไดมีการสํารวจปริมาณการเดินทางของประชาชนกอนจะกําหนด
เสนทางการเดินรถประกอบแลว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้ งสองไดทําสัญญารวมเดินรถโดยสารกับบริษัท  ขนสง จํากัด  
ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร 
ในเสนทาง หมวด ๒ เสนทางกรุงเทพมหานคร-ภูเก็ต และเสนทางภูเก็ต-กรุงเทพมหานคร  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอมา คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีมติในการประชุม 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติใหกําหนดเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง
หมวด ๓ สายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย และสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา และไดมีการออกประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ฉบับที่ ๑๙๓๒ เร่ือง กําหนดเสนทางสําหรับ 
การขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร หมวด ๓ ในสวนของเสนทางสายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย 
และสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับการกําหนดเพ่ิมเสนทาง 
เดินรถโดยสารประจําทางในทั้ง ๒ เสนทางดังกลาว จึงยื่นฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางฉบับดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ตามบันทึกรายงานการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไดประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๒ 
เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ และเหตุผลในการกําหนดเสนทางรถโดยสารประจําทางหมวด ๓ 
สายภูเก็ต -หนองคาย และสายภูเก็ต -พัทยา ที่วา เ พ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุน 
การทองเท่ียวของประเทศไทยระหวางแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดภูเก็ตกับเมืองพัทยา ใหสามารถเดินทางติดตอไดโดยสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเปนการสรางโครงขายเชื่อมตอแหลงทองเท่ียวที่สําคัญดวยการขนสงทางถนน 
ดวยรถโดยสารประจําทาง โดยไดพิจารณาขอมูลของจํานวนนักทองเท่ียวในป พ.ศ. ๒๕๕๑  
มีนักทองเท่ียวเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยปละ ๕,๐๐๕,๖๕๓ คน จังหวัดหนองคายเฉลี่ยปละ 
๓๕๒,๐๐๑ คน เมืองพัทยาเฉลี่ยปละ ๔,๓๒๕,๑๕๘ คน ขอมูลการตรวจสอบปริมาณความตองการ
ใชบริการของประชาชนและนักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางตามเสนทางที่จะกําหนดทั้งสองเสนทาง
มีเฉลี่ยประมาณวันละ ๖๐ คน ในการกําหนดเสนทางรถโดยสารประจําทางทั้งสองเสนทาง
ดังกลาวน้ี ชวยลดปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับเม่ือไดพิจารณาเสนทาง
การเดินรถโดยสารประจําทางทั้ง ๒ สาย ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว เห็นไดวา
เสนทางการเดินรถสายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย จะมีเสนทางการเดินรถชวงจากจังหวัด
สมุทรสาคร แยกซายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ผานอําเภอ 
บางบัวทอง ถึงทางแยกวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) แลวแยกซายเขาสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ ไปยังอําเภอวังนอย จังหวัดสระบุรี โดยมิไดผานเขาไปในกรุงเทพมหานคร  
สวนเสนทางการเดินรถสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา จะมีเสนทางการเดินรถชวงจากจังหวัด
สมุทรสาคร แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถึงทางตางระดับทับชาง แลวแยกขวา
ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถึงตําบลแหลมฉบัง (จังหวัดชลบุรี) ซ่ึงมีเสนทางการเดินรถ
ผานเพียงบริเวณรอบนอก มิไดผานเขาไปในกรุงเทพมหานครเชนเดียวกัน ซ่ึงในการกําหนด
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เสนทางเดินรถท้ังสองเสนทาง แมจะมีเสนทางการเดินรถบนถนนสายหลักทับซอนกับเสนทาง
การเดินรถของผูฟองคดีทั้งสองอยูบางสวนก็ตาม แตกลุมประชาชนและนักทองเที่ยวผูใชบริการ
รถโดยสารประจําทางทั้งสองเสนทางที่พิพาท จะเปนกลุมที่ตองการเดินทางโดยตรงระหวาง
จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทาง เปนคนละกลุมกันกับผูที่จะเดินทางโดยใชเสนทางเดินรถ
ของผูฟองคดีที่ ๒ ที่จะมุงเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานครเปนหลัก และการทับซอนกันบนถนน
สายหลักดังกลาวก็เปนความจําเปนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแกผูโดยสาร  อีกทั้ง 
เม่ือไดพิจารณาถึงการกําหนดสถานที่หยุดรถรับสงผูโดยสารประกอบกันแลว เปนการกําหนด
สถานที่หยุดรถตามจังหวัดตาง ๆ เพ่ือเปนการพักรถหลังจากวิ่งมาประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ  
และใหผูขับรถไดคลายอิริยาบถ มิไดมีลักษณะเปนการรับสงผูโดยสารเพิ่มขึ้นใหมเพ่ือเดินทางเขา
หรือออกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเสนทางรถรับสงผูโดยสารของผูฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด  
นอกจากน้ัน เม่ือไดพิจารณาถึงสถานที่หยุดรถเพ่ือรับสงผูโดยสารตามตารางการเดินรถ 
ของท้ังสองสายแลว ปรากฏวาสายภูเก็ต-หนองคาย มีจุดจอดพักรถและจุดจอดรับสงผูโดยสาร 
ที่ใกลกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ที่จังหวัดเพชรบุรีและที่จังหวัดนครราชสีมา สวนสายภูเก็ต-
พัทยา มีจุดจอดพักรถและจุดจอดรับสงผูโดยสารที่ใกลกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ พัทยา 
และเพชรบุรีเชนเดียวกัน ไมไดมีจุดจอดรอบปริมณฑลของเขตกรุงเทพมหานครแตอยางใด  
จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเห็นไดวา ในการประกาศกําหนดเสนทางเดินรถทั้ง ๒ สาย ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและนักทองเท่ียวผูตองการเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจําทางอยางเหมาะสมกับสถานการณ สมเหตุผล ตามความจําเปน และไดมีการสํารวจปริมาณ
การเดินทางของประชาชนกอนจะกําหนดเสนทางการเดินรถประกอบแลวอันเปนการใชดุลพินิจ
โดยชอบดวยเหตุผลแลว 
  กรณีที่ผูฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดลักษณะของการขนสง
ประจําทางตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว
ในการประชุมคร้ังที่ ๑๔/๒๕๒๓ เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๓ โดยแบงเสนทางไว ๔ หมวด 
โดยเสนทางหมวด ๒ หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน 
จากกรุงเทพมหานคร ไปยังภูมิภาค และเสนทางหมวด ๓ หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทาง
ดวยรถโดยสารซึ่งมีเสนทางระหวางจังหวัด หรือคาบเก่ียวระหวางเขตจังหวัดในสวนภูมิภาค  
ซ่ึงในการกําหนดเสนทางเดินรถในคดีน้ีทั้ง ๒ เสนทาง ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่กําหนดใหเปน
เสนทางในหมวด ๓ มีเจตนาหลีกเลี่ยงเพื่อไมใหเห็นวากระทบกับเสนทางการเดินรถในเสนทาง
หมวด ๒ ของบริษัท ขนสง จํากัด ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบการขนสงในเสนทาง
หมวด ๒ และมีผูฟองคดีที่ ๒ รวมเดินรถและถูกทับเสนทางอยูดวย อันเปนการกําหนดที่ไมถูกตอง 
เพราะเสนทางเดินรถหมวด ๓ ตองเปนเสนทางระหวางจังหวัดหรือคาบเก่ียวระหวางจังหวัด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๕ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในสวนภูมิภาคซ่ึงมีเขตติดตอกันและเปนการเดินรถระยะส้ัน มิใชเปนการกําหนดเสนทาง 
ขามภาคน้ัน เห็นวา คําวา เสนทางระหวางจังหวัด ตามความหมายของเสนทางหมวด ๓ 
ดังกลาว หาใชหมายความแตเพียงระหวางจังหวัดที่มีเขตติดตอกันหรือจังหวัดที่ใกลเคียงกัน  
ซ่ึงมีประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือโครงสรางของจังหวัดที่คลายคลึงกันดังที่ผูฟองคดีที่ ๒ 
เขาใจไม เพราะการกําหนดเสนทางดังกลาวก็เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวใหทั่วถึงกันทั้งประเทศ 
โดยใหนักทองเที่ยวไดพบเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
ที่แตกตางกันออกไป ทั้งยังเปนการสะดวกและประหยัดเวลาหรือคาใชจายในการเดินทาง 
ที่ไมตองไปแวะพักหรือรอเปลี่ยนรถในสถานีขนสงกรุงเทพมหานครอีกดวย  นอกจากนี้  
การทําธุรกิจตาง ๆ ยอมเสี่ยงตอการขาดทุนหรือกําไรอยูแลว ปญหาการแยงชิงผูโดยสาร 
อันเกิดจากการกําหนดเสนทางเดินรถพิพาทน้ีนาจะไมเกิดขึ้น เพราะผูใชบริการเปนคนละกลุม
ดังไดวินิจฉัยแลว แตหากมีขึ้นก็ยอมเปนเสรีภาพในการเลือกใชบริการของผูโดยสารเหลาน้ัน  
ดังน้ัน การกําหนดเสนทางทั้ง ๒ สาย ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหอยูในเสนทางหมวด ๓ จึงเปนการ
ถูกตองแลว จึงเห็นวาประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙๓๒ เร่ือง กําหนดเสนทางสําหรับ
การขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร หมวด ๓ ในสวนของเสนทางสายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย 
และสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ชอบดวยกฎหมายแลว ไมมีเหตุ 
ที่จะตองเพิกถอนแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๒-
๗๔๓/๒๕๕๙) 
 

  ๑.๔ การดูแลรักษาทาง 
    

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ดานคมนาคมและขนสงทางบก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๖ โครงการที่เปนบริการสาธารณะดานคมนาคมและขนสงทางบก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๒. การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา 

 

 ๒.๑ การกอสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า 
 

  กรณีที่มีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า 
และใตนํ้าของแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยไมไดรับอนุญาต และเจาทาไดมีคําสั่งเปนหนังสือ
แจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกลาวรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดน้ัน
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว แตบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทา 
เม่ือเจาทารองขอตอศาลเพื่อใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการร้ือถอนสิ่งปลูกสราง 
และปรับสภาพพ้ืนที่ทางนํ้าสาธารณะใหคืนสูสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
หากบุคคลดังกลาวไมร้ือถอนสิ่งปลูกสรางภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหผูฟองคดี 
ทําการรื้อถอนโดยใหผูถูกฟองคดีเปนผูเสียคาใชจายตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ศาลยอมมี 
คําพิพากษาตามคําขอของเจาทาได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เจาพนักงานสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี ตรวจพบวา 
ผูถูกฟองคดีปลูกสรางบานพักอาศัยลวงล้ําลํานํ้าคลองพุมเรียง ซ่ึงเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมเจาทา (ผูฟองคดี)  
เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ สํานักงาน 
การขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีจึงไดดําเนินคดีอาญา 
กับผูถูกฟองคดีและมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน  
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ผูถูกฟองคดีไดรับคําสั่งดังกลาวแลวไมไดโตแยงคัดคานและมิไดปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีตลอดจนบริวาร
ของผูถูกฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกจากคลองพุมเรียงและปรับสภาพพ้ืนที่ทางน้ําสาธารณะ
ใหคืนสูสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และหากผูถูกฟองคดีไมร้ือถอนสิ่งปลูกสราง
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหผูฟองคดีทําการร้ือถอนโดยใหผูถูกฟองคดีเปนผูเสียคาใชจาย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติโดยการยอมรับของผูถูกฟองคดีวา ผูถูกฟองคดี 
เปนเจาของอาคารโดยไดปลูกสรางลวงล้ําเขาไปในคลองพุมเรียงอันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยไมได รับอนุญาตจากผูฟองคดีจริง การกระทํา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๗ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีจึงเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑๗๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ 
และเม่ือผูฟองคดีไดมีคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ใหผูถูกฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่ลวงล้ําใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับคําสั่ง  
แตเม่ือครบกําหนดเวลาไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดโตแยงคัดคานหรือปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีจึงตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากคลองพุมเรียงและปรบัสภาพพ้ืนที่ทางนํ้าสาธารณะ

                                                 
 ๗-๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง 
บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทย 
หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 
 หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดังกลาวจะตองระบุ
ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําท่ีพึงอนุญาตไดไวใหชัดแจงพรอมทั้งระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย 
 เม่ือผูขออนุญาตยื่นคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและลักษณะที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามวรรคสองแลว 
เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
 มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใด 
ไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําส่ังเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกลาวร้ือถอน
หรือแกไขอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันใหเสร็จส้ินโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่ 
ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันและจะหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองน้ัน
ใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันทั้งหมดหรือแตบางสวนจนกวาจะไดร้ือถอนหรือแกไขเสร็จดวยก็ได 
 ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง และเจาทา 
ไดปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันครบสิบหาวันแลวใหเจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหมีการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ัน 
ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ หรือผูครอบครองอาคาร 
หรือส่ิงอื่นใด ใหศาลมีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผู ร้ือถอน ในกรณีที่ เจาของหรือผูครอบครองไม ร้ือถอน 
ตามกําหนดเวลาในคําส่ังศาล หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหศาลมีคําส่ังใหเจาทาเปนผูจัดการใหมี 
การร้ือถอน 
 ในกรณีที่เจาทาเปนผูจัดการใหมีการร้ือถอนตามคําส่ังศาลตามวรรคสามใหเจาทาใชความระมัดระวังตามควร 
แกพฤติการณ โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาทาไมได และเจาของ 
หรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดไมยอมชดใชคาใชจายตามวรรคส่ีภายในระยะเวลาที่เจาทา
กําหนดตามควรแกกรณี หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหเจาทาโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมนําวัสดุที่ถูกร้ือถอนรวมทั้งส่ิงของที่ขนออกจากอาคารหรือส่ิงอื่นใดสวนที่มีการร้ือถอนออกขายทอดตลาด 
หรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใหนําไปชดใชคาใชจายที่เจาทาไดจายไปในการจัดการร้ือถอน
และคาตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถามีเงินเหลือจากการชดใชคาใชจายดังกลาวใหเจาทาเก็บรักษาไว เพื่อคืนใหกับเจาของ
หรือผูครอบครอง ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง หรือเจาของหรือผูครอบครองไมมารับคืนภายในหน่ึงป 
ใหตกเปนของแผนดิน 
 ในกรณีที่เจาทาจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกลาวมีลักษณะซ่ึงอาจอนุญาตได 
และเจาของหรือผูครอบครองยอมชําระคาปรับตามที่เจาทากําหนดตามอัตราในมาตรา ๑๑๘ แลว เจาทาจะออกใบอนุญาต 
ใหเจาของหรือผูครอบครองก็ไดและเม่ือไดรับอนุญาตแลวใหเสียคาตอบแทนเปนสองเทาของมาตรา ๑๑๗ ทวิ 



 
 
๗๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหคืนสูสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด หากผูถูกฟองคดีไมร้ือถอนสิ่งปลูกสรางภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหผูฟองคดีทําการร้ือถอนโดยใหผูถูกฟองคดีเปนผูเสียคาใชจาย 
  อน่ึง แมผูถูกฟองคดีไดปลูกสรางบานพักอาศัยที่พิพาทโดยไมไดรับอนุญาต 
ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ กอนที่มาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยฯ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ แตเม่ือสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดี
มิไดมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดตามขอ ๔๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  

                                                 
๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ .ศ .  ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ขอ ๔ ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตได มีดังตอไปน้ี 
(๑) ทาเทียบเรือ 

ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลงมีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา ๓ เมตร 
ข. พื้นทาเทียบเรือในแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน

ใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมีชองวางเพ่ือใหแสงแดดสองผานถึงพื้นนํ้าใตทาได  
และไมมีส่ิงกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจากส่ิงกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเทียบเรือน้ัน 

ค. ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเม่ือนํ้าลงต่ําสุด ลึกกวาอัตรากินนํ้าลึกเต็มที่ของเรือ 
ที่เขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตทั้งน้ีตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของความกวางของแมนํ้า 

ง. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง 
จ. ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดก้ันการที่ประชาชนจะใชสอย หรือเดินผานชายหาด 

(๒) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 
ก. สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวลูกกรงท่ีแข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชัน

ของสะพานตองไมมากกวา ๑:๒ เม่ือนํ้าลงต่ําสุด 
ข. โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูงโดยเม่ือรับนํ้าหนัก

สูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับนํ้าไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงท่ีแข็งแรงทุกดาน ยกเวนดาน
ที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 

(๓) สะพานขามแมนํ้าหรือสะพานขามคลอง 
ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลง 
ข. ตองมีความสูงและความกวางของชองลอดใตสะพานตามที่อธิบดีกรมเจาทากําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
(๔) ทอหรือสายเคเบิล 

ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอหรือสายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 
๕๐ เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหน่ึงของทอหรือสายเคเบิลพนข้ึนมาเหนือพื้นดิน 

ข. การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และการปกเสา 
วางทอนํ้าประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิดแนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 

(๕) เข่ือนกันนํ้าเซาะ 
ก. ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองนํ้า ตลิ่ง และบริเวณขางเคียง 
ข. ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปในนํ้าใหมีเฉพาะสวน 

ที่จําเปน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๑๙ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แตมีลักษณะ
เปนอาคารบานพักอาศัย ซ่ึงผูถูกฟองคดีอาจเสียคาปรับอยางสูงตามกฎหมายและย่ืนคําขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมนํ้าตอเจาทาเปนการเฉพาะรายไดตามขอ ๕๑๐ 
ประกอบกับขอ ๑๓๑๑ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน แตการย่ืนคําขอดังกลาวจะตองกระทํา
ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวใชบังคับเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๓๗ เม่ือไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการเสียคาปรับและยื่นคําขออนุญาตปลูกสราง
อาคารตามที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวกําหนดไว  ดังน้ัน แมผูถูกฟองคดีจะกลาวอางวาสามารถ
ยื่นคําขออนุญาตตอเจาทาใหถูกตอง ผูถูกฟองคดีก็ไมอาจไดรับอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร
ลวงล้ําลํานํ้าไดเน่ืองจากเปนการยื่นคําขออนุญาตเม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงฉบับดังกลาวใชบังคับแลว 
  สวนที่ผูถูกฟองคดีอางวา คําส่ังใหร้ือถอนดังกลาวลงนามโดยเจาพนักงานตรวจเรือ 
ชํานาญการ รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี  
ไมไดรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีน้ัน เห็นวา คําสั่งกรมเจาทา ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๓๕ ขอ ๒ กําหนดโดยมีสาระสําคัญวา มอบหมายใหเจาทาภูมิภาคและเจาทา

                                                                                                                                            
ค. ความลาดชันของเข่ือนกันนํ้าเซาะไมเกิน ๑:๓ โดยแนวสันเข่ือนดานบนตองอยูที่แนวกรรมสิทธิ์ 

หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สําหรับบริเวณลํานํ้าที่แคบหรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ เข่ือนตองมีลักษณะตั้งตรงและไมมี
ความลาดชันยื่นออกมา 

(๖) คานเรือ 
แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญที่สุดท่ีคานเรือน้ันจะสามารถรับซอมทําได

ในเวลานํ้าลงต่ําสุด 
(๗) โรงสูบนํ้า 

ก. โรงท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
ข. การตอทอสูบนํ้า เม่ือตอเชื่อมกับเคร่ืองสูบนํ้าแลวตองวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบนํ้าจนถึงพื้นดิน  

แลวจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใตนํ้า และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับนํ้าลงต่ําสุดไมนอยกวา ๑ เมตร 
 ๑๐-๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 ขอ ๕ เจาทาอาจอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําลําแมนํ้าที่ไมมีลักษณะตามขอกําหนดในขอ ๔  
เปนการเฉพาะรายได และเม่ือเจาทาไดอนุญาตแลวใหประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการลวงล้ําลําแมนํ้าน้ัน 
ในราชกิจจานุเบกษา และใหถือเปนหลักเกณฑในการอนุญาตตอไปได 
 ขอ ๑๓ ผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําลําแมนํ้าอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ถาไดเสียคาปรับอยางสูง 
ตามกฎหมายและไดยื่นคําขออนุญาตภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหเจาทาพิจารณาอนุญาตไดโดยมิใหนํา
ขอ ๖ และขอ ๗ (๒) มาใชบังคับ แตในกรณีที่อาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกลาวมีลักษณะหรือสภาพเปนอันตรายตอการเดินเรือ  
หรืออาจทําใหทางนํ้าเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอม เจาทาจะส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองรื้อถอน ปรับปรุง 
หรือแกไขอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันกอนก็ได 



 
 
๗๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภูมิภาคสาขา เปนเจาทาตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย และใหมีอํานาจหนาที่
เฉพาะภายในขอบเขตซึ่งรวมทั้งอํานาจตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ  ดังน้ัน กรณีที่เกิดการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นในภูมิภาค จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมอบอํานาจใหเจาทาภูมิภาค
และเจาทาภูมิภาคสาขาในฐานะเปนเจาทาในการออกคําส่ังดังกลาว ในกรณีน้ีหัวหนาสํานักงาน
การขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี จึงเปนผูรับมอบอํานาจและมีอํานาจในการออกคําสั่ง
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ ตามพระราชบัญญัติเดียวกัน การท่ีเจาพนักงานตรวจเรือชํานาญการ 
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี ลงนามในคําส่ังพิพาท
จึงเปนการลงนามในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔ 
สาขาสุราษฎรธานี ที่ไดรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีโดยชอบแลว ประกอบกับพระราชบัญญัติ
องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา พนักงานอัยการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ (๓) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดี
แทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการ 
สวนภูมิภาคในศาล...  ดังน้ัน การที่หัวหนาสํานักงานการขนสงทางนํ้าที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี 
ในฐานะเจาทาตามขอ ๒ และมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๒.๑๖ ของคําสั่งกรมเจาทา ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ มอบอํานาจใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีตอศาลแทน จึงเปนไปตาม
เง่ือนไขแหงการที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาได 
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกจากคลองพุมเรียง ภายใน ๔๕ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา หากผูถูกฟองคดีไมร้ือถอนภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผูฟองคดี
เปนผูจัดใหมีการร้ือถอนโดยใหผูถูกฟองคดีเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒/๒๕๕๙) 
   

 ๒.๒ การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๓. การคมนาคมและการขนสงทางอากาศ  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๓ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับที่ดิน 
 
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

 

๑.๑ การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 

การบุกรุกเขาไปครอบครอง แผวถางปา และกอสรางสิ่งปลูกสรางในบริเวณ
ที่ ดินที่ เปนเขตอุทยานแหงชาติภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหที่ ดิน 
บริเวณดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติแลว โดยไมไดรับการผอนผันใหอยูอาศัย 
ในที่ดินดังกลาวตามมติคณะรัฐมนตรี ยอมเปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) 
(๒) (๑๓) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๐๔ ประกอบมาตรา ๕๔  
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ หัวหนาอุทยานแหงชาติซึ่งเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ จึงชอบที่จะใชอํานาจตามมาตรา ๒๒  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ออกคําสั่งใหผูบุกรุกดําเนินการทําลายหรือร้ือถอน 
ส่ิงปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติได 

สรุปขอเท็จจริง 
ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดใหปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแร
แปลงที่สอง ในทองที่ตําบลเขาโจด ตําบลนาสวน ตําบลดานแมแฉลบ และตําบลหนองเปด 
อําเภอศรีสวัสด์ิ และตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนปาสงวนแหงชาติ 
และเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน 
ปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแร ในทองที่ตําบลชะแล ตําบลทาขนุน ตําบลหินดาด ตําบลลิ่นถิ่น 
อําเภอทองผาภูมิ ตําบลเขาโจด ตําบลนาสวน ตําบลดานแมแฉลบ ตําบลหนองเปด ตําบลทากระดาน 
อําเภอศรีสวัสด์ิ และตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๒๔  ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพ่ือแกไขปญหาที่ดิน
ในพื้นที่ปาไม โดยกําหนดใหราษฎรที่อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยานแหงชาติ
กอนป พ.ศ. ๒๕๔๑ ได รับการผอนผันใหอยู ในที่ ดินดังกลาวตอไปได แตหามโอนขาย 
หรือเปลี่ยนผูครอบครอง  หลังจากน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๓ 
(บานโปง) ไดดําเนินการสํารวจการถือครองพ้ืนที่ปาไมในบริเวณพื้นที่บานไกรเกรียง หมูที่ ๓  
 



 
 
๗๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จํานวน ๒ แปลง คือ แปลงสํารวจหมายเลข CN ๑๕ และ CN ๑๖  
และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักบริหารพื้นที่ฯ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบรังวัดแปลงที่ ดินดังกลาวของราษฎรที่ ไดแจ งการสํารวจถือครองที่ ดินไว 
เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมปรากฏวา มีรายชื่อของผูฟองคดีทั้งสามแจงการสํารวจ
การถือครองพื้นที่และไมมีผลการตรวจสอบรังวัดที่ดินแตอยางใด  ตอมา เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๔๘ หัวหนาอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร (ผูถูกฟองคดี) ไดรับแจงจากพลเมืองดีวา  
มีผูบุกรุกปลูกสรางบานและส่ิงกอสรางบนที่ ดินของอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  
จึงไดดําเนินการตรวจสอบและพบวา มีการบุกรุกแผวถางปาใหมจํานวน ๒ จุด จุดแรกตรวจพบ 
สิ่งปลูกสรางในที่ดินจํานวน ๔ หลัง โดยมีเน้ือที่ถูกบุกรุกประมาณ ๔ ไร จุดที่สองตรวจพบ 
สิ่งปลูกสรางในที่ดินจํานวน ๑ หลัง โดยมีเน้ือที่ที่ถูกบุกรุกประมาณ ๓ งาน และเม่ือตรวจสอบ
เพ่ิมเติมพบวา สิ่งปลูกสรางดังกลาวเปนของผูฟองคดีทั้งสาม จึงไดทําการตรวจยึดที่ดิน 
และสิ่งปลูกสรางในที่ดินดังกลาวและติดปายแสดงเขตอุทยานแหงชาติ รวมทั้งไดแจงความ 
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลดานแมแฉลบเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ตามกฎหมาย  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ สั่งใหบุคคล 
หรือกลุมบุคคลท่ีบุกรุกพ้ืนที่ดังกลาว ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจาก
สภาพเดิมออกไปใหพนเขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทรใหแลวเสร็จภายในวนัที่ ๕ มกราคม 
๒๕๔๙ หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผูถูกฟองคดี 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจะดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวเสียเอง โดยบุคคลท่ีบุกรุก
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทรตองรับผิดชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปจากการดําเนินการนั้น
เปนเงินจํานวน ๑๕ ,๐๐๐ บาท พรอมทั้งตองชําระเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป  
ของคาใชจายดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา ตนซึ่งเปนราษฎรในหมูบานบริเวณดังกลาว 
ไดบุกเบิกทํากินในที่ดินพิพาทมากอนที่จะมีการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
และที่ดินพิพาทอยูในพ้ืนที่เขตผอนปรนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  
จึงยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา
อุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังฉบับพิพาท
ของผูถูกฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งสามรับวา ตนเปนเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง

แตไดอางวา ที่ดินพิพาทเดิมเปนของนาย น. สามีของผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงไดเขามาทําประโยชน
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๙ กอนพ้ืนที่ดังกลาวจะถูกประกาศใหเปนเขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๒๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หลังจากน้ัน นาย น. จึงไดแบงที่ดินใหผูฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนบุตรสาว และแบงใหผูฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนนองชายของผูฟองคดีที่ ๒ เขาครอบครองทําประโยชน ผูฟองคดีทั้งสามอางวาปาไม 
เขตบานโปงเคยมาตรวจสอบรังวัดที่ดินของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. ๒๕๔๑  
และไดนําเสาปูนจํานวน ๒๐ ตน มาปกเพ่ือกันแนวเขตที่ดินทํากินของราษฎรออกจากเขต
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร รวมทั้งกําหนดจุดที่ตั้งของหลักเขตแตละตนไวในแผนที่ 
ทางอากาศโดยมีผูใหญบานไกรเกรียงและผูชวยผูใหญบานลงลายมือชื่อรับรองไว ซ่ึงหลักเขต
ตนที่ ๒๐ อยูเลยทางเขาที่ดินพิพาทของผูฟองคดีทั้งสามประมาณ ๓๐๐ เมตร จึงเปนการรับรองวา
ที่ดินพิพาทอยูในเขตผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แตจากการ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีปรากฏอยูในแปลงสํารวจหมูบานเกรียงไกร หมูที่ ๓ ตําบลเขาโจด 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๓ (บานโปง) ตามการรองขอ
ของสถานีตํารวจภูธรตําบลดานแมแฉลบ ไมพบรายชื่อผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และนาย น. 
แจงการถือครองพ้ืนที่ปาไมในแปลงสํารวจดังกลาวแตอยางใด และเมื่อพิจารณาจากรายงานผล
การแปล ตีความและวิเคราะหภาพถายทางอากาศที่ดินพิพาทซ่ึงดําเนินการโดยใชแผนที่ 
ภูมิประเทศลําดับชุด L๗๐๑๗ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวางที่ ๔๘๓๘ IV และภาพถายทางอากาศ
ตางชวงระยะเวลาป พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๓๗ และชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงอานแปล
โดยผูเชี่ยวชาญการแปลและวิเคราะหภาพถายทางอากาศ ปรากฏวา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๐  
และ พ.ศ. ๒๕๒๙ บริเวณที่ดินพิพาทที่ถูกตรวจยึดทั้ง ๒ แปลง ยังมีสภาพเปนปาผลัดใบ 
เต็มทั้งพ้ืนที่ ไมพบรองรอยการทําประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาว แตจากภาพถายทางอากาศ  
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวา บริเวณทางดานทิศตะวันตกของที่ดินแปลงที่ ๑ มีรองรอย
การทําประโยชนปลูกพืชไร สวนที่ดินแปลงที่ ๒ มีสภาพเปนปาผลัดใบทุติยภูมิ จากหลักฐาน
รายงานผลการแปล ตีความและวิเคราะหภาพถายทางอากาศดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ 
หลังประกาศเปนอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทรมาแลวถึง ๕ ป ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง  
ยังคงมีสภาพเปนปาผลัดใบ ไมมีรองรอยการทําประโยชนตามที่ผูฟองคดีทั้งสามกลาวอาง  
นอกจากน้ี เม่ือนําขอมูลที่ตั้งของที่ดินพิพาทจากบันทึกการตรวจยึดที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ของผูฟองคดีทั้งสาม ฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ มาพิจารณาประกอบกับรายงานผลการแปล 
ตีความและวิเคราะหภาพถายทางอากาศที่ดินพิพาทท่ีอานแปลโดยผูเชี่ยวชาญการแปล 
และวิเคราะหภาพถายทางอากาศ ปรากฏวา ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง อยูนอกแปลงสํารวจ
หมายเลข CN ๑๖ ซ่ึงเปนพ้ืนที่เขตผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
กรณีจึงฟงไดวาผูฟองคดีทั้งสามมิใชเปนผู มีสิทธิครอบครองและทํากินในที่ ดินพิพาท 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสามบุกรุกเขาไปในที่ดินพิพาทซึ่งเปน
เขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร ทําการแผวถางปาและกอสรางสิ่งปลูกสรางในที่ดินพิพาท



 
 
๗๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนพ้ืนที่ปาตนนํ้าลําธารทําใหเสื่อมเสียสภาพปา จึงเปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๖ 
(๑) (๒) และ (๑๓)๑ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ และมาตรา ๕๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ปาไมฯ ผูถูกฟองคดีเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ขอ ๒.๑ (๙)๓ 
ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  
จึงมีอํานาจตามมาตรา ๒๒๔ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ในการออกคําส่ัง ลงวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลที่บุกรุกอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร ทําลาย 
หรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ

                                                            
๑ 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 

 (๑๓) เขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๒ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา  

หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม  
และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 ขอ ๒ แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ี 
๒.๑ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๙) นักวิชาการปาไม เจาหนาที่บริหารงานปาไม เจาพนักงานปาไม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี เปนเหตุใหมีส่ิงปลูกสรางข้ึนใหมหรือมีส่ิงอื่นใดในอุทยานแหงชาติ 

ผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําความผิดทําลายหรือร้ือถอนส่ิงน้ัน ๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ
หรือทําใหส่ิงน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด  
หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหน่ึง
เสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการ
เสียเองน้ัน 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๒๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
จะเขาดําเนินการเอง โดยกลุมบุคคลที่บุกรุกอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทรตองรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายเปนเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมทั้งตองชําระเงินเพ่ิมในอัตรารอยละยี่สิบหา
ตอปของคาใชจายดังกลาว  ดังนั้น คําสั่งลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๘) 

 

การนําที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไปใชกอสรางอาคาร
รานคาชุมชน หอกระจายขาว หรือศาลาประชาคม แมจะมีวัตถุประสงคเปนการปลูกสราง
เพื่อใหราษฎรใชประโยชนรวมกัน อันเปนประโยชนแกสวนรวม แตก็หามีผลให 
องคการบริหารสวนตําบลหลุดพนจากหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยสินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
แตอยางใดไม  ดังน้ัน การที่องคการบริหารสวนตําบลมิไดดําเนินคดีตามกฎหมาย 
กับผูบุกรุกที่ดินดังกลาวและมิไดดําเนินการเพ่ือใหมีการขอใชประโยชนในที่ดินดังกลาว
ใหถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๙๐ เลขที่ ๒๒๙๔๘ 
และเลขที่ ๒๔๔๑๔ ซ่ึงตั้งอยูหมูบานเกษร หมูที่ ๑๕ ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน  
จังหวัดขอนแกน  ตอมา ราษฎรในหมูบานดังกลาวไดมีมติใหดําเนินการกอสรางอาคารตลาดชุมชน 
หอกระจายขาวและศาลาประชาคมหรือศาลาอเนกประสงคบนที่ ดินสาธารณประโยชน 
หนองซองแมวในบริเวณพื้นที่สวนที่คั่นอยูระหวางที่ดินของผูฟองคดีกับถนนทางหลวงจังหวัด
สายขอนแกนหนองหิน (ถนนกสิกรทุงสราง) หลังจากมีการกอสรางอาคารในพื้นที่ดังกลาว  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดขอนแกน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วา  
การกอสรางอาคารรานคาและศาลาอเนกประสงคในพ้ืนที่ พิพาทปดก้ันดานหนาที่ ดิน 
ของผูฟองคดีและกีดขวางทางเขาออกตามปกติ รวมทั้งมีผูประกอบการคาสวนหนึ่งปลอยนํ้าเสีย
และส่ิงปฏิกูลเขาไปในที่ดินของผูฟองคดี ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแกไขปญหา 
ความเดือดรอนดังกลาว โดยขอใหคงสภาพความเปนถนนสัญจรดังเดิม ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีหนังสือสั่งการใหทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแกนและนายอําเภอเมืองขอนแกนตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลศิลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เพ่ือดําเนินการ
แกไขปญหาและรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดี 



 
 
๗๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ๑ และนายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับ 
ยังไมไดมีการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎ คําส่ัง หรือการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง 
และถือปฏิบัติตอสิทธิของผูฟองคดี โดยไมทําใหประโยชนในการใชที่ดินของผูฟองคดีตองลดลง  
และใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา บริเวณที่ดินพิพาทที่มีการปลูกสรางอาคารรานคาชุมชน  
หอกระจายขาว และศาลาอเนกประสงค เปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ ๓๓๗๕/๒๕๑๔ ไวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
จึงมีหนาที่ตองดูแลรักษาและคุมครองปองกันมิใหบุคคลใดบุกรุกเขาไปใชประโยชนในที่ดิน
ดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หากผูใดฝาฝน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ชอบท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาวตามมาตรา ๖๘ (๘)๖ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับคําส่ังกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๑๒/๒๕๔๓ เรื่อง มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนที่มีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม  
๒๕๔๓ และขอ ๕ (๒)๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

                                                            
๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 

หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวงทะเลสาบ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ดังตอไปน้ี 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๔ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบังคับของระเบียบน้ี หมายถึง 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแมวาการกอสรางอาคารรานคาชุมชน 
หอกระจายขาว และศาลาอเนกประสงคในที่ดินพิพาท จะไมไดทําใหผูฟองคดีเสียประโยชน 
ในการใชสอยที่ดินของตน ทั้งยังมีวัตถุประสงคเปนการปลูกสรางเพ่ือใชใหเกิดประโยชน 
แกสาธารณะหรือประโยชนแกสวนรวม มิใชบุกรุกไปปลูกสรางเพ่ือประโยชนแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยมิชอบเปนการสวนตน และบทบัญญัติมาตรา ๖๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น จะไดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติเอาไวดวยก็ตาม แตการเขาไปใชประโยชนในที่สาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน จะตองถือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และไมกอความเดือดรอนเสียหาย 
แกบุคคลอ่ืน  ทั้งน้ี การใชที่ ดินเพ่ือประโยชนแกสวนรวม หาไดทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ หลุดพนจากหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัต ิ
ของแผนดินและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวแตอยางใด  
แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะไมมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ในการสั่งใหร้ือถอนอาคารออกไปจากที่สาธารณประโยชนดังกลาวก็ตาม แตก็ยังมีหนาที่ 
ในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชนดังกลาว  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการเพียงตรวจสอบพื้นที่พิพาทแลว
รายงานตอนายอําเภอเมืองขอนแกนวาที่ดินบริเวณพิพาทเปนที่สาธารณประโยชน แตยังคง
ปลอยใหมีผูบุกรุกเขาไปแสวงหาประโยชนปลูกสรางอาคารในที่สาธารณประโยชนพิพาท  
โดยมิไดดําเนินคดีกับผูที่บุกรุกเขาไปใชประโยชนในที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย และมิได
ดําเนินการใหมีการขอใชประโยชนในที่สาธารณประโยชนใหถูกตองตามกฎหมาย กรณีจึงเปน
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
 

                                                                                                                                                                          
(๒) ที่ ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม  

เชน ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางนํ้า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบล และหมูบาน เปนตน 
ขอ ๕ อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ที่ ดินตามขอ ๔ (๒) ให เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  

และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๖ บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา  
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 



 
 
๗๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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 จากหลักฐานภาพถายบริ เวณที่ ดินพิพาทท่ีผูฟองคดี  ผูถูกฟองคดีที่  ๒  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ อางสงตอศาลปรากฏวา มีการปลูกสรางเพิงรานคาและรานอาหาร 
ชิดติดกัน ทั้งยังมีหองนํ้าและอุปกรณการซักลางอยูริมถนนดานที่ติดกับที่สาธารณประโยชนพิพาท 
โดยไมปรากฏทางระบายนํ้าหรือทอระบายน้ําบริเวณริมถนน และสภาพที่ดินของผูฟองคดี 
ดานที่ติดกับอาคารรานคามีลักษณะต่ํากวาอาคารรานคาซ่ึงปลูกสรางอยูติดกับไหลถนน  
จึงเชื่อวานาจะมีการปลอยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลเขาไปในท่ีดินของผูฟองคดี อันเปนการกอเหตุรําคาญ
ในที่หรือทางสาธารณะ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยอมมีหนาที่ตามมาตรา ๒๖๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ที่จะออกคําสั่งหามไมใหผูใดกอเหตุเดือดรอนรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน 
รวมทั้งมีหนาที่ในการระงับเหตุเดือดรอนรําคาญดังกลาวตามกฎหมาย โดยไมจําตองรอให 
มีการสั่งการ กําชับ หรือแนะนําใหตองปฏิบัติเสียกอน การที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน 
ตอผูวาราชการจังหวัดและไดมีการแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังไมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  
จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุข  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเพ่ือคืนสภาพเดิม 
แกที่สาธารณประโยชนหนองซองแมวและไหลทางถนนกสิกรทุ งสราง รวมทั้งยับยั้ ง 
ไมใหประชาชนในละแวกใกลเคียงปลอยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลเขาไปในที่ดินของผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๕๘) 

 

นายอําเภอทองที่มีอํานาจหนาที่รวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
ในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน  
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่เก่ียวของ รวมทั้งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดไว  การที่นายอําเภอทองที่

                                                            
๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

รวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายน้ํา คู คลอง 
และสถานท่ีตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ 
เพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๒๙ 
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ดําเนินการกับกรณีที่มีการสรางสิ่งปลูกสรางรุกล้ําที่สาธารณประโยชน เพียงประสาน
องคการบริหารสวนตําบลใหแจงผูบุกรุกร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากที่สาธารณประโยชน
เทาน้ัน และเม่ือผูบุกรุกไมร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไป ก็ไมปรากฏวานายอําเภอทองที่
และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใด ๆ ใหมีการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว
ออกไปจากที่สาธารณประโยชน กรณียอมถือไดวานายอําเภอทองที่และองคการบริหาร
สวนตําบลละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ ดินดังกลาว 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และยังเปนกรณีที่นายอําเภอทองที่ละเลยตอหนาที่
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอีกสวนหนึ่งดวย 

สรุปขอเท็จจริง 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖  

ไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมทั้ง 
ไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ ดินสําหรับที่ ดินที่ มีหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)  
เลขที่ ๓๘/๒๔๙๘ แตผูฟองคดีทั้งหาเห็นวา ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ไดนํารังวัดรุกล้ําทางสาธารณประโยชนที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
และราษฎรในพื้นที่ใชเปนทางเขาออกถนนสายเอเชีย และรุกล้ําที่ดินที่มีศาลเจาซ่ึงราษฎร 
ในพ้ืนที่รวมกันกอสรางขึ้นตั้งอยู สวนในการรังวัดสอบเขตท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓  
ผูฟองคดีทั้งหาเห็นวา มีการรังวัดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ทําใหไดเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
รวมทั้งมีการกอสรางบานและรั้วคอนกรีตดานที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดีไปจดคลองทอ
สาธารณประโยชนกีดขวางการใชเสนทางเขาออกไปสูถนนสาธารณประโยชน จึงรองเรียน 
กรณีดังกลาวตอคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ  
ไดสั่งการใหนายอําเภอบางปะหัน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีตามขอรองเรียน 
และผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวดวย ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ และผลการตรวจสอบ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดความตรงกันวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖  
ทําการปลูกสรางบานและรั้วคอนกรีตรุกล้ําเขาไปในเขตคลองทอสาธารณประโยชนจริง  
สวนกรณีทางพิพาทและศาลเจาในที่ดินพิพาทน้ัน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา ทางพิพาท
มิใชทางสาธารณประโยชน และศาลเจาดังกลาวเปนศาลเจาที่เจาของที่ดินสรางขึ้นในที่ดินของตนเอง 
ไมใชศาลเจาที่ประชาชนทั่วไปมากราบไหวรวมกัน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ 
แจงใหองคการบริหารสวนตําบลขวัญเมืองแจงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๖ ทราบ เพ่ือดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากที่สาธารณประโยชน แตยังไมมี 



 
 
๗๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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การร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว ผูฟองคดีทั้งหาจึงยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แกไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ใหถูกตองตรงความเปนจริง กับสั่งหาม 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๖  ตอมา เรื่องรองทุกขดังกลาวไดโอนมาเปนคดีของศาลปกครอง  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ประเด็นที่หน่ึง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดิน

เลขที่ ๕๖๖๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายหรือไม  ขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมที่ ดินของผูฟองคดีที่ ๑ ตามโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๘๗๘๒ กับที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๖๖๓ เปนที่ดินแปลงเดียวกันและมีเจาของคนเดียวกัน คือ นาย ร. และนาง ท. แตตอมา 
ทายาทของบคุคลทั้งสองไดขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ ใหแกนาย จ. ปูของผูฟองคดีที่ ๑ 
ทําใหที่ดินของนาย จ. ไมติดทางสาธารณประโยชน จําเปนตองเดินผานที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๕๖๖๓ เพ่ือเขาออกสูทางสาธารณประโยชน  ทั้งน้ี ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ ผูฟองคดีที่ ๕ ซ่ึงเปนผูเชาที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ 
ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง ตางก็รูหรือควรรูวาทางเดินดังกลาวอยูในที่ดิน 
ที่มีผูถือกรรมสิทธิ์ ประกอบกับปจจุบันผูใชทางเดินพิพาทมีเพียงผูฟองคดีที่ ๑ และบริวารเทาน้ัน 
ทางเดินพิพาทจึงไมใชทางสาธารณประโยชน แตเปนทางภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ ของผูฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓๘๗๑๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  อยางไรก็ตาม แมวาจะมีบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙๐๑๑ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน
หามมิใหเจาของภารยทรัพยประกอบกรรมใด ๆ อันจะเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม 
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก แตเน่ืองจากไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางผูฟองคดีที่ ๑  
กับผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ วา ใหกันที่ดินทางดานทิศตะวันออก
ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ เพ่ือใหผูฟองคดีที่ ๑ และบริวารใชเปนทางเขาออก 
สูถนนสาธารณะแทนทางเดินพิพาทในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ จึงถือไดวาเปนกรณีที่
เจาของภารยทรัพยซ่ึงภาระจํายอมแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพยดังกลาว ขอใหยาย
ภาระ จํายอมไปยั งส วน อ่ืนของภารยท รัพย  โดยการย าย น้ัน เปนประโยชน แกตน  
แตในขณะเดียวกันก็ไมทําใหความสะดวกของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาของที่ดินสามยทรัพย 

                                                            
 ๑๐-๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในภาระจํายอมอันเปนเหตุใหเจาของตองยอมรับกรรมบางอยาง 
ซ่ึงกระทบถึงทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินน้ัน เพื่อประโยชน 
แกอสังหาริมทรัพยอื่น 

มาตรา ๑๓๙๐ ทานมิใหเจาของภารยทรัพยประกอบกรรมใด ๆ อันจะเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม 
ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลดนอยลงตามนัยมาตรา ๑๓๙๒๑๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๖๙ ทวิ๑๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบขอ ๕ และขอ ๑๐ ของระเบียบกรมที่ดิน 
วาดวยการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีเจาของที่ดิน
ขางเคียงและผูปกครองทองที่ รับรองแนวเขตครบทุกดาน จึงเปนการดําเนินการที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว สวนศาลเจาในที่ดินพิพาท ขอเท็จจริงไมปรากฏวา ศาลเจาดังกลาว 
เปนศาลเจาสาธารณะหรือกุศลสถาน ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ก็ไดความวา ศาลเจาดังกลาวเจาของที่ ดินเดิมเปนผูบํารุงรักษาซอมแซมมาโดยตลอด  
และไมมีบุคคลทั่วไปเขามาเก่ียวของ เวนแตในการทําบุญปละครั้งที่ชาวบานใกลเคียง 
จะมารวมทําบุญดวย จึงไมมีลักษณะเปนศาลเจาสาธารณะท่ีบุคคลท่ัวไปใชประโยชนรวมกัน 
การรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหแกไขรูปแผนที่
และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกลาวตามผลการรังวัดจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

                                                            
 ๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๓๙๒ ถาภาระจํายอมแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย เจาของทรัพยน้ันอาจเรียกใหยาย 
ไปยังสวนอื่นก็ได แตตองแสดงไดวาการยายน้ันเปนประโยชนแกตนและรับเสียคาใชจาย ทั้งน้ีตองไมทําใหความสะดวก 
ของเจาของสามยทรัพยลดนอยลง 

๑๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๖๙ ทวิ ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวย 
โฉนดที่ดินน้ันตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาที่ไปทําการรังวัดให 

ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดท่ีดิน เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง 
ไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอม
เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง 
ไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแตไมมา หรือมาแตไมยอมลงช่ือรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคาน 
การรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือใหผูน้ันมาลงช่ือรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดสงหนังสือ ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดใหคํารับรองวา 
มิไดนําทําการรังวัดรุกล้ําท่ีดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดิน
ดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกลี่ยโดยถือหลักฐานแผนที่เปนหลัก 
ในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตตองไมเปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไมได
ใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวา 
ผูขอไมประสงคจะสอบเขตโฉนดที่ดินน้ันตอไป 

ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเน้ือที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะรายของตน  
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินน้ันตอเจาพนักงานที่ดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม 
วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๗๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประเด็นที่สอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันและหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรหรือไม ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทําการปลูกสรางบานและรั้วกําแพงคอนกรีตรุกล้ําเขาไปใน
เขตคลองทอสาธารณประโยชนซ่ึงเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อยางชาตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๔๓ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ทราบ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดดําเนินการอยางใด ๆ เพ่ือใหมีการร้ือถอน 
สิ่งปลูกสรางดังกลาวออกไป มีเพียงหนังสือแจงองคการบริหารสวนตําบลขวัญเมืองใหแจง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทราบ เพ่ือดําเนินการรื้อถอน 
สิ่งปลูกสรางออกไปเทาน้ัน ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
ก็ยังไมดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปคลองทอสาธารณประโยชน รวมทั้งไมปรากฏวา
องคการบริหารสวนตําบลขวัญเมืองไดดําเนินการใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕  
และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว กรณีจึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และองคการบริหารสวนตําบลขวัญเมืองละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามที่มาตรา ๑๒๒๑๔  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ มาตรา ๖๘ (๘) พระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบลฯ ประกอบกับขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดไว 
และโดยที่มาตรา ๖๕ (๔)๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ ประกอบ
มาตรา ๙๐๑๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ กําหนดใหผูถูกฟองคดี
                                                            

๑๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  
มาตรา ๑๒๒ ที่อันเปนสาธารณประโยชน คือ ที่เลี้ยงปศุสัตวที่จัดไวสําหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงดวยกัน เปนตน 

ตลอดจนถนนหนทางและที่อยางอื่นซ่ึงเปนของกลางใหราษฎรใชไดดวยกัน เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรา
รักษาอยาใหผูใดเกียดกันเอาไปเปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว 

๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๖๒  ฯลฯ   ฯลฯ  
บรรดาอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซ่ึงกฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอ

และนายอําเภอมีอยูใหโอนไปเปนอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอ 
มาตรา ๖๕ นายอําเภอมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
๑๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๐ ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ๒ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป 
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการดวย กรณีจึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ละเลยตอหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขวัญเมือง 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรอีกสวนหนึ่งดวย  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลขวัญเมืองดําเนินการใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทําการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่ รุกล้ําคลองทอ
สาธารณประโยชนใหแลวเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๕๙) 

 

การที่จะพิจารณาวาที่ดินที่พังทลายลงในแมนํ้าตกเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินหรือไม  ตองพิจารณาถึงสภาพการใชประโยชนในพื้นที่ ดังกลาวดวย  
หากปรากฏวาเจาของหรือผูครอบครองไดปลอยทิ้งใหเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว 
ที่ ดินสวนดังกลาวยอมมีสภาพเปนทรัพย สินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา  ๑๓๐๔  (๒)  แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย แตหากเจาของยังคงใชสิทธิแหงความเปนเจาของ คงครอบครองอาคาร
และท่ีดินน้ันอยู มิไดทอดทิ้งใหกลายเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว ที่ดินสวนน้ัน
ยังหาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไม  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาเจาของที่ดินยังคงใชสิทธิ
แหงความเปนเจาของโดยการหวงกันหรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินดังกลาว
ดวยการกอสรางพนังกันตลิ่งเพื่อปองกันมิใหนํ้ากัดเซาะ ยอมถือไมไดวาที่ดินสวนน้ัน 
ไดกลายสภาพเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน การที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ไมดําเนินการเพื่อใหมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดินดังกลาว จึงไมเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม และในฐานะที่เปนตัวแทนชุมชนตําบลสันโปง อางวาตนไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่นาย พ. ไดดําเนินการกอสรางพนังกันตลิ่งโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงในขณะเดียวกัน 
ไดมีผูรองเรียนตออธิบดีกรมเจาทา (อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วามีการกอสรางสิ่งปลูกสรางรุกล้ําแมนํ้าปง ทําใหแมนํ้าตื้นเขินและกระแสน้ํา

                                                                                                                                                                          
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามวรรคหน่ึง ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 



 
 
๗๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไหลเปลี่ยนทิศทาง เปนเหตุใหที่ดินในพ้ืนที่ฝงตรงขามพังทลาย มีนํ้ากัดเซาะถนนพังบางสวน 
สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนที่พักอาศัยและใชประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาว แตหลังจาก 
มีการรองเรียน นาย พ. ไดมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนไปยื่นขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่ง 
ในบริเวณที่ ดินของตน  ตอมา ทางราชการไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เร่ืองรองเรียน คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา พนังกันตลิ่งไดกอสรางในเขตที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินของนาย พ. มิไดมีการกอสรางรุกล้ําแมนํ้าปง และไดมีการยื่นขออนุญาตกอสราง
พนังกันตลิ่งดังกลาวตอองคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกวแลว สวนกรณีการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกวไดประสาน 
ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือขอใหตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางพนังกันตลิ่งของนาย พ.  
และในเวลาตอมา สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกวไดเสนอบันทึกตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา การขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่ง
ของนาย พ. ไมขัดตอกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่ง 
ใหแกนาย พ. ผูฟองคดีเห็นวา เม่ือที่ดินของนาย พ. พังลงไปในแมนํ้าปง ที่ดินดังกลาวยอมตกเปน 
ที่สาธารณสมบัติของแผนดิน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยใหนาย พ. กอสรางพนังกันตลิ่งลวงล้ํา
แมนํ้าปงโดยไมทําการร้ือถอน เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตใหนาย พ. กอสรางพนังกันตลิ่งรุกล้ําทางนํ้า
สาธารณะ ทั้งยังเปนการออกใบอนุญาตภายหลังจากที่นาย พ. เริ่มทําการกอสรางพนังกันตลิ่ง
ไปกอนแลว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองสั่งใหเอกชนที่ไดรับอนุมัติจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําแมนํ้าปง 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การท่ีจะพิจารณาวาที่ดินที่พังทลายลงในแมนํ้าตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

หรือไม ตองพิจารณาถึงสภาพการใชประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาวดวย หากปรากฏวาเจาของหรือ 
ผูครอบครองไดปลอยทิ้งใหเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว ที่ดินสวนดังกลาวยอมมีสภาพ
เปนทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตหากเจาของยังคงใชสิทธิแหงความเปนเจาของ  
คงครอบครองอาคารและที่ดินนั้นอยู มิไดทอดทิ้งใหกลายเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว 
ที่ดินสวนนั้นยังหาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไม  ดังน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา นาย พ. 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยูติดกับแมน้ําปง และไดสรางศาลาริมนํ้าในที่ดินดังกลาว  ตอมา 
เกิดอุทกภัยนํ้าทวมที่ดินทําใหนํ้ากัดเซาะจนศาลาริมนํ้าทรุดตกลงไปในแมนํ้าปง แตนาย พ.  
ก็ยังคงใชสิทธิแหงความเปนเจาของโดยการหวงกันหรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาท
ดวยการกอสรางพนังกันตลิ่งเพ่ือปองกันมิใหนํ้ากัดเซาะที่ดินพิพาท มิไดทอดทิ้งที่ดินโดยปลอย



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหเปนทางน้ําหรือทางสาธารณะสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จึงยังถือไมไดวาที่ดินพิพาทในสวนที่
นํ้ากัดเซาะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย การกอสรางพนังกันตลิ่งในพื้นที่บริเวณน้ัน จึงเปนการกอสรางในที่ดิน 
ที่มีโฉนดที่ ดินและไมเปนสิ่งลวงลํานํ้าอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน 
ใชประโยชนรวมกันตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจใชอํานาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันในการสั่งใหร้ือถอนพนังกันตลิ่งดังกลาวได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมดําเนินการรื้อถอนพนังกันตลิ่งของนาย พ. จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 

สําหรับกรณีการออกใบอนุญาตใหนาย พ. กอสรางพนังกันตลิ่งในที่ดินพิพาทน้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย พ. ไดมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนยื่นคําขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่ง
ในที่ดินซ่ึงตนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ พรอมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวและประสานสอบถามไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมอบหมายใหเจาหนาที่ในสังกัดออกไปตรวจสอบสถานที่ 
ที่ขออนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องรองเรียน แลวเห็นวา  
การกอสรางพนังกันตลิ่งที่พิพาทเปนการกอสรางภายในท่ีดินที่มีโฉนดที่ดิน มิไดเปนการกอสราง
ลวงล้ําแมนํ้าปง ประกอบกับแบบกอสรางพนังกันตลิ่งมีความเหมาะสม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออก
ใบอนุญาตกอสรางใหแกนาย พ. และแมวานาย พ. จะเริ่มกอสรางพนังกันตลิ่งไปกอนที่จะไดรับ 
 

                                                            
 ๑๗ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า  
ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานนํ้าไทย
หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสรางอาคาร 
หรือส่ิงอื่นใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําส่ังเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใด
ดังกลาว ร้ือถอน หรือแกไขอาคาร หรือส่ิงอื่นใดน้ัน ใหเสร็จส้ินโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน  
ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดนั้นและจะหามมิใหเจาของ 
หรือผูครอบครองน้ันใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันทั้งหมดหรือแตบางสวนจนกวาจะไดร้ือถอนหรือแกไขเสร็จดวยก็ได 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อนุญาต อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แตมีขอยกเวน 
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ (๓)๒๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาววาในกรณีที่ไดมีการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนมาตรา ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 
มีคําสั่งตามมาตรา ๔๑๒๑ หรือมาตรา ๔๒๒๒ แลวแตกรณี  ดังน้ัน การที่นาย พ. ไดยื่นคําขอ

                                                            
 ๑๙-๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๑ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

มาตรา ๓๙ ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสาร 
ดังตอไปน้ีดวย 

(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ข) ชื่อของผู รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูได รับใบอนุญาตใหเปน 
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 และรายการคํานวณของอาคารที่จะกอสราง 
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 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวของ  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่ งพรอมแนบเอกสารตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๓๙ ทวิ๒๓  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังมิไดใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจพิจารณาเอกสาร 
และสถานที่กอสรางเห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
และออกใบอนุญาตกอสรางพนังกันตลิ่งใหแกนาย พ. จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๒๔/๒๕๕๙) 
 

๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกัน 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 

๓.๑ กรณีไมดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกผูย่ืนคําขอ 
 

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 

การโอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองกระทําโดยอาศัย
อํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือโดยการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือไมปรากฏวามีการดําเนินการเชนวาน้ี  

                                                                                                                                                                          
(๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังตาม (๑) 
มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลีย่นแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคาร 
มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 



 
 
๗๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แมผูที่ครอบครองที่ดินดังกลาวภายหลังจากที่ดินตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไปแลว 
จะไดแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ กรณีก็ไมถือวาเปนการกอใหเกิดสิทธิครอบครองแตอยางใด และแมวา 
ผู รับโอนที่ ดินจะซื้อที่ ดินดังกลาวมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน  ก็ไมได รับ 
การคุมครองใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกลาวเชนกัน ผูรับโอนที่ดินดังกลาวจึงไมมีสิทธิ 
ขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
การที่เจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูรับโอนที่ดินดังกลาว 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง 
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๒๔ มีชื่อนาย ต. เปนผูแจงการครอบครอง ซ่ึงผูฟองคดีซ้ือที่ดินดังกลาวมาจาก
นาย ต.  ตอมา เจาหนาที่ไดออกไปทําการรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
โดยมีผูแทนนายอําเภอและตัวแทนของหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา สาขาเชียงใหม  
ไปรวมเปนพยานตรวจสอบการครอบครองการทําประโยชนและระวังแนวเขตที่ดิน แตไมลงชื่อ
รับรองแนวเขต เน่ืองจากเห็นวาที่ดินที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดินเปนแนวเขตแมนํ้าปงเกา  
และที่ ดินแปลงดังกลาวราษฎรไดใชประโยชนในการตั้ งเครื่องสูบนํ้าเ พ่ือการเกษตร 
ในฤดูปลูกถั่วเหลือง ผูฟองคดีจึงไดนําเจาหนาที่ทําการรังวัดปกหลักเขตที่ดินไปกอนตามสภาพ
การครอบครองที่ดิน และเม่ือลงที่หมายในระวางแผนที่ปรากฏวา ทับแนวเสนประของแมนํ้าปง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงสํานักงานขนสงทางน้ํา สาขาเชียงใหม ใหตรวจสอบขอเท็จจริง 
และไดความวารูปแผนที่ที่ไดลงตําแหนงที่ดินในระวางแผนที่นาจะมีแนวเขตรุกล้ําแมนํ้าปงเดิม 
ทั้งยังมีรอยตอกับที่ดินแปลงขางเคียงไมชัดเจน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอใหอําเภอแมริม
ตรวจสอบสภาพที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินวาเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม และพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว ซ่ึงจากผลการตรวจสอบของอําเภอแมริม
พบวา ที่ดินที่ผูฟองคดีนําทําการรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินนาจะเปนที่แมนํ้าปงเกาซ่ึงเปน 
สาธารณสมบัติแผนดินอันตองหามมิใหออกโฉนดที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังยกเลิก 
คําขอออกโฉนดท่ีดินและไดแจงคําส่ังใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีไมเห็นดวยและยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาแลวใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีและใหดําเนินการ 
ออกโฉนดที่ดินพิพาทใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองทําประโยชน 

ในที่ดินพิพาทตามหลักฐานการแจงแบบครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๒๔  ตอมา ไดยื่น 
คําขอออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ อันเปนการขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย 
ตามมาตรา ๕๙๒๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปรากฏที่ดินขางเคียงทิศเหนือจดโฉนดที่ดิน
เลขท่ีดิน ๕๓๑ ทิศใตจดทางสาธารณประโยชนและแมนํ้าปง ทิศตะวันออกจดแมนํ้าปง  
และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน ซ่ึงสอดคลองกับที่ดินขางเคียงที่ปรากฏในหลักฐาน
ส.ค . ๑ เลขที่ ๔๒๔ และเม่ือพิจารณารูปแผนที่ออกโฉนดที่ ดิน (ร .ว . ๙) ประกอบกับ 
การลงที่หมายหรือตําแหนงที่ดินในระวางแผนที่แลวปรากฏวา ดานทิศตะวันตกของที่ดินติดกับ 
ทางสาธารณประโยชน ถัดไปเปนที่ดินที่มีผูถือกรรมสิทธิ์ ซ่ึงตามรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน 
ที่อยูถัดออกไป รวมทั้งรูปที่ดินและเขตติดตอที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส. ๓ ก.) ที่เปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินดังกลาว และสภาพที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
ที่อยูถัดไปแลวเห็นไดวา ที่ดินขางเคียงดานทิศตะวันออกจดแมนํ้าปงตลอดแนวเขตของที่ดิน 
ประกอบกับผูฟองคดีมิไดโตแยงวา น.ส. ๓ ก. หรือโฉนดที่ดินดังกลาวไมถูกตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายอยางไร กรณีจึงเปนพยานหลักฐานที่รับฟงได  นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับ 
บันทึกถอยคํา (ท.ด . ๑๖) ที่ ผูแทนของนายอําเภอแม ริมในฐานะพยานที่ไปตรวจสอบ 
การครอบครองทําประโยชนในที่ ดินและระวังแนวเขตไดใหถอยคําไว สอดคลองกับ 
ผลการตรวจสอบของสํานักงานการขนสงทางน้ํา  สาขาเชียงใหม  และสอดคลองกับ 
ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนตามคําสั่งอําเภอแมริมที่เห็นวา 
ที่ดินที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดินนาจะเปนที่สาธารณประโยชนแมนํ้าปงเกา จากขอเท็จจริง
ดังกลาวจึงเห็นไดวา ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๒๔ ซ่ึงนาย ต. แจงการครอบครองที่ดิน
เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๘ เดิมเปนแมนํ้าปง แตตอมาไดตื้นเขินหมดสภาพการเปนแมน้ําปง 

                                                            
๒๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ ผู มีสิทธิครอบครองท่ีดินมาขอออกโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

เปนการเฉพาะรายไมวาจะไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แลวหรือไมก็ตาม เม่ือพนักงานเจาหนาที่พิจารณา
เห็นสมควร ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ประมวลกฎหมายน้ีกําหนด 

เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองดวย 



 
 
๗๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากแมนํ้าปงเปลี่ยนทางเดิน และโดยที่แมนํ้าปงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การโอนจึงตองอาศัย
อํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่มาตรา ๑๓๐๕๒๕ แหงประมวลกฎหมาย
ขางตนกําหนดไว เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวามีการตรากฎหมายดังกลาว การที่นาย ต.  
แจงการครอบครองที่ดินดังกลาวจึงไมกอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแตอยางใด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕ 
วรรคสาม๒๖ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นาย ต. จึงไมใช 
ผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินกอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ  ฉะน้ัน แมวาผูฟองคดีจะเปน 
ผูซ้ือที่ดินดังกลาวมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนจากนาย ต. ผูฟองคดีก็ไมไดรับการคุมครอง 
ใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกลาว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
เม่ือผูฟองคดีไมใชผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน 
จึงไมมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีจึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวินิจฉัยอุทธรณยืนตามความเห็นของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอาศัยขอพิจารณาอยางเดียวกันกับการมีคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๐๖/๒๕๕๘) 

 

การขอออกโฉนดที่ ดิน เปนการเฉพาะรายตามมาตรา  ๕๙  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)  
นอกจากบุคคลที่ย่ืนคําขอจะตองเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหลักฐานการแจง 
การครอบครองหรือเปนผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจาก 
                                                            

๒๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจ 

แหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
๒๖ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖  

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
มาตรา ๕ ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมี 

หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองท่ีดินตอนายอําเภอทองที่ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วรรคสอง (ยกเลิก) 
การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจงแตประการใด 

๒๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน  
มาตรา ๔ ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินกอนวันที่ประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับ  

ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอนดวย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๔๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูซึ่งมีหลักฐานดังกลาวแลว ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินยังตองเปนที่ดินแปลงเดียวกับ 
ส.ค. ๑ ที่นํามาใชเปนหลักฐาน และเปนที่ดินที่พึงออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมายดวย 
ซึ่งในการพิจารณาวาเปนที่ ดินแปลงเดียวกันหรือไม  ตองพิจารณาเปรียบเทียบ 
จากตําแหนงที่ตั้งแปลงที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินและที่ดินขางเคียง สภาพที่ดิน จํานวน
เน้ือที่ ตลอดจนผลการอาน แปล และตีความภาพถายทางอากาศของผูเชี่ยวชาญ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ ดินตอเจ าพนักงานที่ ดิน จังหวัด

นครราชสีมา สาขาปากชอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง 
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๖ หมูที่ ๕ ตําบลกลางดง ซ่ึงผลการรังวัดปรากฏวา ไมสามารถยืนยันไดวาที่ดิน
ที่ผูฟองคดีนํารังวัดเปนที่ดินแปลงเดียวกับ ส.ค. ๑ ที่นํามาใชเปนหลักฐาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส.ค. ๑ ดังกลาว คณะกรรมการไดตรวจสอบ 
และสอบสวนผูเก่ียวของแลวเห็นวา ผูฟองคดีนํารังวัดที่ดินไมตรงตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดจัดหาภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. ๒๔๙๖ สงใหพยานผูเชี่ยวชาญอาน 
แปล และตีความเพ่ือพิสูจนรองรอยการทําประโยชน  ตอมา กรมที่ดินไดมีหนังสือสงผลการอาน 
แปล และตีความภาพถายทางอากาศบริเวณตําแหนงที่ดินที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดิน  
ความวา เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่ดินพิพาทไมปรากฏรองรอยการทําประโยชน ที่ดินมีสภาพเปน
พ้ืนที่ปาไมเต็มทั้งแปลง ขณะที่ภาพถายทางอากาศเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๐ และป พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ปรากฏรองรอยการทําประโยชนเปนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังยกเลิก 
คําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี แตผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาคําอุทธรณและตรวจสอบทะเบียนการครอบครองท่ีดินแลวไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
ของผูฟองคดี พรอมทั้งสงคําอุทธรณใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา ที่ดินขางเคียงของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ 
เลขที่ ๖ กับที่ดินขางเคียงแปลงที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัดไมสอดคลองสัมพันธกัน  อีกทั้ง 
หลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ระบุวานาย ฟ. ผูแจงการครอบครองที่ดินแจงวาตนเปนผูกนสรางที่ดิน
ดวยตนเองมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๐ ดวยการทําไร แตผลการอาน แปล และตีความภาพถาย 
ทางอากาศป พ.ศ. ๒๔๙๖ พบวา บริเวณที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัดมีสภาพเปนพ้ืนที่ปาไม  
ไมปรากฏรองรอยการทําประโยชน และมีพยานผูสูงอายุใหถอยคําวาเดิมพ้ืนที่ดังกลาวมีสภาพ
เปนปารก จึงเชื่อวาในป พ.ศ. ๒๔๙๘ ไมมีการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ผูฟองคดี 
นํารังวัดออกโฉนดที่ดินมากอน ประกอบกับผลการตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน 
ระวางรูปถายทางอากาศ และระวางออกโฉนดที่ดินตําแหนงที่ดินที่ผูฟองคดีขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ไมถูกตองตรงกับแบบ ส.ค. ๑ ที่ผูฟองคดีนํามาใชเปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน จึงมีคําวินิจฉัย



 
 
๗๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาที่ดินขางเคียงตามหลักฐาน ส.ค. ๑ กับที่ดินขางเคียงในการรังวัด
ออกโฉนดที่ดินมีความสัมพันธกันทุกดาน ประกอบกับที่ดินที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดิน 
มีการครอบครองทําประโยชนมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยผูฟองคดี 
เปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากผูแจงการครอบครองยอมไดรับ 
ความคุมครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ัง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี และเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดนําแบบแจงการครอบครองที่ดิน  

(ส.ค. ๑) มาใชเปนหลักฐานในการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน โดยอางวาเปนผูครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองจากนาย ฟ. ผูแจงการครอบครองที่ดิน จึงเปนกรณีการยื่น 
คําขอออกโฉนดที่ ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน  
ซ่ึงจากการตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน หมูที่ ๕ ตําบลกลางดง พบวากลุมที่ดิน
บริเวณดังกลาวมีผูแจงการครอบครองที่ดิน จํานวน ๑๕ แปลง โดยมีการนําหลักฐาน ส.ค. ๑  
ไปออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชนและโฉนดที่ดินแลว จํานวน ๑๑ แปลง สวนระวางรูปถาย
ทางอากาศบริเวณแปลงที่ดินตามแบบ ส.ค. ๑ เลขท่ี ๖ หมูที่ ๕ ตําบลกลางดง ของผูฟองคดี
เปนระวางวางที่ยังไมมีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใด ๆ และเปนระวางที่มีการขีดเขตปา
ระบุเปนเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญเต็มทั้งระวาง รวมทั้งมีตําแหนงแปลงที่ดินตั้งอยูในระวาง
รูปถายทางอากาศและระวางออกโฉนดที่ดินคนละแผนระวางกับกลุมที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ 
หมูที่ ๕ แปลงอ่ืน ๆ โดยมีระยะหางกันประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึง ๓ กิโลเมตร ประกอบกับ
ปรากฏผลการอาน แปล และตีความภาพถายทางอากาศของผูเชี่ยวชาญ กรมที่ดิน วา เม่ือป 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่ดินบริเวณที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดินมีสภาพเปนพ้ืนที่ปาไม ไมมีรองรอย 
การทําประโยชน ซ่ึงสอดคลองกับคําใหการของพยานผูสูงอายุที่ใหถอยคําตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบตําแหนง ส.ค. ๑ วา เดิมพ้ืนที่พิพาทมีสภาพเปนปารก และเริ่มมีการทําประโยชน 
ในที่ดินเม่ือประมาณ ป พ.ศ. ๒๔๙๙ ขณะที่แบบ ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ระบุวา นาย ฟ. ไดกนสราง
ที่ดินดวยการทําไรมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเห็นไดวา หากที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัดเปนแปลง
เดียวกับที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ยอมตองปรากฏสภาพของที่ดินพิพาทในภาพถายทางอากาศ
ป พ.ศ. ๒๔๙๖ วา มีลักษณะเปนพ้ืนที่เพาะปลูก แตกลับปรากฏสภาพที่ดินในภาพถายทาง
อากาศป พ.ศ. ๒๔๙๖ วา มีลักษณะเปนพ้ืนที่ปาไม และตั้งอยูหางออกไปจากกลุมที่ดิน ส.ค. ๑ 
หมูที่ ๕ แปลงอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยทั่วไปแลวที่ดินในทองที่เดียวกันควรมีตําแหนงที่ตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกัน  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีมิไดโตแยงการกําหนดตําแหนงที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัด 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๔๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกโฉนดที่ดินลงในระวางที่ใชในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและภาพถายทางอากาศวา
ไมถูกตอง กรณีจึงฟงไดวา ที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัดออกโฉนดที่ดินมิใชที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ 
ที่นํามาใชเปนหลักฐาน แมผลการอาน แปล และตีความภาพถายทางอากาศป พ.ศ. ๒๕๑๐  
และป พ.ศ. ๒๕๑๙ จะปรากฏรองรอยการทําประโยชนในที่ดินพิพาทวาเปนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร  
ก็ไมมีผลทําใหที่ดินนั้นกลับกลายไปเปนที่ดินตามแบบ ส.ค. ๑ ที่ผูฟองคดีนํามาใชเปนหลักฐาน
ในการออกโฉนดที่ดินได  ทั้งน้ี การอางถอยคําของพยานบุคคลที่เคยใหถอยคํารับรองวา 
ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ มาจากผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชน 
ในที่ดินตอเน่ืองมาจากผูแจงการครอบครองยอมไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะหักลางพยานเอกสาร
ขางตน และเม่ือที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัดออกโฉนดที่ดินมิใชที่ดินตามตําแหนงของ ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ 
ผูฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทที่จะไดรับความคุมครองเพ่ือดําเนินการ
ออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบท่ีดินที่ผูฟองคดีขอออกโฉนดที่ดินกับระวางรูปถาย 
ทางอากาศและระวางออกโฉนดที่ ดิน พรอมกับจัดใหมีการอาน แปล ตีความภาพถาย 
ทางอากาศตามขอ ๔ (๑)๒๘ แหงระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการตรวจพิสูจนที่ดินที่ขอออก 
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๒๒๙  
แหงระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการตรวจพิสูจนที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบ
แจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวเห็นวาที่ดินที่ผูฟองคดีนํารังวัด
ออกโฉนดที่ดินไมตรงตามแบบ ส.ค. ๑ ที่นํามาใชเปนหลักฐาน และมีคําสั่งยกเลิกคําขอรังวัด

                                                            
 ๒๘ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการตรวจพิสูจนที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบแจงการครอบครองท่ีดิน 
(ส.ค. ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๔ การตรวจพิสูจนที่ดินเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม ส.ค. ๑ นอกจากตองดําเนินการตามระเบียบ
คําส่ังและหนังสือเวียนที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องน้ีไวแลว ใหปฏิบัติตามระเบียบน้ีอยางเครงครัด 
โดยเจาหนาที่จะตองตรวจสอบที่ดินขางเคียงทุกดานถูกตองตรงกับ ส.ค. ๑ หรือไม หากมีความแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไป  
ใหบันทึกเหตุแหงความแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไวใหชัดเจนวามีความเก่ียวเน่ืองกับที่ดินขางเคียงตามที่แจงไวใน ส.ค. ๑ 
อยางไร โดยตรวจสอบกับระวางรูปถายทางอากาศหรือระวางแผนที่รูปถายทางอากาศที่มีใชในราชการในพื้นที่น้ัน 
 ๒๙ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการตรวจพิสูจนที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๒ เม่ือเชื่อไดวาที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตรงตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่ผูขอ
นํามาแสดงเปนหลักฐาน และเปนที่ดินที่พึงออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการ 
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามอํานาจหนาที่ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเปนอยางยิ่งวาที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินอาจไมตรงตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่ผูขอนํามาแสดงเปนหลักฐาน ใหจังหวัดสงเร่ืองไปยังกรมท่ีดิน
เพื่อตรวจสอบเร่ืองที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรายน้ัน หากมีกรณีที่จะตองอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ 
ใหจังหวัดจัดสงภาพถายทางอากาศคร้ังแรก พรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมที่ดินดําเนินการอาน แปล ตีความภาพถาย 
ทางอากาศตอไป 



 
 
๗๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดียอมเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๕๙) 

 

ที่ดินแปลงใดจะพนสภาพจากการเปนที่ชายตลิ่งที่นํ้าทวมถึงจะตอง
ไดความวาที่ดินแปลงน้ันตามปกตินํ้าทวมไมถึงตลอดไป มิใชเพียงปใดปหน่ึงหรือบางป
เทาน้ัน เม่ือกรณีปรากฏวาที่ดินพิพาทมีนํ้าทวมไมถึงเพียงบางป ยอมถือวาที่ดินพิพาท 
มีสภาพเปนที่ดินชายตลิ่งที่นํ้าทวมถึง อันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) ประกอบมาตรา ๑๓๐๙ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  มิใชที่งอกของที่ ดินริมตลิ่ง  เจาของที่ ดินริมตลิ่งยอมไมได รับ 
ความรับรองหรือคุมครองในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาท และไมอาจนําที่ดิน
พิพาทไปขอออกโฉนดที่ ดินได การที่ เจาพนักงานที่ ดินมีคําสั่งยกเลิกคําขอออก 
โฉนดที่ดินในสวนดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสามเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 

๓๓๔๙๔ ซ่ึงดานทิศเหนือของที่ดินติดแมนํ้ากกตลอดแนวและไดเกิดที่งอกจากการตกตะกอน
ตามธรรมชาติในบริเวณนั้น ผูฟองคดีทั้งสามจึงยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินในสวนของที่งอก
ดังกลาว โดยอางวาเปนที่งอกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสามดําเนินการใหมีการตรวจเจาะ
พิสูจนชั้นดินจากหนวยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะและเปนกลางเพื่อนําผลการเจาะตรวจพิสูจน 
ชั้นดินมาประกอบการพิจารณา และใหผูฟองคดีทั้งสามดําเนินการใหศูนยอุทกวิทยาเชียงราย 
ตรวจสอบพรอมทํารายงานวา พ้ืนที่ดังกลาวมีระดับนํ้าขึ้นลงในรอบปยอนหลังไป ๑๐ ป  
วานํ้าทวมถึงหรือไม อยางไร และเปนที่งอกตามธรรมชาติหรือไม ผูฟองคดีทั้งสามไดดําเนินการ
ใหศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ตรวจพิสูจนชั้นดินดวยวิธีการศึกษาขอมูลเอกสารจากเอกสารที่เก่ียวของและรูปแผนที่ รวมทั้ง
ดําเนินการสํารวจภาคสนามโดยการศึกษาภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสัณฐาน
บริเวณพื้นที่ที่ขอออกโฉนดที่ดินและบริเวณใกลเคียง ตลอดจนทําการขุดหลุมสํารวจดวยรถขุด
แบ็คโฮเพ่ือตรวจพิสูจนชั้นดิน ผลการตรวจพิสูจนพบวา พ้ืนที่ที่ขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว 
เปนที่งอกที่เกิดจากการตกตะกอนตามธรรมชาติจากแมนํ้ากก โดยมิไดมีการถมปรับพ้ืนที่ 
หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ที่ดิน สวนผลการตรวจสอบระดับนํ้าขึ้น-ลงในรอบ ๑๐ ปยอนหลัง 
โดยศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ ๕ (เชียงราย) พบวา ระดับดินเดิมของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๔๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีคาระดับดินเดิมเฉลี่ยประมาณ ๓๘๘.๙๒๓ ม.รทก. และน้ําจะเร่ิมทวมที่ดินเม่ือระดับนํ้าที่สถานี
อุทกวิทยาน้ําแมกกที่สะพานเชียงรายมีคาระดับที่ ๓ เมตร (๓๘๘.๘๔๙ ม.รทก.) แตปจจุบัน 
กรมชลประทานไดถมคันดินสูงจากดินเดิมประมาณ ๑.๕๐ เมตร  หลังจากนั้น จังหวัดเชียงราย
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เพ่ือพิจารณา 
กรณีการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีมติวา 
ขอเท็จจริงนํ้าอาจจะทวมถึงที่ดินพิพาท แตมีคันเขื่อนชลประทานไปขวางทางน้ําไวและบริเวณ 
ที่งอกเดิมเปนรองนํ้า เม่ือนํ้าเปลี่ยนทิศทางทําใหทองทางนํ้าตื้นเขินจนเปนที่ดินพิพาท 
เชื่อมติดกับเกาะที่มีอยูเดิมตามธรรมชาติ ที่ดินพิพาทยอมเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน  ตองหามมิใหออกโฉนดที่ ดิน  ผูถูกฟองคดีที่  ๔  จึงมีคํา ส่ังยกเลิกคําขอ 
ออกโฉนดที่ดินและใบไตสวนของผูฟองคดีทั้งสามและผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค 
สาขาเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เขาทําการปกหลักเขตควบคุมทางนํ้า 
ไวในพื้นที่พิพาท ผูฟองคดีทั้งสามไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหยกเลิก 
คําขอออกโฉนดที่ดินและใบไตสวนของผูฟองคดีทั้งสาม แตไมไดรับการพิจารณาดําเนินการใด ๆ  
และเห็นวาการปกหลักเขตควบคุมทางน้ําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมทั้ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทใหแกผูฟองคดี
ทั้งสามตามคําขอ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถอนหลักหมุดแนวเขตออกไปจากที่ดินพิพาท  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินในที่งอกริมตลิ่งโดยผลของกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา ๑๓๐๘๓๐ ประกอบกับมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง๓๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ที่งอกน้ันตองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยงอกออกจากที่ดินในฤดูนํ้าปกตินํ้าจะทวมไมถึง  
และมีลักษณะอันเปนสวนควบกับที่ดินริมตลิ่ง เจาของที่ดินริมตลิ่งจึงจะเปนผูไดกรรมสิทธิ์ 
โดยชอบดวยกฎหมายในที่งอกน้ัน แตจากผลการตรวจพิสูจนของศูนยวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวาที่ดินพิพาทเปนที่งอก 
ที่เกิดจากการตกตะกอนตามธรรมชาติจากแมนํ้ากก โดยมิไดมีการปรับถมพื้นที่หรือกระทําการใด ๆ 
เพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ดิน ประกอบกับเม่ือพิจารณาระวางรูปถายทางอากาศในบริเวณพื้นที่พิพาท

                                                            
 ๓๐-๓๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๔๔  ฯลฯ   ฯลฯ 
เจาของทรัพยยอมมีกรรมสิทธิ์ในสวนควบของทรัพยน้ัน 
มาตรา ๑๓๐๘ ที่ดินแปลงใดเกิดท่ีงอกริมตลิ่ง ที่งอกยอมเปนทรัพยสินของเจาของที่ดินแปลงน้ัน 



 
 
๗๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปรากฏวาเดิมในป พ.ศ. ๒๕๒๐ บริเวณพื้นที่พิพาทมีสภาพเปนสวนหนึ่งของเกาะอยูกลางแมนํ้ากก
ทางดานทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๔๙๔ ระหวางเกาะดังกลาวและที่ดินโฉนดเลขที่ 
๓๓๔๙๔ มีทางน้ําของแม นํ้ากกผานกลาง  ตอมา ในป พ .ศ . ๒๕๒๙ ทางน้ําดังกลาว 
ไดกลายเปนผืนดินเชื่อมกันระหวางเกาะกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๔๙๔  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบ 
ระดับนํ้าขึ้น-ลง ในรอบ ๑๐ ปยอนหลัง โดยศูนยสํารวจอุทกวิทยา ที่ ๕ (เชียงราย) ปรากฏวา
ระดับดินเดิมของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔ มีคาระดับดินเดิมเฉลี่ยประมาณ ๓๘๘.๙๒๓ ม.รทก.
และน้ําจะเริ่มทวมที่ดิน เม่ือระดับนํ้าที่สถานีอุทกวิทยาน้ําแมกก ที่สะพานเชียงรายมีคาระดับ  
ที่ ๓ เมตร (๓๘๘.๘๔๙ ม.รทก.) แตปจจุบันกรมชลประทานไดถมคันดินสูงจากดินเดิมประมาณ 
๑ .๕๐ เมตร และขอมูลระดับนํ้าในรอบ ๑๐ ปยอนหลังที่ผานมาตั้งแตป พ .ศ . ๒๕๓๘  
จนถึงปจจุบันพบวา ระดับนํ้าสูงสุดของแมนํ้ากกมีระดับสูงกวา ๓ เมตร ซ่ึงเปนระดับที่จะทวม 
ที่ดินพิพาทหากไมมีคันดินของกรมชลประทาน แมวาผูฟองคดีทั้งสามจะอางวาระดับนํ้าสูงสุด 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ป พ.ศ. ๒๕๔๔ และป พ.ศ. ๒๕๔๕  
มีระดับนํ้าสูงสุดไมเกิน ๓ เมตร แตที่ดินแปลงใดจะพนสภาพจากการเปนที่ชายตลิ่งที่นํ้าทวมถึง
จะตองไดความวาที่ดินแปลงนั้นตามปกตินํ้าทวมไมถึงตลอดไปมิใชเพียงปใดปหน่ึงหรือบางปเทาน้ัน 
กรณีจึงรับฟงไดวา ที่ดินพิพาทมีสภาพเปนที่ดินชายตลิ่งที่นํ้าทวมถึง อันเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) ประกอบมาตรา ๑๓๐๙๓๒ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดมีสภาพเปนที่งอกออกจากท่ีดินของผูฟองคดีทั้งสาม  
ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมไดรับความรับรองหรือคุมครองในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท  ดังน้ัน 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินและใบไตสวนของผูฟองคดีทั้งสาม  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําหลักเขตของกรมเจาทา 
ปกในท่ีดินพิพาทจึงเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ ง๓๓  
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงไมไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสาม  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๘๒-๒๘๓/๒๕๕๙) 

                                                            
 ๓๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๓๐๙ เกาะที่เกิดในทะเลสาบ หรือในทางน้ําหรือในเขตนานนํ้าของประเทศก็ดี และทองทางนํ้าที่เขินข้ึนก็ดี 
เปนทรัพยสินของแผนดิน 
 ๓๓ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๒๐ ใหเจาทามีหนาท่ีดูแล รักษาและขุกลอกรองนํ้า ทางเรือเดิน แมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายใน
นานนํ้าไทย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
มีผลเด็ดขาดตามกฎหมาย เม่ือมิไดมีพระบรมราชโองการของพระองคทานเอง 
หรืออํานาจเ ด็ดขาด อ่ืนใดอันมี เจตนารมณยกเลิก เพิกถอนโดยเฉพาะแลว  
พระบรมราชโองการน้ันยอมยังมีผลอยู เม่ือทรงมีพระบรมราชโองการสงวนหวงหาม
ที่ ดิน ริมฝ งตํ าบลสัตหีบและท่ี ใกล เคี ยงตลอดจนเกาะใหญนอยที่ อยู ริ มฝ งไว  
โดยผูใดจะเขาถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ทรงสงวนหวงหาม จะตองไดรับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตเสียกอน พระบรมราชโองการดังกลาวยอมมีสถานะเปนกฎหมาย 
และมีผลทําใหที่ดินบริเวณที่ทรงมีพระบรมราชโองการเปนที่ดินสงวนหวงหาม ซึ่งตอมา 
ไดทรงมีพระบรมราชโองการแบงที่ ดินดังกลาวเปนเขตทรงสงวน  โดยใหผูที่จะ 
เขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินเขตทรงสงวน จะตองไดรับอนุญาตจากกองทัพเรือ
เสียกอน   ดัง น้ัน  บุคคลผู เขาครอบครองที่ ดินในเขตทรงสงวนภายหลังจากที่ 
มีพระบรมราชโองการ โดยที่บุคคลน้ันมิไดรับอนุญาตจากกองทัพเรือ จึงมิใชผูมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย การที่เจาพนักงานที่ดินไมออกโฉนดท่ีดินใหแก
บุคคลดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน 

(ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๓๑ ออกเม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ มีชื่อนาย ฉ. บิดาของผูฟองคดีเปน
ผูแจงการครอบครองที่ดิน  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แตเน่ืองจากท่ีดิน
ดังกลาวมีแนวเขตติดตอกับที่ราชพัสดุ (กองเรือยุทธการ) เจาหนาที่ของเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  จึงไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
และธนารักษพ้ืนที่ชลบุรี เพ่ือแจงใหไประวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินพิพาท เรือโท ส. 
ผูรับมอบอํานาจจากกองทัพเรือ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดมาระวังแนวเขตและคัดคานการรังวัด
ที่ ดินแปลงพิพาท  โดยอางว า  ที่ ดินพิพาทอยู ในเขตที่ ราชพัสดุ  (กองเรือยุทธการ )  
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตตหวงหามที่ดินในทองที่ตําบลสัตตหีบ ก่ิงอําเภอสัตตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทั้งแปลง ซ่ึงคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด
ชลบุรี (กบร. จังหวัดชลบุรี) พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ คัดคานการขอออก
เอกสารสิทธิในที่ดินพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดมีหนังสือแจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิที่จะขอออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท เน่ืองจาก
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินตอจากบิดาที่ไดแจงการครอบครองที่ดินดังกลาว โดยบิดาของตน 
ไดรับโอนมรดกที่ดินพิพาทมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๐ อันเปนเวลากอนที่พระราชกฤษฎีกา 



 
 
๗๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดเขตตหวงหามที่ดินในทองที่ตําบลสัตตหีบ ก่ิงอําเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรีฯ จะมีผลใชบังคับ 
ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคัดคานมติของผูถูกฟองคดีที่  ๒ และนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
คัดคานการขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของผูฟองคดี และใหมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําสั่งไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหดําเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทใหแกผูฟองคดีตอไป 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่มาของกฎหมายท้ังปวงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยอยูที่พระมหากษัตริย 

กลาวคือ พระบรมราชโองการ พระราชดํารัส พระราชประสงค หรือพระราชหัตถเลขา  
หากมีลักษณะที่ทรงใชพระราชอํานาจในทางนิติบัญญัติ พระบรมราชโองการ พระราชดํารัส  
พระราชประสงค หรือพระราชหัตถเลขานั้นยอมมีสถานะเปนกฎหมาย ซ่ึงขอเท็จจริงฟงไดวา 
เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ไดมีพระบรมราชโองการ
ใหสงวนที่ดินริมฝงตําบลสัตหีบและที่ใกลเคียง ตลอดจนเกาะใหญนอยที่อยูริมฝง โดยกําหนด
เขตที่สงวนไวใหทราบ และหามมิใหนายทะเบียนที่ดินและกรมการตําแหนงนาออกโฉนดที่ดิน
หรือใบจับจอง ใบเหยียบย่ํา หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ ใหแกผูหน่ึงผู ใด เวนแตผู ซ่ึงได รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต มีลายพระราชหัตถเลขา หรือหนังสือราชเลขานุการ  
รับพระบรมราชโองการมาเปนสําคัญ จึงจะอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ได กรณีจึงเห็นไดวา  
พระบรมราชโองการดังกลาวมีผลบังคับเก่ียวกับการสงวนหวงหามกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  
จึงมีสถานะเปนกฎหมายและมีผลทําใหที่ดินบริเวณดังกลาวตามที่ทรงมีพระบรมราชโองการ 
เปนที่ดินสงวนหวงหามตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๗ เปนตนมา ตอมา นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้นไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๕ กราบทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ทูลขอพระราชทานที่ดินในเขตทรงสงวนดังกลาว 
ไวใชในราชการกองทัพเรือ โดยขอแบงที่ดินออกเปนสองสวน สวนที่หน่ึงใหเปนกรรมสิทธิ์ 
ของกองทัพเรือ สวนที่สองใหเปนที่ดินที่กระทรวงทหารเรือมีอํานาจอนุญาตราษฎรจับจองได  
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ไดมีพระบรมราชโองการ ลับ ที่ ๒/๒๔๙ ลงวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๔๖๕ ทรงอนุญาตตามคําขอ อันมีผลเปนการยกเลิกหรือแกไขพระบรมราชโองการฯ  
เม่ือป พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยตามพระบรมราชโองการฯ ในป พ.ศ. ๒๔๖๕ ไดกําหนดใหพ้ืนที่ 
ที่มีพระบรมราชโองการใหสงวนหวงหามดังกลาวน้ันแบงเปนสองเขต ไดแก เขตที่หน่ึงเรียกวา 
เขตพระราชทาน เปนกรรมสิทธิ์ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ และเขตที่สองเรียกวา เขตทรงสงวน  
โดยท่ีดินในเขตทรงสงวนมิใชกรรมสิทธิ์ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ หากผูใดจะเขาครอบครอง 
ทําประโยชนในที่ดินเขตทรงสงวนจะตองไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ กอน และโดยที่ 
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมีผลเด็ดขาด 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามกฎหมาย เม่ือมิไดมีพระบรมราชโองการของพระองคทานเองหรืออํานาจเด็ดขาดอ่ืนใด 
อันมีเจตนารมณยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแลว พระบรมราชโองการน้ันยอมยังมีผลอยู  
กรณีจึงเห็นไดวา กระบวนการและขั้นตอนในการเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 
เขตทรงสงวนนั้น จะตองปรากฏวาบุคคลน้ันไดรับอนุญาตใหเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดิน
เขตทรงสงวนจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตามพระบรมราชโองการดังกลาว  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๓๑ ตั้งอยูในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ มีชื่อนาย ฉ. บิดาของผูฟองคดีเปนผูแจง 
การครอบครอง โดยนาย ฉ. ไดรับมรดกที่ดินพิพาทเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๔๘๐ ซ่ึงแมจะเปน
เวลากอนที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตตหวงหามที่ดินในทองที่ตําบลสัตตหีบ ก่ิงอําเภอสัตตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๐ จะมีผลใชบังคับ แตก็เปนเวลาภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ไดทรงมีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๕๗ สงวนหวงหาม
ที่ดินริมฝงตําบลสัตหีบและที่ใกลเคียง ตลอดทั้งเกาะใหญนอยตาง ๆ และปรากฏตามคําชี้แจง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ วา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอจับจอง 
ทําประโยชนในที่ดินในเขตทรงสงวน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ แตผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ยังไมดําเนินการอนุญาตใหผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงพิพาท รวมทั้ง 
ไมปรากฏว านาย  ฉ .  ในฐานะผู ครอบครองเดิมได รับอนุญาตจากผู ถูกฟองคดีที่  ๔  
ใหเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงพิพาทเชนกัน ผูครอบครองทําประโยชนในที่ดิน
พิพาทเดิมรวมถึงผูฟองคดีจึงครอบครองที่ ดินแปลงดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
อันมีผลทําใหผูฟองคดีไมใชผูมีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายที่จะอาศัยหลักฐาน 
ส.ค. ๑ ฉบับดังกลาวมาใชในการออกโฉนดที่ ดินเปนการเฉพาะรายไดตามมาตรา ๕๙  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และขอ ๑๔๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  

                                                            
 ๓๔ 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 



 
 
๗๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๔ คัดคานการรังวัดที่ดินแปลงพิพาทเน่ืองจากที่ดินแปลงดังกลาวอยูในเขตที่ราชพัสดุ  
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่เห็นชอบตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ คัดคานการขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินของผูฟองคดี  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๓/๒๕๕๙) 

 

  ๓.๑.๒ กรณีไมดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลา
อันสมควร 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๒ กรณีโตแยงเก่ียวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย 
 

  ๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
หรือทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง 

 

การใชอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มีคําสั่งให
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูขอออกโฉนดที่ดิน เปนการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่หรือ 
เจาพนักงานที่ดินในการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงตองตกอยูในบังคับของบทบัญญัติมาตรา 
๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งเจาหนาที่ผูออกคําสั่งจะตอง
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหถูกตองครบถวนและรอบดาน โดยไมจําตอง
ผูกพันกับพยานหลักฐานท่ีคูกรณีเสนอ เพื่อใหขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติเสียกอนวาที่ดิน
ที่จะขอออกโฉนดที่ดินน้ันผูขอเปนผูมีสิทธิในที่ดินและไดครอบครองทําประโยชนแลว 
การที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดินพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองไปโดยท่ี
มิไดแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหเปนที่ยุติเสียกอน จึงถือวาเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 

                                                                                                                                                                          
 (๔) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ 
(๓) และ (๔) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอ่ืน 
 (๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอสันนิษฐานตามมาตรา  ๑๓๗๓  แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย มิใชขอสันนิษฐานโดยเด็ดขาด แมผูขอออกโฉนดที่ดินจะมีหลักฐาน 
ที่แสดงวาตนมีชื่อเปนผูครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนที่นํามาใช
เปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน ทําใหไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานดังกลาว
วาเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน แตในการพิจารณาวาผูขอออกโฉนดที่ดินเปนผูมีสิทธิ
ในการออกโฉนดที่ดินหรือไม จะตองคํานึงถึงการยึดถือครอบครองที่ดินดวยเจตนา 
เพื่อประโยชนตนเองของผูขอออกโฉนดท่ีดิน การครอบครองทําประโยชนตามสมควร
แกสภาพที่ดินในทองถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ไดทําประโยชนตามความเปนจริงดวย 

สรุปขอเท็จจริง 
นาง ช. ไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขา

ชัยบาดาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) 
เลขท่ี ๑๓๐ แตในวันทําการรังวัด ผูฟองคดีทั้งสี่ไดคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาว  
โดยผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๔ อางวา นาง ช. นํารังวัดรุกล้ําที่ ดิน 
ที่ตนครอบครองทําประโยชนและมีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ สวนผูฟองคดีที่ ๓ คัดคาน 
โดยอางวา นาง ช. นํารังวัดรุกล้ําที่ดินของตนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๖๗ เจาหนาที่ผูทําการ
รังวัดไดบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูฟองคดีทั้งสี่และนาง ช. ไว พรอมทั้งใหผูฟองคดีทั้งสี่ 
นําชี้แนวเขตเพื่อจัดทํารูปแผนที่พิพาท  ตอมา ระหวางการประกาศแจกโฉนดที่ดินใหแกนาง ช. 
ผูฟองคดีทั้งสี่ไดไปยื่นคําคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงทําการสอบสวนเปรียบเทียบคูกรณีทั้งสองฝาย ซ่ึงผลปรากฏวาคูกรณีไมสามารถตกลงกันได 
แตผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวา นาง ช. มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกวาผูคัดคาน จึงมีคําสั่ง 
ใหออกโฉนดที่ ดินในสวนพิพาทใหแก นาง ช. ตามที่นํารังวัดไว และยกเลิกคําคัดคาน 
ของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูฟองคดีทั้งสี่ไมเห็นดวยกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐๓๕ แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน มีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินแกนาง ช. เปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลตอ

                                                            
๓๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน ฉบับที่ ๔  

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา ประโยชน ถามีผูโตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาท่ี

หรือเจาพนักงาน ที่ดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ ถาตกลงกัน ไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง  
หากตกลงกันไมไดใหเจาพนักงาน ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีอํานาจพิจารณาส่ัง การไปตามที่เห็นสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสี่ อันมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซ่ึงตองอยูภายใตบังคับของ
บทบัญญัติมาตรา ๒๘๓๖ และมาตรา ๒๙๓๗ แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีหนาที่ที่จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับที่ดินที่มีผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินใหได
ขอเท็จจริงเปนที่ยุติเสียกอนวาที่ดินนั้นผูยื่นคําขอเปนผูมีสิทธิในที่ดินและไดครอบครอง 
ทําประโยชนแลว  ทั้งน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอยางที่เห็นวา
จําเปนเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญดังกลาวโดยไมจําตองผูกพันกับคําขอหรือ
พยานหลักฐานของคูกรณี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาบันทึก 
การสอบสวนเปรียบเทียบ ประกอบความเห็นของเจาหนาที่ผูทําการสอบสวนเปรียบเทียบแลว 
มีความเห็นวา กรณีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๖) ของผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดี
ที่ ๒ ไมมีขอเท็จจริงเพียงพอที่แสดงใหเห็นวาที่ดินพิพาทเปนที่ดินแปลงเดียวกับที่ทําการสํารวจ
ตามหลักฐานดังกลาว  อีกทั้ง ไมปรากฏรองรอยการทําประโยชนในที่ดินพิพาทอยางชัดเจน  
สวนกรณีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) ของผูฟองคดีที่ ๔ น้ัน ไดระบุเน้ือที่ 
ตรงกับเน้ือที่ตามที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๑๐๒๙ จึงเชื่อไดวาไมใชหลักฐานการเสียภาษี 
บํา รุงทองที่ของที่ ดินพิพาท  สําหรับกรณีโฉนดที่ ดินเลขที่  ๙๕๖๗  ของผูฟองคดีที่  ๓  
ตําแหนงของหลักเขตที่ดินตามที่ปรากฏในรูปแผนที่พิพาทคลาดเคลื่อนไปจากตําแหนงเดิม
ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน เม่ือนาง ช. มีหลักฐานที่แสดงวาตนมีชื่อเปนผูครอบครองที่ดิน 
ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๐ นาง ช. จึงไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗๓๓๘ 
แหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชย วาเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน ประกอบกับนาง ช.  
มีหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงระบุ

                                                            
๓๖-๓๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตาม ความเหมาะสมในเรื่องน้ัน ๆ 
โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 

มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการน้ี 
ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ  
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  

ที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอย หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณีพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 

๓๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๑๓๗๓ ถาทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยที ่ไดจดไวในทะเบียนที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวา 

บุคคลผูมีชื่อในทะเบียน เปนผูมีสิทธิครอบครอง 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน้ือที่ตรงกับเนื้อที่ของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๐ ทั้งยังปรากฏจากพฤติกรรมของ นาง ช. 
ที่ เ ม่ือพบเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการบุกรุกที่ ดินของตนก็ไดไปแจงตอผูปกครองทองที่ 
และแจงความตอพนักงานสอบสวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงรับฟงวานาง ช. เปนผูมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาทและยังคงสงวนรักษาสิทธิในฐานะเจาของที่ดินในปจจุบัน สิทธิของนาง ช. ดีกวาของ
ผูฟองคดีทั้งสี่ และมีคําสั่งใหออกโฉนดท่ีดินแกนาง ช. พรอมทั้งยกเลิกคําคัดคานของผูฟองคดี
ทั้งสี่ กรณีจะเห็นไดวา ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ 
ยังฟงไมเปนที่ยุติวานาง ช. ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทแลวหรือไม หรือผูฟองคดี
ทั้งสี่เปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาว อันจะสงผลตอสถานะในการเปนผูมีสิทธิ 
ในที่ดินตามขอ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แมวานาง ช. จะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐาน 
ตามมาตรา ๑๓๗๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตบทบัญญัติดังกลาวมิใช 
บทสันนิษฐานเด็ดขาด เน่ืองจากการมีสิทธิครอบครองในที่ดินจะตองเปนการยึดถือที่ดินนั้น 
ดวยเจตนาเพื่อประโยชนตนเอง และการโอนไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ ดินสามารถ 
โอนใหแกกันไดเพียงสงมอบที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไมยึดถือ
ที่ ดินตอไปตามมาตรา ๑๓๗๗๓๙ และมาตรา ๑๓๗๘๔๐ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว  
ทั้งน้ี การพิจารณาวานาง ช. เปนผูมีสิทธิในการออกโฉนดที่ดินพิพาทหรือไม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองพิจารณาจากการยึดถือครอบครองที่ดินดวยเจตนาเพ่ือประโยชนตนเองของผูขอออก
โฉนดที่ดิน  อีกทั้ง ไดมีการครอบครองและทําประโยชนตามสมควรแกสภาพที่ดินในทองถิ่น 
ตลอดจนสภาพของกิจการที่ไดทําประโยชนตามความเปนจริงดวย ประกอบกับขอเท็จจริงตามบันทึก 
การสอบสวนเปรียบเทียบการออกโฉนดที่ดินนาง ช. รับวา นาง ช. เคยยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน 
ในที่ดินพิพาทมาแลวครั้งหน่ึงแตเน่ืองจากมีผูคัดคานในการรังวัดที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จึงได
งดการรังวัด สวนผูฟองคดีทั้งสี่ยังโตแยงคัดคานวาเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท
จนถึงปจจุบัน การตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
จึงเปนสาระสําคัญซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองพิจารณาพยานหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนใหเปนที่ยุติ
เสียกอนที่จะออกคําสั่งทางปกครอง เม่ือขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชประกอบการพิจารณา
ในการใชดุลพินิจยังไมอาจพิสูจนขอเท็จจริงใหเปนที่ยุติเชนวาน้ันได และพยานหลักฐาน 

                                                            
๓๙-๔๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา ๑๓๗๗ ถาผูครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไมยึดถือ ทรัพยสินตอไปไซร การครอบครอง 
ยอมสุดส้ินลง 

ถาเหตุอันมีสภาพเปนเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางมิใหผูครอบครองยึดถือ ทรัพยสินไซร ทานวาการครอบครอง 
ไมสุดส้ินลง 

มาตรา ๑๓๗๘ การโอนไปซ่ึงการครอบครองน้ัน ยอมทําไดโดยสงมอบทรัพยสินที่ครอบครอง 



 
 
๗๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่จําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวโดยเฉพาะระวางภาพถายทางอากาศ ระวางแผนที่
ภาพถายทางอากาศ อันเปนเอกสารราชการก็อยูในความครอบครองของผูถูกฟองคดีทั้งสองแลว
ตั้งแตชั้นสอบสวนเปรียบเทียบ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหออกโฉนดที่ดินแก 
นาง ช.และยกเลิกคําขอคัดคานการรังวัดการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่โดยอาศัย
ขอเท็จจริงดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหออกโฉนดที่ดินใหแกนาง ช. และที่ใหยกเลิกคําคัดคานการรังวัด 
ออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๙)  
 

 ๓.๒.๒ การโตแยงคําสั่งที่ใหเพิกถอนหรือแกไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 

การนําที่ดินตามแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ของที่ดินแปลงอ่ืน 
มาใชเปนหลักฐานเพ่ือขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ทับที่ดิน 
ปาชายเลนที่ทางราชการสงวนไว เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
อันเปนลักษณะตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรณีจึงไมสามารถออก  
น.ส. ๓ ก.  ใหได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบ
ขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กับขอ ๕ และขอ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕  
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
หากมีการออก น.ส. ๓ ก. ในลักษณะตองหามเชนน้ี ผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ยอมไมอาจ
กลาวอางวาตนมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย แมจะซื้อมาโดยสุจริตและ 
เสียคาตอบแทนหรือครอบครองทําประโยชนมาตลอดก็ตาม  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา
อธิบดีกรมที่ดินดําเนินการเพื่อเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกลาวโดยชอบดวยมาตรา ๖๑ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินแลว คําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท
ยอมเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  

(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๗๔๑ โดยซ้ือมาจากบริษัท ธ. จํากัด  ตอมา มีผูรองเรียนวา มีการออก  
น.ส. ๓ ก. จํานวน ๘ แปลง รวมถึง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ทับที่สาธารณประโยชนและปาชายเลน 
อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนฯ เปนที่ยุติวา  
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากนํา ส.ค. ๑ สําหรับที่ดินแปลงอื่น



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาใชเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. โดยไมปรากฏวาที่ดินมีหลักฐานที่ดินเดิมอยางไร  
และที่ ดินดังกลาวอยู ในพ้ืนที่ จําแนกเขตการใชประโยชนในที่ ดินในพื้นที่ปาชายเลน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ จึงตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และขอ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น จึงตองดําเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
และในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนฯ ไดมีหนังสือแจงไปยังผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสีย
เพ่ือใหโอกาสคัดคาน แตผูฟองคดีไมไดคัดคานภายในเวลาที่กําหนด กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ ดานกิจการความม่ันคงภายใน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาแลวมีคําส่ังใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผลการพิจารณาอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พบวามีความสอดคลองกับผล 
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้งขึ้นกอนหนาน้ัน 
ซ่ึงพบวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ แตผลการตรวจสอบ
ขางเคียง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ กับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ พบวาไมสัมพันธกัน โดยนาย ผ. 
บุตรของผูแจงการครอบครอง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ใหถอยคําวา บิดาไมเคยมีที่ดินบริเวณ 
อันเปนที่ตั้งของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ แตอยางใด และเม่ือตรวจสอบ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ 
ตามแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจนการทําประโยชนเพ่ือออก น.ส. ๓ ก.อยูในระวาง 
รูปถายชื่อบานโขดหอย หมายเลข ๕๓๓๔ ll แผนที่ ๒ ติดคลองเพียงดานเดียว ตั้งอยูหมูที่ ๔ 
คนละหมูกับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ดังกลาวนําไปออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๔๔๘๖ แลว กรณีจึงเห็นไดวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ เปนการออกจากหลักฐาน ส.ค. ๑ 
ของที่ดินแปลงอ่ืน และในชั้นแรก ผูขอออก น.ส. ๓ ก. แจงวาเปนที่ดินที่มิไดแจงการครอบครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใชบุคคล 
ที่จะไดรับการคุมครองสิทธิตามมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บริษัท ธ. จํากัด ผูมีชื่อ 
ใน น.ส. ๓ ก. จึงมิใชบุคคลท่ีพนักงานเจาหนาที่อาจออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหได
ตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาหนังสือจังหวัดระยอง  
ดวนที่สุด  ที่  รย  ๐๐๑๙ /๗๑๔๔  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘  แจงผลการตรวจสอบ 



 
 
๗๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงขอรองเรียนของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา  
ที่ระบุวา ที่ดินพิพาทตั้งอยูในพ้ืนที่จําแนกเขตการใชประโยชนในที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ รวมกับรายงานของคณะกรรมาธิการ
สิ่งแวดลอม วุฒิสภา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ กรณีการบุกรุกปาชายเลน ตําบลพังราด 
อําเภอแกลง ซ่ึงเปนการยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวประกอบกับหลักฐานสําเนาภาพถายทางอากาศ
ที่พยานไดยื่นสงตามคําสั่งศาล ซ่ึงเปนการนํารูปแผนที่ทําการสํารวจแนวเขตปาชายเลน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นํามาปรับลงในระวางแผนที่ภูมิประเทศตามมาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ 
พรอมหมายสีเพ่ือแสดงใหเห็นตําแหนงของที่ดินซึ่งเปนปาชายเลนและภาพถายทางอากาศ 
ของท่ีดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ของผูฟองคดีเปนปาชายเลน กรณีจึงเห็นไดวา
การขอออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ของผูฟองคดีเปนการนําเอา ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๑ ซ่ึงเปน
ที่ดินแปลงอ่ืนมายื่นเปนหลักฐานเพ่ือขอออก น.ส. ๓ ก. ทับที่ดินปาชายเลนที่ทางราชการ 
เห็นวาควรสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันเปนลักษณะตองหามมิใหออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงเปนที่ดินที่ไมสามารถออก น.ส. ๓ ก. ไดตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบขอ ๓๔๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ  
กับขอ ๕๔๒ และขอ ๘๔๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางวา
ตนมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยซ้ือมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทนหรือครอบครอง
ทําประโยชนตลอดมาได  นอกจากน้ี ในขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑ ไดโอนเปนของผูฟองคดีแลว ผูฟองคดี 
จึง เปนคูกรณีที่ จะได รับผลกระทบจากคํา ส่ั ง เ พิกถอน  น .ส .  ๓  ก .  ดังกลาว   ดัง น้ัน  
เม่ือคณะกรรมการสอบสวนฯ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๔๑  
ของผูฟองคดีออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย และใหยื่นคําคัดคานพรอมแสดงเอกสารหลักฐาน 
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวแลว จึงถือไดวา
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ ไดแจงเหตุและเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดโตแยง
                                                            
 ๔๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  

ขอ ๓ การออกหนังสือรับรองวา “ไดทําประโยชนแลว” ใหกระทําสําหรับที่ ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ ดิน 
ไดตามกฎหมาย 
 ๔๒-๔๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ขอ ๕ เม่ือไดมีการพิสูจนการทําประโยชนตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลว ก็ใหออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตามขอ ๓ ใหได 

ขอ ๘ ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนที่ดิน
ที่จะพึงออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมายแตหามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังตอไปน้ี 

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 
(๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือท่ีสงวนหวงหาม หรือที่ดินซ่ึงทางราชการเห็นวาควรสงวนไวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คัดคานและแสดงพยานหลักฐานของตน อันเปนกระบวนการสอบสวนที่ชอบตามมาตรา ๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายที่ ดินแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๗๔๑ ของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายแลว ยอมมีผล
ใหคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายเชนกัน  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๘) 

 

ที่ดินที่ทางราชการไดหวงหามไวใชประโยชนเปนที่ตั้งของหนวยทหาร 
ถือเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ แมภายหลังจะมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแมนํ้าตามธรรมชาติ  
ทําใหนํ้ากัดเซาะที่ดินจนพ้ืนดินบริเวณนั้นขาดแยกออกจากกัน ที่ดินสวนที่แยกออก 
ก็ยังคงมีสถานะเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะอยูเชนเดิม และยังคงเปนที่ดินที่ทางราชการไดหวงหามไว 
เพื่อประโยชนของทางราชการทหารตอไป ซึ่งตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
การออกโฉนดที่ ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวยอมเปนการออก 
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน การที่อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดี 
ซึ่ ง ได รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ ดินดําเ นินการตามความในมาตรา  ๖๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เก่ียวของ แลวมีคําสั่งใหแกไขรูปแผนที่
และเน้ือที่ในโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนดังกลาว ตลอดจนแกไขเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวของทั้งหมด จึงเปนการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครองที่เปนไป 
ตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙  

ออกเม่ือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินของทางราชการ  ตอมา  
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงรายไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตท่ีราชพัสดุ 
ซ่ึงมีหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับที่ ๒๑๒๒/๒๕๐๙ ออกเม่ือวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๐๙ เพ่ือแสดงเขตที่ดินอันเปนที่ตั้งกองพันทหารบกจังหวัดเชียงราย สําหรับใช 
ในราชการกระทรวงกลาโหม เจาหนาที่ไดทําการรังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุดังกลาวโดยอาศัย
หลักฐานรายการรังวัดออก น.ส.ล. รูปแผนที่เดิมเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๘ และรายการรังวัดสอบเขต 
ที่ราชพัสดุแปลงเดียวกันนี้ที่เคยทําไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ มาประกอบ ผลปรากฏวา ไดเน้ือที่
นอยกวาเดิม ๑๔๔ ไร ๑ งาน ๖๕ ๑/๑๐ ตารางวา ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายจึงแตงตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับที่ดินดังกลาว ผลการตรวจสอบของคณะทํางานฯ 



 
 
๗๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พบวา ที่ดินตาม น.ส.ล. ฉบับน้ีเปนที่ดินที่ใชประโยชนปลูกโรงเรือนตาง ๆ เพ่ือใชในราชการทหาร
และใชเปนสนามฝกทหารมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไวแลว  
แตภายหลังนํ้าในแมนํ้ากกเปลี่ยนทางเดินทําใหพ้ืนที่บางสวนถูกน้ํากัดเซาะพังทลาย บางสวน
ถูกถนนตัดผาน บางสวนถูกราษฎรบุกรุกเขาครอบครองทําประโยชน และมีการออกโฉนดที่ดิน
ทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส.ล. ดังกลาว จํานวน ๑๐ แปลง รวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙  
ของผูฟองคดีดวย โดยโฉนดที่ดินของผูฟองคดีออกทับที่ดิน น.ส.ล. ในเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร  
๒ งาน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายพิจารณาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทํางานฯ  
แลวเห็นวา ควรดําเนินการแกไข น.ส.ล. ดังกลาว และควรเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๑๐ แปลง 
รวมถึงโฉนดที่ดินของผูฟองคดีดวย ซ่ึงตอมาคณะกรรมการประสานการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐสวนจังหวัดเชียงราย (กบร. สวนจังหวัดเชียงราย) มีมติเห็นชอบใหดําเนินการ 
เพิกถอนโฉนดที่ดินในสวนที่ออกทับที่ดินตาม น.ส.ล. ฉบับพิพาท  หลังจากนั้น เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงรายมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาวตออธิบดีกรมที่ดิน  
(ผูถูกฟองคดี) รองอธิบดีกรมที่ ดินผูได รับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือดําเนินการ
สอบสวนโฉนดที่ดินทั้ง ๑๐ แปลง วาออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม 
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวมีมติวา โฉนดที่ดินทั้ง ๑๐ แปลงออกไปโดยคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย เห็นควรแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน จํานวน ๗ แปลง  
ที่ออกทับที่ราชพัสดุบางสวน ซ่ึงรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ของผูฟองคดี และดําเนินการ
เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ราชพัสดุทั้งแปลง จํานวน ๓ แปลง รองอธิบดีกรมที่ ดิน 
ผูไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นพองดวย จึงมีคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่ 
และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ของผูฟองคดี จาก ๔ ไร ๒๐ ตารางวา เปน ๒ งาน  
๒๐ ตารางวา ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคําสั่ งดังกลาว แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายในมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ 
ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินตามหลักฐาน น.ส.ล. ฉบับพิพาทเปนที่ดิน 

ที่ทางราชการไดหวงหามไวและใชประโยชนปลูกโรงเรือนตาง ๆ เพ่ือใชในราชการทหาร 
และใชเปนสนามฝกทหารมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยไดเคยมีการสํารวจไวตามบัญชีสํารวจ 
ที่ราชพัสดุ ที่ดินดังกลาวจึงตกเปนทรัพยสินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๕๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓)๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนที่ตั้งของหนวยทหาร 
ในขณะนั้น และเปนที่ดินที่มีการหวงหามไวตามมาตรา ๑๐๔๕ แหงพระราชบัญญัติใหใช 
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงเม่ือมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ แลว ที่ดินดังกลาวยอมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา ๔๔๖ แหงพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
และเม่ือพิจารณารูปแผนที่ของ น.ส.ล. แปลงพิพาทท่ีไดจากการรังวัดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๘  
จะเห็นไดวา ดานทิศเหนือตลอดแนวเขตและดานทิศตะวันตกตอนบนติดกับแมนํ้ากก แตตอมา
นํ้าในแมนํ้ากกไดเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําตามธรรมชาติ และกัดเซาะที่ดินดังกลาว 
ดานทิศเหนือ รวม ๒ สวน โดยพื้นที่สวนที่ ๑ เปนที่ดินบริเวณดานทิศเหนือฝงตะวันตก 
อันเปนที่ดินพิพาท นํ้าไดกัดเซาะพื้นดินสวนที่เปนรูปทรงคลายสามเหลี่ยมขาดแยกออกจาก
พ้ืนดินตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เปนเนื้อที่ ๘๓ ไร ๑ งาน ๑๓/๑๐ ตารางวา  
และมีราษฎรหลายรายรวมถึงผูฟองคดีเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินบริเวณนี้ เปนเหตุให
การรังวัดสอบเขต น.ส.ล. เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ ผูแทนราชพัสดุจังหวัดเชียงราย และผูใชประโยชน
ไมไดนําชางรังวัดทําการรังวัดที่ดินรวมเอาที่ดินบริเวณที่ถูกแมนํ้ากกกัดเซาะตัดขาดทั้งพ้ืนที่สวนที่ ๑ 
และพ้ืนที่สวนที่ ๒ รวมเขาดวยกัน เน้ือที่ดินที่ไดจากการรังวัดสอบเขตในป พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงลดลง
และรูปแผนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับในการรังวัดออก น.ส.ล. เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ทบวงการเมืองผูดูแลรักษาที่ดินดังกลาว เจาของที่ดินขางเคียง และผูปกครองทองที่ไดมานําชี้
และรวมระวังแนวเขตที่ดิน รวมทั้งลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินครบถวน แตไมปรากฏขอเท็จจริงวา
                                                            

๔๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 

หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร สํานักราชการบานเมือง  

เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ 
๔๕ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

มาตรา ๑๐ ที่ดินซ่ึงไดหวงหามไวเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่นอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ  
ใหคงเปนที่หวงหามตอไป 

๔๖ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติ

ของแผนดิน ดังตอไปน้ี 
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอ่ืน 

ตามกฎหมายท่ีดิน 
(๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกันเปนตนวา ที่ชายตลิ่ง  

ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาป 
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถ่ินไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ 



 
 
๗๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นาย ห. ซ่ึงเปนบุคคลท่ีผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินมากอนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับตอเน่ืองมาจนกระทั่งโอนขายที่ดินใหแกผูฟองคดี ไดโตแยงคัดคาน
การรังวัดวาตนมีสิทธิในที่ ดิน และหรือไดใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือพิสูจนสิทธิในที่ ดิน  
กรณีจึงเชื่อไดวานาย ห. บุกรุกเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับโอน
การครอบครองที่ดินในสวนดังกลาวจึงไมอาจที่จะกลาวอางไดวาตนเปนผูมีสิทธิในที่ดินดังกลาว 
และแมที่ดินบริเวณพื้นที่พิพาทจะถูกแมนํ้ากกกัดเซาะตัดขาดแยกออกไปเปนอีกแปลงหนึ่ง  
ก็ไมทําใหสถานะของที่ดินเปลี่ยนเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทอ่ืน ที่ดินดังกลาว
ยังคงมีสถานะเปนที่ดินของรัฐสําหรับใชในราชการกระทรวงกลาโหมเปนที่ตั้งกองพันทหารบก
จังหวัดเชียงราย อันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินใชเพ่ือประโยชน 
ของแผนดินโดยเฉพาะ และท่ีดินที่ทางราชการไดหวงหามไวเพ่ือประโยชนของทางราชการทหาร
ตอไปตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงตองหาม 
มิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามขอ ๑๔ (๔)๔๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เม่ือความปรากฏวาการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ของผูฟองคดี 
เปนการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส.ล. ฉบับพิพาทบางสวน รองอธิบดีกรมที่ดิน 
ผูไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑๔๘ 

                                                            
๔๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ขอ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดท่ีดินตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนที่ดิน 
ที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมายแตหามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังตอไปน้ี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) 

และ (๔) แหงประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอ่ืน 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๖๑ เม่ือความปรากฏวาไดออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิ 

และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อน 
หรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาที่ส่ังเพิกถอนหรือแกไขได 

กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึน 
คณะหน่ึง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได
จดแจงรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ  
เพื่อใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ใหถือวาไมมีการคัดคาน 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๖๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการสอบสวนฯ ไดดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐาน 
รวมทั้งมีหนังสือแจงผูฟองคดีเพ่ือใหโอกาสคัดคานการเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท และตอมา 
รองอธิบดีกรมที่ดินผูไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นพองกับผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนฯ วา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ ออกโดยคลาดเคลื่อน เน่ืองจาก 
ออกทับที่ดินตาม น.ส.ล. แปลงพิพาทเปนเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร ๒ งาน จึงไดมีคําส่ังใหแกไข 
รูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ ดินเลขที่ ๖๔๔๒๙ จาก ๔ ไร ๒๐ ตารางวา เปน ๒ งาน  
๒๐ ตารางวา ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมด กรณียอมถือวาไดดําเนินการแกไข
โฉนดที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ประกอบกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และเปนการใชดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครองที่เปนไปตามขอเท็จจริง 
และขอกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๗/๒๕๕๘) 

 

เจาพนักงานที่ ดินจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งตามวิสัย 
และพฤติการณของผูมีอํานาจหนาที่ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การท่ี 
เจาพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) โดยไมไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหไดความเปนที่ยุติวา ที่ดินตามแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาใช

                                                                                                                                                                          
คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ

ดวยกฎหมาย อยางนอยตองมีเจาพนักงานฝายปกครองและตัวแทนคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ที่ดินน้ันตั้งอยู
เปนกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังใหทําการสอบสวนในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตออธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการได
ตามความจําเปนแตไมเกินหกสิบวัน 

ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตไดรับรายงานการสอบสวน
จากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคส่ี เม่ืออธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแลว ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 

การดําเนินการเพิกถอนแกไขตามความในมาตรานี้ ถาไมไดโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา  
ใหถือวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ันสูญหาย ใหเจาพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
เพื่อดําเนินการตอไป 

ถามีการคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจงและผูมีสวนไดเสียยินยอม
เปนลายลักษณอักษรแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขใหถูกตองได 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณา 
เพิกถอนหรือแกไข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 
๗๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เปนที่ดินแปลงเดียวกันหรือมีตําแหนงที่ตั้งถูกตอง
ตรงกันหรือไม ดานขางเคียงของที่ดินมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร สภาพที่ดินและ
การทําประโยชนในที่ดินเปนอยางไร และเปนที่ดินที่พึงออกเอกสารสิทธิใหไดหรือไม  
ทําใหมีการออก น.ส. ๓ ก. ทับที่ดินที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติซึ่งทางราชการ 
สงวนไวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สงผลให น.ส. ๓ ก. ดังกลาวตองถูกเพิกถอน 
ในภายหลัง พฤติการณเชนน้ีถือไดวาเจาพนักงานที่ดินกระทําการโดยประมาทเลินเลอ 
ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งความเสียหายของผูซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก.  
ที่ไมอาจอางการไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียน 
เปนผลโดยตรงจากการกระทําของเจาพนักงานที่ดิน กรมที่ดินจึงตองรับผิดชดใช
คาเสียหายจากการกระทําละเมิดดังกลาว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยจดทะเบียน
ซ้ือที่ดินมาจากบุคคลอ่ืน ซ่ึง น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับแบงแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ 
ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง แตมีผูรองเรียนวาไดมีการออก น.ส. ๓ ก. จํานวน ๑๐ ฉบับ 
ในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมโดยไมชอบดวยกฎหมาย รวมถึงที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ดวย  
ตอมา รองอธิบดีกรมที่ ดินซ่ึงได รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
มีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ พรอมแปลงแบงแยก จํานวน ๑๒ แปลง รวมถึง  
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ของผูฟองคดี เน่ืองจากมีการนําแบบแจงการครอบครอง 
(ส.ค. ๑) สําหรับที่ดินแปลงอ่ืนมาใชเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก.  อีกทั้ง ยังเปนที่ดินที่อยู
ในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จึงเปนการนําที่ดินที่ไมมี ส.ค. ๑ มาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดิน
ซ่ึงทางราชการไดสงวนไวเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ ดินตามขอ  ๘  (๒ )  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ .ศ .  ๒๔๙๗ )  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไมอยูในหลักเกณฑที่จะออก
หนังสือแสดงสิทธิ ในที่ ดินไดตามขอ  ๓  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ .ศ .  ๒๔๙๗ )  
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงใชบังคับ 
ในขณะนั้น  โดยไดแจงใหผูฟองคดีทราบและผูฟองคดีได อุทธรณคําสั่ ง ดังกลาวแลว  
แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔) พิจารณายกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
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ใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี 
และใหมีการชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ของผูฟองคดีแบงแยก

มาจากท่ีดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ เปนคนละตําแหนงกับที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ที่เปนหลักฐาน 
ในการออก น .ส . ๓ ก . เลขที่ ๘๗๗ และดานขางเคียงทั้งสี่ดานไมมีความสัมพันธกัน  
อีกทั้งสภาพท่ีดินก็ไมปรากฏรองรอยการทําประโยชนในที่ดิน กรณีจึงเปนการนํา ส.ค. ๑  
ของท่ีดินแปลงอื่นมาใชเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก.  นอกจากน้ี ที่ดินดังกลาวยังอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมทั้งแปลง จึงถือไดวาเปนการนําที่ ดินที่ไม มีหลักฐาน 
แสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมายมาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินซึ่งทางราชการ 
ไดสงวนไวเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนที่ดินตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
ตามขอ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช 
ประมวลกฎหมายที่ ดิน พ .ศ . ๒๔๙๗ ประกอบกับขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
ซ่ึงใชบังคับขณะนั้น การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ จึงไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อ น.ส. ๓ ก. 
เลขท่ี ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ของผูฟองคดีแบงแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๘๗๗ น.ส. ๓ ก. 
ของผูฟองคดีทั้งสองฉบับดังกลาวยอมไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

การท่ีเจาหนาที่ของกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ซ่ึงมีหนาที่ในการออก 
น.ส. ๓ ก. ไดดําเนินการออก น.ส. ก. เลขที่ ๘๗๗ โดยไมไดตรวจสอบขอเท็จจริงใหไดความ
เปนที่ยุติวา ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ที่นํามาเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เปนที่ดิน
แปลงเดียวกันหรือมีตําแหนงที่ตั้งถูกตองตรงกันหรือไม ดานขางเคียงของที่ดินมีความสัมพันธกัน
หรือไม อยางไร สภาพที่ดินและการทําประโยชนในที่ดินเปนอยางไร และเปนที่ดินที่พึงออก
เอกสารสิทธิใหไดหรือไม ประกอบกับที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาวทั้งแปลงตั้งอยูในเขต
อุทยานแหงชาติหาดเจาไหมที่ทางราชการสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในภาวะเชนนี้ 
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๕ จะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งตามวิสัยและพฤติการณ 
ของผูมีอํานาจหนาที่ในการออกเอกสารสิทธิ และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๕ สามารถ
ตรวจสอบได แตหาไดใชความระมัดระวังใหเพียงพอไม พฤติการณดังกลาวถือไดวา เจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๕ กระทําโดยประมาทเลินเลอในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ และโดยที่ 
น.ส. ๓ ก. เปนเอกสารมหาชนเก่ียวกับสิทธิในที่ ดิน ซ่ึงผู มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อาจนําไป 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับบุคคลภายนอกได และบุคคลภายนอกยอมมีเหตุผลอันควร 
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เชื่อไดวาเปน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ซ่ึงแบงแยก 
มาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ใหแกผูฟองคดี แตตอมา น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๘๗๗ ถูกเพิกถอน  
ผูฟองคดียอมไมอาจอางการไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองในที่ดินโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียน 
ตอพนักงานเจาหนาที่ไดตอไป ความเสียหายดังกลาวจึงเปนผลโดยตรงจากการที่เจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๕ ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ รวมถึง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ 
๘๘๕ ที่แบงแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อเปนความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๕ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๕ จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เม่ือที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ และเลขที่ ๘๘๕ ตั้งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหมทั้งแปลง ผูฟองคดียอมจะตองใชความระมัดระวังในการซื้อที่ดินยิ่งกวา
ที่ดินทั่วไปที่ไมไดตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ โดยเฉพาะที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ เน้ือที่ ๑ ไร 
ที่ผูฟองคดีซ้ือมาในราคาเพียง ๒,๕๐๐ บาท ซ่ึงเปนราคาที่ต่ํามากสําหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ 
ในเขตอุทยานแหงชาติ และมีสภาพทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพที่จะไดรับการพัฒนาเพื่อการพาณิชยกรรม
ดานการทองเท่ียว ผูฟองคดีจึงควรตรวจสอบถึงการไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินของบุคคลผูมีชื่อ 
ใน น.ส. ๓ ก. อยางละเอียดกอนตกลงทําสัญญาซ้ือขาย วาที่ดินมีลักษณะตองหามมิใหออก 
น.ส. ๓ ก. ตามกฎหมายหรือไม และผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เปนบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ 
อาจออกเอกสารสิทธิใหไดหรือไม  อีกทั้ง ไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดทําประโยชน 
ในที่ดินที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายเปนราคาที่ดินตามสัญญาซ้ือขาย
ที่ผูฟองคดีไดซ้ือมา คือ ในสวนของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔ เปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท และที่ดิน 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๕ เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท  พิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ชําระเงินจํานวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๓/๒๕๕๘) 

 

การออกโฉนดท่ีดินเปนการใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ .ศ .  ๒๕๓๙  
เจาพนักงานที่ ดินจึงมีอํานาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงที่ เ ก่ียวของได 
ตามความเหมาะสมในเร่ืองน้ัน โดยไมจําตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐาน 
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ของคูกรณีเพียงอยางเดียว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซึ่งนอกจากจะตองตรวจสอบตําแหนงแนวเขตที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิน 
และแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขตที่ดินแลว ยังตองตรวจสอบระวางแผนท่ี
ที่ดินดังกลาวดวยความรอบคอบวาทับซอนกับที่ดินแปลงอื่นหรือไมอีกดวย  ดังน้ัน  
การที่เจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินโดยมิไดนํารูปแผนที่ที่ไดจากการรังวัดออก 
โฉนดที่ดินลงในระวางแผนที่เพื่อตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินวา 
มีเน้ือที่ทับซอนกับที่ดินแปลงอ่ืนหรือไม ทําใหการออกโฉนดที่ดินดังกลาวเกิดความ
คลาดเคลื่อนไปทับซอนกับที่ดินที่มีบุคคลอ่ืนถือกรรมสิทธ์ิ ซึ่งตอมาอธิบดีกรมที่ดิน 
ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน แลวมีคําสั่งใหแกไขรูปแผนที่ 
และเน้ือทีใ่นโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนดังกลาวใหมีเน้ือที่ลดลงตรงตามความเปนจริง 
กรณีจึงถือไดวาเจาพนักงานที่ดินกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการออกโฉนดที่ดิน 
สงผลใหผูซื้อที่ ดินดังกลาวโดยสุจริตไดรับความเสียหาย กรมที่ ดินจึงตองรับผิด 
ในผลแหงการกระทําละเมิดดังกลาว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ ๘ ไร ๖๙ ตารางวา โดยท่ีดินดังกลาวมีหลักฐานเดิมเปนหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ มีชื่อนางสาว ด. เปนเจาของ หลังจากนางสาว ด. 
เสียชีวิต นางสาว ท. ผูจัดการมรดก ไดนํา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๕ ไปดําเนินการรังวัดเพ่ือออก
โฉนดที่ ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ ดินตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน  
ในระหวางดําเนินการรังวัดปกหลักเขตที่ดิน เจาหนาที่กรมที่ดินไดมีหนังสือแจงใหเจาของที่ดิน
ขางเคียงมาระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน แตเจาของที่ดินขางเคียงไมมาตามกําหนดนัด 
เจาพนักงานที่ดินจึงออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ใหแกนางสาว ท. และตอมาไดจดทะเบียน
ขายที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี  หลังจากน้ัน เจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖ เลขที่ ๖๗ และ
เลขที่ ๖๘ ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดยื่นคําขอรวมโฉนดที่ดินทั้งสามแปลง
ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง แตเม่ือลงระวางแลวปรากฏวาทับโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ของผูฟองคดีบางสวน เน้ือที่ ๒ ไร ๒ งาน ๙ ตารางวา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
คัดคานการรังวัด  ตอมา สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พิจารณาแลวเห็นวา 
โฉนดที่ดินของผูฟองคดีไดออกทับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘ บางสวน อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ผลการสอบสวนปรากฏวาโฉนดที่ดินของผูฟองคดีไดออกทับโฉนดท่ีดินเลขที่ ๖๘ ซ่ึงออก 



 
 
๗๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ใหอยูกอนแลว ปจจุบันมีบริษัท อ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่
และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดี จาก ๘ ไร ๖๙ ตารางวา เปน ๕ ไร ๒ งาน ๖๐ ตารางวา  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดี
หากเพิกถอนไมไดใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใชคาที่ดินเปนเงิน ๒,๕๒๒,๕๐๐ บาท
ใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โฉนดที่ดินเปนเอกสารมหาชนอันรับรองวาบุคคลผูมีชื่อในโฉนดที่ดิน 

มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจํานวนเนื้อที่ระบุไว บุคคลภายนอกยอมมีเหตุควรเชื่อวาโฉนดที่ดิน 
ไดออกโดยชอบดวยกฎหมายและถูกตอง พนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูมีหนาที่
เก่ียวของกับการออกโฉนดที่ดิน จึงตองดําเนินการออกโฉนดที่ดินซึ่งเปนเอกสารสําคัญ 
ดวยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหการออกโฉนดที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบ
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับการออกโฉนดที่ดินเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
ของเจาหนาที่อันมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พนักงานเจาหนาที่จึงมีอํานาจ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม โดยไมจําเปนตองผูกพันอยูกับคําขอ 
หรือพยานหลักฐานของคูกรณี รวมทั้งตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปน 
แกการพิสูจนขอเท็จจริง  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ และ ๒๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
พนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจในการไตสวนแสวงหาขอเท็จจริงที่เก่ียวของ
กับการออกโฉนดที่ดินไดตามที่เห็นสมควร โดยนอกจากจะตองตรวจสอบตําแหนงและแนวเขตที่ดิน
ที่ขอออกโฉนดที่ดินวาจดที่ดินของบุคคลใดบาง และแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงมาระวัง 
แนวเขตที่ดินแลว ยังตองตรวจสอบระวางแผนที่ที่ดินดังกลาววาทับซอนกับที่ดินของบุคคลใด
หรือไมดวย  ดังนั้น การท่ีพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ใหแกนางสาว ท. โดยมิไดตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
ที่นางสาว ท. นํามาเปนหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินวามีเน้ือที่ทับซอนกับที่ดินแปลงอื่น
หรือไม ซ่ึงหากนํารูปแผนที่ที่ไดจากการรังวัดออกโฉนดที่ดินลงในระวางแผนที่แลว จะพบวา
ตําแหนงที่ตั้งที่ดินดังกลาวมีบางสวนทับซอนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘ ประกอบกับขอเท็จจริง
ปรากฏวา ที่ดินดังกลาวนางสาว ท. ไดเคยนําทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย 
มากอนแลวคร้ังหน่ึง ซ่ึงผลการรังวัดปรากฏวาที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๕  
ทับซอนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘ ซ่ึงหากพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตรวจสอบจากสารบบที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกลาวก็จะพบขอเท็จจริงเชนวาน้ัน พฤติการณ 
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แหงการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวังซ่ึงบุคคลเชนนั้นจักมีตามวิสัยและพฤติการณของผูมีอํานาจหนาที่ออกเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน และพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เชนวาน้ันได แตหาไดใชความระมัดระวังใหเพียงพอไม ถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
ในการออกโฉนดที่ดิน ทําใหที่ดินที่ผูฟองคดีถือกรรมสิทธิ์ทับซอนกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๖๘ ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูซ้ือที่ดินดังกลาวโดยสุจริตยอมไดรับความเสียหาย กรณีจึงเปน 
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๔๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ในการออกโฉนดที่ดิน  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิด 
ในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชดใชคาเสียหาย ๒,๕๒๒,๕๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๗๕/๒๕๕๙) 

 

๔. การรังวัดที่ดิน 
 

๔.๑ การรังวดัสอบเขตทีดิ่น 
 

ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
กรมที่ดินไดวางแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่เจาของที่ดินขางเคียงไมมาระวังชี้แนวเขต
ไวในขอ ๑ ของหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๕๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ วา 
กรณีหลักเขตที่ดินเดิมอยูครบ ไมตองสอบถามเจาของที่ดินขางเคียง  ดังน้ัน แมเจาของ
ที่ดินขางเคียงบางรายไมไประวังชี้แนวเขตตามที่นัดไวก็ตาม แตหากผลการรังวัด 
สอบเขตที่ดินปรากฏวาไดรูปแผนที่และเน้ือที่คงเดิม ตรงกับรายงานการรังวัดครั้งกอน 
รวมทั้งหลักเขตเกายังอยูครบโดยมีระยะเทาเดิม พนักงานเจาหนาที่ยอมไมจําตอง
ดําเนินการสอบถามไปยังเจาของที่ดินขางเคียงแตอยางใด   

สรุปขอเท็จจริง  
ผูฟองคดีทั้ งสามเปนเจ าของกรรมสิทธิ์ที่ ดินโฉนดที่ ดิน เลขที่  ๒๙๔๕๕  

เลขที่ ๒๙๔๕๖ และเลขที่ ๒๙๔๕๙ ตามลําดับ เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ราษฎรหมูที่ ๑ ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งผูฟองคดี 

                                                            
 ๔๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 
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ทั้งสามไดรวมกันอุทิศที่ดินขางละ ๓ เมตร ใหแก องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืด (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) เพ่ือกอสรางถนนสาธารณประโยชน กวาง ๖ เมตร ไปตามแนวเขตที่ดินของผูอุทิศ  
ซ่ึงในชวงแรกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกอสรางถนนสาธารณประโยชนกวาง ๓ เมตร โดยแจงให 
ผูฟองคดีทั้งสามทราบวา งบประมาณในการกอสรางมีนอย จึงขอสรางถนนในฝงที่ ดิน 
ของผูฟองคดีทั้งสามและญาติ ๆ กอน ยังไมกอสรางในที่ดินฝงตรงขามกับที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม 
แตตอมาประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการขยายถนนเปน ๖ เมตร 
เขามาในฝงของผูฟองคดีทั้งสามอีก กวาง ๓ เมตร ผูฟองคดีทั้งสามไดคัดคานดวยวาจา 
และเปนหนังสือตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ หลายคร้ัง แตไมเปนผล  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีทั้งสาม 
และรอยโท ช. ผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินของผูฟองคดี 
ทั้งสามเพ่ือหาแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน และชางรังวัดซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดทําการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๑ มีรอยโท ช. ผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดีทั้งสามเปนผูนําทําการรังวัด  ทั้งนี้ 
ชางรังวัดไดนํารายงานการรังวัดเดิมเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ไปประกอบการรังวัดดวย 
ผลการรังวัดปรากฏวา ไดรูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม หลักเขตเกาอยูครบ อยูในระยะเดิมทั้งสามแปลง 
ตรงกับรายงานการรังวัดเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐  อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา
การรังวัดของพนักงานเจาหนาที่ในครั้งใหมน้ีไมถูกตอง เน่ืองจากมิไดรังวัดตามแนวการรังวัด
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๐ และมิไดนําเน้ือที่สวนที่อยูในน้ําลึกมารวมดวย จึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ขอใหทบทวนการรังวัด และรองเรียนตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือขอใหตรวจสอบ
การรังวัดสอบเขตที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามอีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบรายการรังวัด
ดังกลาวแลวมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งแจงใหผูฟองคดี
ทั้งสามทราบวาการรังวัดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสามไมเห็นดวย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําการแกไขแนวถนน โดยใหใช
ที่ดินในสวนของผูฟองคดีทั้งสามตามที่ขอหรือที่ไดรับอนุญาตจากผูฟองคดีทั้งสาม และหากแพคดี 
ผูฟองคดีทั้งสามขอสงวนสิทธิการยกใหที่ ดิน และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการรังวัดที่ดิน 
ตามการรังวัดเดิมป พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยใหยึดถือหลักเขตของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๐๙ ซ่ึงมารดา
ของผูฟองคดีทั้งสามเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เสียคาใชจายเอง  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

กรมที่ดินไดวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกรณีที่เจาของที่ดินขางเคียงไมไดมาระวังชี้แนวเขต 
ไวในขอ ๑ ของหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๕๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๖  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีรายละเอียดดังนี้ (๑) กรณีหลักเขตที่ดินเดิมอยูครบ ไมตองสอบถามเจาของที่ดินขางเคียง  
และ (๒) ถามีการปกหลักเขตที่ดินใหมแทนหลักเขตที่ดินเกาที่สูญหายหรือปกหลักเขตที่ดิน
แบงแยกบนแนวเขตโฉนดที่ดินเดิม หากเจาของที่ดินขางเคียงดานที่เก่ียวของในการปกหลักเขต
ที่ดินไมมาระวังชี้แนวเขต ใหมีหนังสือแจงเจาของที่ดินขางเคียงแปลงนั้นทราบตามแบบ  
ท.ด. ๓๘ ค.  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา รอยโท ช. ไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน
พิพาททั้งสามแปลงในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงในวันรังวัด รอยโท ช.  
ไดนําพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการรังวัด โดยพนักงานเจาหนาที่ไดนํารายงาน 
การรังวัดเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ไปประกอบการรังวัดในครั้งน้ีดวย ผลการรังวัดปรากฏวา  
ไดรูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม หลักเขตเกาอยูครบระยะเทาเดิมทั้ง ๓ แปลง ตรงกับรายการรังวัด
เม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พนักงานเจาหนาที่จึงไมจําตองดําเนินการสอบถามเจาของที่ดิน
ขางเคียงแตอยางใด กรณียอมถือไดวาการรังวัดสอบเขตดังกลาวไดดําเนินการตามที่มาตรา ๖๙ ทวิ 
วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๕๒๕๖  
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ กําหนดไว อันเปนการรังวัดสอบเขตท่ีชอบดวยกฎหมายแลว 
แมผูฟองคดีทั้งสามจะอางวามิไดรังวัดตามแนวการรังวัดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๐ และมิไดนําเน้ือที่ 
สวนที่อยูในน้ําลึกมารวมดวย ก็เปนการกลาวอางโดยไมมีพยานหลักฐานยืนยัน จึงไมอาจรับฟงได 

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๙ ไดแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๓๖.๖๔ เมตร และหลังจากมีการกอสรางถนนกวาง ๖ เมตรเสร็จแลว ก็ไมปรากฏหลักฐานวา 
มีการแบงหักที่ดินโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวอีก สวนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๕ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๙๔๕๖ หลังจากไดมีการกอสรางถนนกวาง ๖ เมตร เสร็จแลว ไดแบงหักเปน 
ทางสาธารณประโยชน กวาง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร และกวาง ๒ เมตร ถึง ๓ เมตร ยาว ๓๖ เมตร 
ตามลําดับ ซ่ึงการรังวัดสอบเขตที่ ดินและการรังวัดแบงหักที่ ดินของผูฟองคดีทั้ งสาม  
อยู ในแนวเขตที่ ดินที่ ผูฟ องคดีทั้ งสามได อุทิศ ใหแกผู ถู กฟองคดีที่  ๑  เ พ่ือกอสร าง 
ถนนสาธารณประโยชน การกอสรางถนนสาธารณประโยชนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิไดรุกล้ํา
ที่ ดินของผูฟองคดีทั้งสาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสาม 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๓/๒๕๕๘) 

 

 ๔.๒ การรังวัดแบงแยกที่ดิน 
 

 ในการรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิม แมจะเกิดเหตุขัดของเน่ืองจาก
ผูปกครองทองที่คัดคานแนวเขตดานที่ติดกับทางสาธารณประโยชน แตหากเปนกรณีที่
ศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาตามยอมใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียน 



 
 
๗๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเปนของโจทกซึ่งเปนผูย่ืนคําขอ โดยใหรังวัดแบงแยกที่ดินตามพื้นที่
ที่กําหนดไวในแผนที่วิวาทที่จัดทําข้ึนตามคําสั่งศาล ซึ่งแผนที่วิวาทน้ันกําหนดขอบเขต
ที่ดินที่ตองแบงแยกที่ดินใหแกผูย่ืนคําขอไวแลวดวย เจาพนักงานที่ดินยอมสามารถ 
ยึดโยงจากหลักเขตที่ดินดังกลาวที่ไมมีการคัดคานแนวเขตที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดิน
และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินได การที่เจาพนักงานที่ดินไมดําเนินการเชนวาน้ี 
ถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 สรุปขอเท็จจริง   
 นาย ว. (ผูรองสอด) เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ จํานวน 
เน้ือที่ ๑๑ ไร ๓ งาน ๖๐ ตารางวา  ตอมา ผูฟองคดีทําสัญญาซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาว 
จากผูรองสอด เปนจํานวนเนื้อที่ ๓ ไร และเม่ือผูฟองคดีชําระเงินจนครบถวนตามสัญญาแลว  
ผูรองสอดไดนําหลักฐานโฉนดที่ดินดังกลาวไปยื่นคําขอรังวัดแบงแยกในนามเดิมเพ่ือโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินสวนที่ไดตกลงซื้อขายกันใหแกผูฟองคดี แตเน่ืองจากผูรองสอดมีขอพิพาทกับ
ผูปกครองทองที่ในเรื่องการกันเขตทางสาธารณประโยชนดานทิศตะวันออก ทําใหยังไมดําเนินการ
แบงแยกที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงเปนโจทกยื่นฟองผูรองสอดเปน
จําเลยตอศาลยุติธรรม ฐานผิดสัญญาซ้ือขาย  ตอมา ผูฟองคดีและผูรองสอดไดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความในศาลโดยตกลงยินยอมแบงแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ เน้ือที่  
๓ ไร ตามพื้นที่ที่กําหนดไวในแผนที่วิวาทที่จัดทําขึ้นตามคําส่ังศาล และใหรังวัดยกเวนที่ดิน 
ดานทิศตะวันออกเน้ือที่กวาง ๖ เมตร และยาวตลอดแนว เพ่ือทําเปนถนนสําหรับผูรองสอด 
ใชเขาออกสูถนนสาธารณะ ซ่ึงผูฟองคดีและผูรองสอดตกลงยินยอมจะไปดําเนินการจดทะเบียน
ภาระจํายอมในที่ดินบางสวนของตนเพื่อใหอีกฝายใชเปนทางเขาออกสูทางสาธารณประโยชน 
หากฝายใดฝายหนึ่งไมไปยินยอมใหถือเอาสัญญาประนีประนอมยอมความตามคําพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของฝายนั้น และยินยอมใหอีกฝายหนึ่งดําเนินการไดไปฝายเดียว ศาลยุติธรรม 
มีคําพิพากษาตามยอม ผูฟองคดีและผูรองสอดจึงยื่นคําขอจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม  
(มีคาตอบแทน) ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผูถูกฟองคดี) ในสารบัญจดทะเบียน 
ทายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ และยื่นขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกลาว โดยจํากัด 
เน้ือที่ดินไว ๓ ไร เพ่ือเปนของผูฟองคดี สวนแปลงคงเหลือมีเน้ือที่จํานวนเทาใดใหเปนของผูรองสอด 
ซ่ึงในวันรังวัดผูรองสอดไมไดเขารวมนํารังวัดดวย ผูถูกฟองคดีจึงถือคําพิพากษาตามยอม 
แทนการแสดงเจตนาของผูรองสอดดําเนินการรังวัดจนแลวเสร็จ แตผูรองสอดไดรองเรียน 
ตอผูถูกฟองคดีในภายหลังวา ผูฟองคดีนํารังวัดไมถูกตอง ขอใหทําการรังวัดใหมโดยกันเขต 
ทางสาธารณประโยชนเหลือประมาณ ๒ เมตร จากเดิมกันเขตทางสาธารณประโยชนไว ๔ เมตร  
ในการรังวัดคร้ังใหมปรากฏวา ผูรองสอดประสงคใหกันเขตทางกวาง ๒ เมตร แตผูปกครองทองที่
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอใหกันเขตทางกวาง ๔ เมตร ผูถูกฟองคดีจึงทําการไกลเกลี่ย แตไมอาจตกลงกันได จึงจัดทํา
บันทึกถอยคําฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยใหฝายที่ไมพอใจไปฟองคดีตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดมีการลงบันทึกถอยคํา และใหนําสําเนาคําฟองไปยื่นเปนหลักฐาน 
ตอผูถูกฟองคดี หากไมดําเนินการ สํานักงานที่ดินจะถือวาไมประสงคขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม
และจะพิจารณาดําเนินการยกเลิกเร่ืองรังวัด ซ่ึงเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวก็ไมปรากฏวา 
มีการฟองคดีตอศาล ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังตามหนังสือ ที่ สบ ๐๐๑๙/ร. ๑๐๙๓๔ ลงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจงผูฟองคดีวาเวลาไดลวงเลยเกินเกาสิบวันแลว แตผูฟองคดีและคูกรณี
ไมไดนําสําเนาคําฟองไปมอบใหเจาหนาที่ไวเปนหลักฐานวาไดมีการฟองคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ถือวาไมมีการฟองตอศาล จึงถือวาผูฟองคดีไมประสงคจะรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ จะไดยกเลิกคําขอแบงกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีตามความประสงคตอไป 
ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีตามบันทึกถอยคําฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และตามคําสั่งตามหนังสือ  
ที่ สบ ๐๐๑๙/ร. ๑๐๙๓๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งขอใหศาลสั่งใหจดทะเบียน 
โอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินแปลงแบงแยกออกจากโฉนดที่ ดินเลขที่  ๔๖๙๕  ใหแกผูฟองคดี 
ตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ในการรังวัดแบงแยกในนามเดิมเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนที่ไดตกลงซื้อขายกัน
จํานวนเนื้อที่ ๓ ไร ใหแกผูฟองคดีน้ัน เจาของที่ดินขางเคียงไดมาระวังแนวเขตครบทุกดาน  
และไมปรากฏวามีเหตุขัดของในการรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิม ประกอบกับเม่ือพิจารณา 
จากแผนที่วิวาทที่ผูถูกฟองคดีจัดทําขึ้นตามคําพิพากษาตามยอมของศาลยุติธรรม ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๖๙๕ มีรูปแปลงที่ดินเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ดานทิศตะวันออกของที่ดินติดทางสาธารณประโยชน
ตลอดความยาวของแปลงที่ดิน ในแผนที่วิวาทแสดงขอบเขตที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร ที่ตองแบงแยก
จากท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ใหแกผูฟองคดี โดยสวนที่แบงแยกเปนสวนที่อยูทางทิศใต 
ของแปลงที่ดินและดานทิศตะวันออกของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ติดทางสาธารณประโยชน
ตลอดแนว ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดีดานทิศตะวันออกน้ียินยอมใหกันเขตทางสาธารณประโยชนไวแลว 
และแผนที่วิวาทน้ันกําหนดขอบเขตที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร ที่ตองแบงจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ 
ใหแกผูฟองคดีไวดวย ผูถูกฟองคดียอมสามารถยึดโยงจากหลักเขตที่ดินดังกลาวที่ไมมีการคัดคาน
แนวเขตที่ดิน เพ่ือออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ 
เน้ือที่ ๓ ไร ใหเปนของผูฟองคดีตามคําพิพากษาตามยอมของศาลยุติธรรมได และกรณี
เหตุขัดของที่ผูถูกฟองคดีอางวาไมสามารถดําเนินการแบงแยกที่ดินไดน้ัน ก็เกิดจากผูรองสอด 
ไมสามารถตกลงเกี่ยวกับแนวเขตทางสาธารณประโยชนกับผูปกครองทองที่ในฐานะผูดูแลรักษา
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ทางสาธารณประโยชนได ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูรองสอดและผูปกครองทองที่จะตองไปวากลาวกันตอไป  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีทําการไกลเกลี่ย แตไมอาจตกลงกันได จึงจัดทําบันทึกถอยคําลงวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๕๒ แจงใหฝายที่ไมพอใจไปฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ 
ไดมีการลงบันทึกถอยคําและนําสําเนาคําฟองไปยื่นตอผูถูกฟองคดีไวเปนหลักฐานวา 
ได มีการฟ องภายใน กําหนดดังกล าว  และการที่ ผู ถู กฟ อ งค ดี มีคํ า ส่ั งตามหนั งสื อ  
ที่ สบ ๐๐๑๙/ร. ๑๐๙๓๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจงผูฟองคดีวาเวลาไดลวงเลย 
เกินเกาสิบวันแลว แตผูฟองคดีและคูกรณีไมได นําสําเนาคําฟองไปมอบใหเจาหนาที่ 
ไวเปนหลักฐานวาไดมีการฟองคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ถือวาไมมีการฟองตอศาล  
จึงถือวาผูฟองคดีไมประสงคจะรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ จะไดยกเลิก 
คําขอแบงกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีตามความประสงคตอไปน้ัน จึงไมชอบดวยกฎหมาย  

คําพิพากษาตามยอมของศาลยุติธรรมซ่ึงคดีถึงที่สุดแลวยอมผูกพันผูรองสอด 
ในฐานะคูความตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕๕๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีสามารถรังวัดแบงแยกที่ดินโดยยึดโยงจากหลักเขตที่ดิน
ดังที่กลาวมาแลวเพ่ือดําเนินการแบงแยกที่ ดินเนื้อที่ ๓ ไร ออกมาจากที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๔๖๙๕ ได แตผูถูกฟองคดียังมิไดดําเนินการแบงกรรมสิทธิ์รวมและออกโฉนดที่ดิน 
สวนที่แบงแยก พรอมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เปนของผูฟองคดีตามคําพิพากษาตามยอม
ของศาลยุติธรรม กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกผูฟองคดีเน้ือที่ ๓ ไร ที่รังวัด
แบงกรรมสิทธิ์รวมจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ตามคําพิพากษาตามยอมของศาลยุติธรรม  
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๕๑/๒๕๕๘) 
                                                            

๕๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   
มาตรา ๑๔๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวาดวยการอุทธรณฎีกา และการพิจารณาใหม  

คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําส่ัง นับตั้งแตวันที่ 
ไดพิพากษาหรือมีคําส่ัง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองดเสีย ถาหากมี 

ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยท่ัวไปวาใหใชคําพิพากษาบังคับแกบุคคลภายนอกซ่ึงมิไดเปนคูความในกระบวนพิจารณา
ของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันยอมไมผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕ และ ๒๗๔ 
และในขอตอไปน้ี 

(๑) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาส่ังใหเลิกนิติบุคคล หรือคําส่ัง 
เร่ืองลมละลายเหลาน้ี บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอางอิงหรือจะใชยันแกบุคคลภายนอกก็ได 

(๒) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใด ๆ เปนคุณแกคูความฝายใดฝายหนึ่งอาจใชยัน 
แกบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกน้ันจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวา 
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๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 

 ๕.๑ การจดทะเบียนแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน 
 

การที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการกอสรางคลองสงนํ้าตัดผาน 
ที่ดินของตน รวมทั้งยังไดเขารวมการรังวัดและดําเนินการขอจดทะเบียนแบงหักที่ดิน 
สวนดังกลาวใหเปนที่สาธารณประโยชน ยอมถือไดวา เจาของที่ดินแสดงเจตนา 
อุทิศที่ดินสวนที่เปนคลองสงนํ้าใหเปนที่สาธารณประโยชน และถือวาการจดทะเบียน
แบงหักที่ ดินสวนดังกลาวใหเปนที่สาธารณประโยชนเปนไปตามความประสงค 
ของเจาของที่ดินแลว ทําใหที่ดินสวนดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แมภายหลังประชาชนจะมิไดใชประโยชน
จากคลองสง นํ้าแหง น้ี  ความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินก็มิได สูญสิ้นไป   
เจาของที่ ดินเดิมจะครอบครองที่ ดินสวนที่ เปนคลองสงนํ้าเปนเวลานานเทาใด  
ก็ไมมีสิทธิที่จะยึดถือเอาที่ดินดังกลาวกลับคืนมาเปนกรรมสิทธ์ิของตนไดอีก  ดังน้ัน 
ตราบใดที่ยังไมมีการถอนสภาพที่ดินดังกลาวจากการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว ทางราชการก็ยอมไมสามารถโอนที่ดิน
คืนใหแกเจาของที่ดินได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๐๖ ตําบลปากแคว 

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไดยกที่ดินบางสวนใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย  
เพ่ือกอสรางทางหลวงแผนดินสายวัดเกาะ-อําเภอเมืองสุโขทัย (๑๑๙๕)  ตอมา มีสมาชิกสภาจังหวัด 
กํานัน ผู ใหญบานมาเจรจาขอใหผูฟองคดีและเจาของที่ ดินบริเวณดังกลาวยินยอมให 
ทางราชการกอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือใหเกษตรกรในบริเวณใกลเคียงใชนํ้าในการเกษตร  
โดยผูฟองคดีไดยินยอมใหกรมชลประทานกอสรางคลองสงนํ้าดวยพลังงานไฟฟาเพ่ือใช
ประโยชนทางการเกษตรตามโครงการน้ําใตดิน (คลองสงน้ําคลองลอย) ผานที่ดินของผูฟองคดี
ขนานคูไปกับทางหลวงสายดังกลาว  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินขางตนในนามเดิม จํานวน ๔ แปลง และจดทะเบียนแบงหักที่ดินใหเปน 
ที่สาธารณประโยชน จํานวน ๑ แปลง โดยท่ีดินที่แบงหักเปนที่สาธารณประโยชนมีสภาพเปน
ทางหลวงแผนดินและคลองสงนํ้า  ตอมา ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแควไดมีมติ
ใหยกเลิกคลองสงนํ้าดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  
(ผูถูกฟองคดี) เพ่ือขอคืนที่ดินสวนที่เปนคลองสงน้ํา ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีคําสั่งปฏิเสธโดยใหเหตุผลวา
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินดังกลาวตกเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว 
ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวและขอใหดําเนินการแกไขรายการจดทะเบียนดังกลาวตาม
มาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูถูกฟองคดีพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีแลว 
ไมดําเนินการใหตามที่รองขอ พรอมทั้งแจงใหผูฟองคดีทราบวา ที่ดินพิพาทไมมีสภาพ 
เปนคลองสงนํ้า แตผูฟองคดีจดทะเบียนแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน ที่ดินดังกลาวยอมตกเปน
ที่สาธารณสมบัติของแผนดิน แมวาทางราชการจะไมไดใชประโยชนที่ดินสวนนั้นทั้งหมด  
ก็ไมทําใหสภาพความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสูญสิ้นไป ผูฟองคดีเห็นวาการแบงหักที่ดิน
ดังกลาวไมถูกตองตามความประสงคของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีตองการใหรังวัดแบงหัก
เฉพาะสวนที่เปนทางหลวงแผนดินเทาน้ัน มิไดมีความประสงคจะใหรังวัดที่ดินสวนที่เปน 
คลองสงนํ้าเพ่ือใหเปนทางสาธารณประโยชนดวย การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมคืนที่ดิน 
สวนที่เปนคลองสงนํ้าใหแกผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมคืนที่ดินในสวนที่ 
แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน (คลองสงนํ้า) และขอที่ดินคืนเฉพาะสวนที่เปนคลองสงนํ้า
ดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่ผูฟองคดียินยอมใหทางราชการกอสรางคลองสงนํ้าตัดผานที่ดินของผูฟองคดี 

ผูฟองคดียอมรูดีอยูแลววาไมสามารถใชที่ดินสวนดังกลาวเพ่ือประโยชนของตนเองได  อีกทั้ง 
วัตถุประสงคของโครงการดังกลาวก็เพ่ือใหเกษตรกรที่มีที่ดินบริเวณที่คลองสงนํ้าตัดผาน 
ไดใชประโยชนรวมกัน กรณีจึงเล็งเห็นไดวา เม่ือคลองสงนํ้าตัดผานที่ดินของผูฟองคดีแลว  
ผูฟองคดียอมไดรับประโยชนจากคลองสงน้ําดังกลาว อันเปนการสมประโยชนของผูฟองคดี 
ในการไดใชประโยชนจากคลองสงนํ้าดังกลาวแลว ประกอบกับตอมาผูฟองคดีไดจดทะเบียน 
แบงหักที่ดินสวนดังกลาวใหเปนที่สาธารณประโยชน จึงฟงไดวา ผูฟองคดีมีเจตนาอุทิศที่ดิน
สวนที่เปนคลองสงนํ้าดังกลาวใหเปนที่สาธารณประโยชน ทําใหที่ดินสวนที่เปนคลองสงนํ้า 
ตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา 
๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นับแตผูฟองคดีแสดงเจตนาอุทิศใหเปน 
ที่สาธารณประโยชน แมวาหลังจากที่คลองสงนํ้าดังกลาวไดกอสรางเสร็จ จะมีปญหาทอแตก 
จนนํ้าซึมทวมไรนาของราษฎร อันเปนเหตุใหตองยกเลิกคลองสงน้ําดังกลาว ทําใหประชาชน
มิไดใชประโยชนคลองสงน้ําแลวก็ตาม แตเม่ือคลองสงน้ําดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินแลว ความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินก็มิไดสูญส้ินไป แมผูฟองคดีจะครอบครอง
ที่ดินพิพาทดังกลาวเปนเวลานานเทาใด ก็ไมมีสิทธิที่จะยึดถือเอาที่ดินสวนที่เปนคลองสงนํ้า
กลับคืนมาเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีไดอีก ประกอบกับไมปรากฏวามีการถอนสภาพการเปน



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สาธารณสมบัติของแผนดินในที่ดินดังกลาวตามที่มาตรา ๘๕๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว  
กรณีจึงไมสามารถโอนที่ ดินคืนใหแกผูฟองคดีได เน่ืองจากตองหามตามมาตรา ๑๓๐๕  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏวา ในการรังวัดที่ ดินแบงแยกโฉนดที่ ดิน 
ในนามเดิมและแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน ผูฟองคดีเปนผูนําชี้แนวเขต โดยชางรังวัด 
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยทําการรังวัดตามที่ทุกฝายนําชี้ ซ่ึงภายหลังจากที่ไดทําการรังวัด 
เสร็จเรียบรอยแลว ผูถูกฟองคดีจึงดําเนินการจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิม จํานวน ๔ แปลง 
และแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน ประกอบดวยที่ดินสวนที่เปนทางหลวงแผนดินสายวัดเกาะ 
-อําเภอเมืองสุโขทัย (๑๑๙๕) และที่ดินสวนที่เปนคลองสงนํ้า เน้ือที่ ๒ ไร ๗ ๖/๑๐ ตารางวา  
กรณีจึงเห็นไดวา การรังวัดแบงแยกโฉนดที่ ดินพิพาทและการจดทะเบียนแบงหักเปน 
ที่สาธารณประโยชน เปนไปตามความประสงคของผูฟองคดี โดยผูฟองคดีเปนผูรวมดําเนินการ
รังวัดตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว มีเจาหนาที่ผูทําการรังวัดดําเนินการตามการนําชี้ 
ของผูฟองคดี ผูแทนนายชางแขวงการทางสุโขทัยและเจาของที่ดินขางเคียงเขารวมระวังแนวเขต
และลงชื่อ รับรองแนวเขตดวยแลว การรังวัดและจดทะเบียนแบงหักที่ ดินพิพาทเปน 
ทางสาธารณประโยชนจึงเปนการดําเนินการถูกตองตามมาตรา ๖๙ ทวิ และมาตรา ๗๙  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบขอ ๕ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัดสอบเขต แบงแยก 
                                                            

๕๑ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

มาตรา ๘  บรรดาท่ีดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของแผนดินน้ัน  
ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 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 และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ใหกระทํา 
โดยพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย 



 
 
๗๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ แลว ไมมีเหตุที่ผูถูกฟองคดีจะตองดําเนินการตามมาตรา ๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินแตอยางใด  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ปฏิเสธการคืนที่ดินใหแก
ผูฟองคดีโดยใหเหตุผลวาที่ดินดังกลาวตกเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐๕/๒๕๕๘) 
 

กรณีที่เจาของที่ดินไดดําเนินการขอรังวัดแบงหักที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน 
และขอจดทะเบียนแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
ดวยตนเองในเอกสารตาง ๆ  ที่เก่ียวของ ยอมเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงวาเจาของที่ดิน
ประสงคอุทิศที่ดินแปลงพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชน  ในการน้ี หากไมปรากฏวา
เจาของที่ดินไดโตแยงคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินในทันทีวาการดําเนินการรังวัด
แบงแยกตามคําขอดังกลาวไมถูกตอง และไมปรากฏขอเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ  
ที่แสดงใหเห็นวาเจาพนักงานที่ดินกระทําการโดยมิชอบ หรือมีเจตนาทุจริตหลอกลวง 
ใหเจาของที่ ดินแสดงเจตนาในการแบงหักทางสาธารณประโยชนโดยสําคัญผิด 
ในลักษณะของนิติกรรมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมอันตกเปนโมฆะตามมาตรา 
๑๕๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กรณียอมตองถือวาการแสดงเจตนา 
อุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนมีผลสมบูรณ ทําใหที่ดินน้ันตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การที่เจาพนักงานที่ดินดําเนินการ
จดทะเบียนแบงหักที่ดินดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชน จึงเปนไปตามเจตนา 
ของเจาของที่ดิน มิไดเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๗๔  

ไดมอบอํานาจใหสามีของตนไปยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอางทอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
เพ่ือขอรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิม ๕ แปลง และแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน ๑ แปลง 
ชางรังวัดของสํานักงานที่ดินจังหวัดอางทองไดไปทําการรังวัดแบงแยก ซ่ึงเจาพนักงานที่ดิน 
ไดจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมโดยออกเปนโฉนดที่ ดินแปลงแยกจํานวน ๕ แปลง  
และจดทะเบียนหักทางสาธารณประโยชนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๗๔ ซ่ึงเปนโฉนดที่ดิน 
แปลงคงเหลือตามที่ผูฟองคดีที่ ๑ มีคําขอ  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนขายที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือทั้ง ๖ แปลงใหแกผูฟองคดีที่ ๒ และหลังจากนั้น  
ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบงหัก 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางสาธารณประโยชนในโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ โดยอางวาผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําขอแบงแยก
เปนทางสาธารณประโยชนไปดวยความเขาใจผิด ไมตรงตามความประสงคของผูฟองคดีที่ ๒ 
เน่ืองจากมีสัญญาจะซื้อจะขายระหวางผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๒๒ ตกลงใหผูฟองคดีที่ ๑ แบงแยกที่ดินเปน ๗ แปลง โดยสวนที่อยูตรงกลาง 
ใหเปนทางเดินสวนบุคคล มิไดเจตนาใหแบงแยกเปนทางสาธารณประโยชน  ตอมา  
ผูวาราชการจังหวัดอางทองไดมีหนังสือสงเรื่องใหอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจง 
ผูวาราชการจังหวัดอางทองวา ในการจดทะเบียนแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนดังกลาว 
เจาหนาที่ไดดําเนินการไปโดยถูกตองตามระเบียบและชอบดวยกฎหมายแลว ไดสอบสวนสิทธิ 
ความสามารถ และเจตนาของผูฟองคดีที่ ๑ แลว ผูฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคําขอรังวัด ลงชื่อรับรองแผนที่
และจดทะเบียนแบงแยกที่ดินดวยตนเอง ประกอบกับเจาของที่ดินขางเคียงไดคัดคานวา 
เคยใชที่ดินดังกลาวเปนทางสัญจรเขาออกตั้งแตที่ผูฟองคดีที่ ๑ ยกใหเปนทางสาธารณประโยชน 
และจังหวัดอางทองมีความเห็นวา ที่ ดินแปลงดังกลาวเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
จะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงมีคําสั่งไมเพิกถอนหรือแกไขรายการจดทะเบียนประเภทแบงหักที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน 
ในโฉนดที่ดินดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดอางทองไดมีหนังสือแจงคําส่ังดังกลาวใหผูฟองคดี 
ทั้งสองทราบ ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ัง แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมเพิกถอน 
การจดทะเบียนแบงหักที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน
ดําเนินการรังวัดแบงแยกและออกโฉนดที่ดินสวนที่ถูกแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนใหเปน
ทางสวนบุคคล 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในการดําเนินการตั้งแตในชั้นยื่นคําขอแบงแยกที่ดิน 

ในนามเดิมและคําขอแบงหักที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน การลงลายมือชื่อในใบรับรอง 
เขตติดตอของเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียง รวมไปถึงการลงลายมือชื่อรับรองรูปแผนที่
ตามแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) มีผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองทั้งสิ้น  ทั้งน้ี ในการรังวัด
แบงแยกตามคําขอของผูฟองคดีที่ ๑ เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการจําลอง 
รูปแผนที่โดยแบงแยกที่ดินแปลงแยกออกเปน ๕ แปลง และแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน 
๑ แปลง โดยผูฟองคดีที่ ๑ ไดลงชื่อรับรองความถูกตองของรูปแผนที่ในกระดาษบาง (ร.ว. ๙) 
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๒ พรอมทั้งรับรองวา “ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจรูปแผนที่น้ีแลวเห็นวา



 
 
๗๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่เจาพนักงานไดทําการรังวัดมาน้ันถูกตอง ตรงกับความประสงคของขาพเจาทุกประการแลว” 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมโดยแบงเปนโฉนดที่ดินแปลงแยก ๕ แปลง 
และแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนจากโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ ๑ แปลง ขอเท็จจริงดังกลาว
ยอมแสดงถึงเจตนาโดยชัดแจงของผูฟองคดีที่ ๑ ที่ประสงคอุทิศที่ดินแปลงพิพาทใหเปน 
ทางสาธารณประโยชน และเม่ือพิจารณาโฉนดที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือทั้ง ๖ แปลง 
ปรากฏชัดเจนวามีการแบงหักที่ดินสวนหนึ่งเปนทางสาธารณประโยชนแลว  อีกทั้ง ภายหลังจาก
การจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมและแบงหักทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีที่ ๑  
ก็ไดจดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือทั้ง ๖ แปลงใหแกผูฟองคดี
ที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไดโตแยงคัดคาน 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาการดําเนินการรังวัดแบงแยกในนามเดิมตามคําขอดังกลาวไมถูกตอง 
แตอยางใด ซ่ึงโดยวิญูชน หากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการดําเนินการไมถูกตอง ก็ยอมตอง
ทักทวงตอเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทันทีที่รู แตผูฟองคดีทั้งสองกลับมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๗  ถึงผูถูกฟองคดีที่  ๑  ขอให เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบงหัก 
ทางสาธารณประโยชนในโฉนดที่ดินพิพาทซ่ึงเปนระยะเวลาที่หางจากวันที่ผูฟองคดีทั้งสอง 
ไดรูถึงเหตุแหงการเพิกถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงโฉนดที่ดินดังกลาวถึง ๒๔ ป ขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีทั้งสองจึงไมเพียงพอจะรับฟงไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ไมมีเจตนาจะแบงแยกที่ดินพิพาท
สวนหนึ่งใหเปนทางสาธารณประโยชน  นอกจากน้ี ยังไมปรากฏขอเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ วา
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําการโดยมิชอบ มีเจตนาทุจริตหลอกลวงใหผูฟองคดีที่ ๑ 
แสดงเจตนาในการแบงหักทางสาธารณประโยชนโดยสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม 
ซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมอันตกเปนโมฆะตามมาตรา ๑๕๖๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดแสดงเจตนาอุทิศที่ ดินสวนหน่ึงใหเปน 
ทางสาธารณประโยชนซ่ึงมีผลสมบูรณแลว ทําใหที่ดินนั้นตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมและแบงหัก 
เปนทางสาธารณประโยชนในโฉนดที่ดินพิพาทตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง๕๓ ประกอบมาตรา ๗๑๕๔ 
                                                            
 ๕๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย   
 มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในส่ิงซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมเปนโมฆะ 
 ความสําคัญผิดในส่ิงซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ไดแกความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม 
ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดในทรัพยสินซ่ึงเปนวัตถุแหงนิติกรรม เปนตน 

๕๓-๕๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน  
มาตรา ๗๑ ใหผูดํารงตําแหนงตอไปน้ีเปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๗๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนไปตามเจตนาของผูฟองคดีที่ ๑ และมิไดเปนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตอง
ดําเนินการสั่งเพิกถอนหรือแกไขตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินแตอยางใด  ดังนั้น 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งปฏิเสธไมเพิกถอนหรือแกไขรายการจดทะเบียนประเภทแบงหักที่ดิน
เปนทางสาธารณประโยชนจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๙) 
 

 ๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยมรดก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวม 
 

นายชางรังวัดและเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ตามกฎหมายในการรังวัดที่ดิน
และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังตามวิสัย 
และพฤติการณเพื่อใหการรังวัดและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนไป 
อยางถูกตองตรงตามความจริงและตรงตามความประสงคของผูยื่นคําขอ การที่บุคคล 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวมิไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอจนทําใหการรังวัด 
ออกโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธ์ิรวมที่ดินเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
เปนเหตุใหมีการระบุชื่อผูถือกรรมสิทธ์ิในหนาโฉนดที่ดินสลับแปลงกัน และจํานวนเน้ือที่
ของที่ดินแปลงท่ีครอบครองอยูจริงกับเน้ือที่ของที่ดินตามที่ระบุในโฉนดที่ดินไมถูกตอง
ตรงกัน ซึ่งตอมาเม่ือผูถือกรรมสิทธ์ิไดนําโฉนดที่ดินไปจํานองเปนประกันการชําระหน้ีเงนิกู 
และภายหลังอธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่งใหแกไขโฉนดที่ดินและรายการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมในที่ดินตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สงผลใหโฉนดที่ดิน
ดังกลาวถูกแกไขเปลี่ยนแปลงใหมีจํานวนเนื้อที่ลดลง ทําใหสิทธิในการบังคับชําระหน้ี

                                                                                                                                                                          
(๑) เจาพนักงานที่ดินหรือผูทําการแทนสําหรับที่ดินในเขตที่มีสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานที่ดินสาขา 

และเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือท่ีมีใบไตสวนหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดินดังกลาวน้ันรวมกับที่ดิน 
(๒) นายอําเภอหรือผูทําการแทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอหรือผูทําการแทนสําหรับที่ดิน 

หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นในทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอน้ัน สําหรับกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (๑) 
มาตรา ๗๙ เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินซ่ึงมีโฉนดที่ดินแลวประสงคจะแบงแยกที่ดินเปนบางสวน ตองใหพนักงาน

เจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดิน เม่ือไดรังวัดแบงแยกเสร็จแลว ถาจะตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ใหจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเสียกอน แลวใหเจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินฉบับใหมให 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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จํานองลดลงบางสวน กรณียอมถือเปนการกระทําละเมิดตอผูรับจํานอง กรมที่ดิน 
จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่ 

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีซ่ึงเปนธนาคารพาณิชยไดรับจํานองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ 
จํานวนเนื้อที่ ๕๑๙/๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสรางของนาง ช. ไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกู 
จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แตนาง ช. ผิดนัดชําระหน้ีเงินกู ผูฟองคดีจึงเปนโจทกยื่นฟองนาง ช. 
ตอศาลแพง ซ่ึงศาลแพงไดมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระเงินพรอมดอกเบี้ยใหแกโจทก  
หากจําเลยไมชําระหรือชําระไมครบ ใหยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ พรอมสิ่งปลูกสราง 
ในที่ดินออกขายทอดตลาดเอาเงินชําระหนี้ใหแกโจทก หากไดเงินไมพอชําระหนี้ใหยึดทรัพยสินอ่ืน
ของจําเลยขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหน้ีใหโจทกจนครบ  ตอมา ผูถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๑๗๗๖ ไดยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุมแบน เพ่ือขอให
ตรวจสอบที่ดินที่ตนถือกรรมสิทธิ์ เน่ืองจากที่ดินที่ตนครอบครองและอยูอาศัยไมตรงกับหลักฐาน
โฉนดที่ดินที่ซ้ือมา ผลการตรวจสอบพบวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี (กรมที่ดิน) ไดดําเนินการ
รังวัดและจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๒๖ ไมตรงกับการครอบครอง
และเจตนาที่แทจริงของผูถือกรรมสิทธิ์ ทําใหที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๔ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๑๗๗๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๗ รวม ๔ ฉบับ  
มีการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนไมตรงตามตําแหนงที่ดิน รวมทั้งทําใหการจดทะเบียนในลําดับตอมา
ภายหลังการแบงแยกของโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวคลาดเคลื่อนไปดวย อธิบดีกรมที่ดิน  
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน ออกคําสั่งใหแกไขรายการ 
จดทะเบียนและโฉนดที่ดินขางตน ซ่ึงในกรณีของนาง ช. แกไขจากผูถือครองกรรมสิทธิ์ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ จํานวนเนื้อที่ ๕๑๙/๑๐ ตารางวา เปนผูถือครองกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๑๗๗๖ จํานวนเนื้อที่ ๔๔๓/๑๐ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาตนไดรับความเสียหาย 
จากการแกไขรายการจดทะเบียนดังกลาว เน่ืองจากสงผลใหหลักทรัพยที่นาง ช. นํามาจํานอง
เปนประกันการชําระหนี้เงินกูมีเน้ือที่ลดลงจํานวน ๗๖/๑๐ ตารางวา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาเสียหายเปนเงิน ๑๖๙,๕๑๑.๒๓ บาท  
และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตนจํานวน ๗๖,๐๐๐ บาท 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

 นายชางรังวัดและเจาพนักงานที่ ดินผู มีหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ 
ของผูถูกฟองคดีในการรังวัดและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะตองกระทําโดยใช 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงบุคคลผูดํารงตําแหนงดังกลาวจักตองมีตามวิสัย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๑ 
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และพฤติการณในการรังวัดออกโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมที่ดินใหถูกตอง
ตามความประสงคของผูขอ หากพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวไดใชความระมัดระวังเชนวาน้ัน 
ก็จะพบวา การจัดทํารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ในชั้นการรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๒๖ ออกเปนแปลงยอยเพื่อประกอบการจดทะเบียน ไดบรรยาย 
การแบงแยกกลับทิศ ผิดไปจากบันทึกถอยคําในแบบ ท.ด. ๑๖ ของผูขอ พนักงานเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีตําแหนงดังกลาวเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในงานรังวัดและงานจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมโดยเฉพาะ และสามารถใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตกลับมิไดใช  
หรือใชแตหาไดใชใหเพียงพอ ทําใหการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ไมตรงตามคําขอ ระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในหนาโฉนดที่ดินสลับแปลงกัน และจํานวนเน้ือที่ 
ของที่ ดินแปลงที่ครอบครองอยู กับเ น้ือที่ของที่ ดินตามที่ ระบุ ในโฉนดที่ ดินไมถูกตอง 
ตามความเปนจริง จนเปนเหตุใหตอมาอธิบดีกรมที่ดินอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑๕๕ 
                                                            

๕๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๖๑ เม่ือความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายซ่ึงดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่ 
ส่ังเพิกถอนหรือแกไขได 

กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหน่ึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
คณะหนึ่ง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารที่ไดจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เอกสารที่ไดจดแจงรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของมาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ 
เพื่อใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ใหถือวาไมมีการคัดคาน 

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย อยางนอยตองมีเจาพนักงานฝายปกครองและตัวแทนคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ที่ดินน้ันตั้งอยู
เปนกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหน่ึง
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังใหทําการสอบสวน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหน่ึง 
ส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินหกสิบวัน 

ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหน่ึงพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตไดรับรายงาน 
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เม่ืออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหน่ึงพิจารณาประการใดแลว 
ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 

การดําเนินการเพิกถอนหรือแกไขตามความในมาตรานี้ ถาไมไดโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา 
ใหถือวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ันสูญหาย และใหเจาพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
เพื่อดําเนินการตอไป 

ถามีการคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจงและผูมีสวนไดเสียยินยอม
เปนลายลักษณอักษรแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขใหถูกตองได 
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แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  การสอบสวน  การแจงผู มีสวนได เสียเ พ่ือใหโอกาสคัดคาน  
และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวมีคําสั่งใหแกไขโฉนดที่ดินและรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
แปลงดังกลาว สงผลใหโฉนดที่ดินแปลงที่จํานองเปนประกันกับผูฟองคดีถูกแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหมีจํานวนเนื้อที่ลดลง มูลคาทรัพยจํานองซึ่งคํานวณตามจํานวนเนื้อที่ยอมตองลดลงไปดวย 
ทําใหสิทธิในการบังคับชําระหน้ีจํานองของผูฟองคดีลดลงบางสวน กรณีจึงเปนการกระทํา 
โดยประมาทเลิน เลอในการปฏิบัติหน าที่ และกอให เ กิดความเสียหายแกผูฟ องคดี  
อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ดังกลาวสังกัดอยูจึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนในผลแหงละเมิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๕๖ แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สวนการพิจารณาวาพึงใชคาสินไหมทดแทนกรณีดังกลาวเพียงใดน้ัน จะตองพิจารณา
จากราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอันเปนหลักประกันที่นํามาจํานองเปนประกันหนี้เงินกู  
เม่ือปรากฏวาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๖ ที่สลับแปลงกัน  
มีสภาพทําเลที่ตั้งไมตางกัน การท่ีที่ดินสลับแปลงกันมิไดทําใหผูฟองคดีเสียหายในกรณีอ่ืน
นอกจากที่ดินที่ผูฟองคดีรับจํานองไวมีเน้ือที่ลดลงเทาน้ัน จึงควรนําราคาประเมินทุนทรัพย 
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของทางราชการ ซ่ึงประเมินไว 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคาตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท อันเปนราคาที่ใชอยูในขณะจดทะเบียนจํานอง
เปนประกัน มาคํานวณความเสียหายไดตามพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด เน่ืองจาก
เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาที่ดินที่นาง ช. ซ้ือมาจากผูขาย และไมปรากฏวามีการซื้อขายที่ดิน
บริเวณใกลเคียงที่ดินแปลงพิพาทกันในราคาเทาใด  อีกทั้ง ความเสียหายมิไดเกิดขึ้นจาก 

                                                                                                                                                                          
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการ

ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานและการพิจารณา 

เพิกถอนหรือแกไข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๕๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 
ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ของผูฟองคดีที่ปลอยเงินกูสูงกวาหลักประกันเกินความจริง 
เพราะการปลอยเงินกูมากหรือนอยไมไดพิจารณาเพียงราคาทรัพยจํานองเทาน้ัน แตยังพิจารณา
ปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๑,๔๐๐ บาท พรอมกับดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว  
นับแตไดมีการแกไขรายการจดทะเบียนที่ ดินและโฉนดที่ ดิน อันเปนวันกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๒๐๖๕๗ มาตรา ๒๒๔๕๘ และมาตรา ๔๓๘๕๙ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวนขางตน 
นับแตวันทําละเมิดจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา 
และหากผูฟองคดีไดรับชําระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพยจํานองเพียงใด ใหหักสวนหรือคืนเงิน
ที่ไดรับชําระไวเกินความเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๗/๒๕๕๙) 
 

 ๕.๔ การจดทะเบียนจํานอง 
 

ประมวลกฎหมายที่ดินไดกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญไว
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน โดยใหเจาพนักงานที่ดินทําการสอบสวน
เพื่อใหทราบถึงสิทธิและความสามารถของคูกรณี ตลอดจนตรวจสอบถึงความสมบูรณ
ของสัญญาที่นํามาขอจดทะเบียนจํานองกอนการรับจดทะเบียน การท่ีเจาพนักงานที่ดิน
รับจดทะเบียนจํานองโดยมิไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกลาวกอน ทั้งที่กรณี
ปรากฏขอบกพรองเก่ียวกับเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนจํานองและผูจํานอง
ไดถึงแกความตายไปกอนที่จะมีการยื่นคําขอจดทะเบียนจํานองแลว ยอมเปนการรับ 
จดทะเบียนจํานองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และกอใหเกิดความเสียหายแกทายาท 

                                                            
 ๕๗-๕๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด 
มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียก

ดอกเบ้ียไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 
ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวาน้ัน ทานอนุญาตใหพิสูจนได 
มาตรา ๔๓๘ คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ 

และความรายแรงแหงละเมิด  
อน่ึง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินน้ัน 

รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอข้ึนน้ันดวย 



 
 
๗๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของเจาของที่ดินอันถือไดวาเจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ กรมที่ดินซึ่งเปน
หนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนบุตรและเปนผูจัดการมรดกของนาง อ. ซ่ึงถึงแกกรรมเม่ือวันที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๓๗ นาง อ. มีทรัพยมรดก คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) 
เลขที่ ๓๔๖ ตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซ่ึงไดจดทะเบียนจํานองประกัน 
การกูยืมเงินไวกับนาง ภ.  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกไดไปยื่น
คําขอไถถอนจํานองที่ดินทรัพยมรดกตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคํา จึงพบวา 
การจํานองที่ดินดังกลาวเกิดขึ้นในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยในคําขอจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมการสอบสวนสิทธิ (ท.ด. ๑ ก) ระบุวา นาง อ. เปนผูนําที่ดินพิพาทมาจํานอง 
เปนประกันการกูยืมเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท กับนาง ภ. ผูรับจํานองดวยตนเอง ผูฟองคดีเห็นวา 
การจดทะเบียนจํานองที่ดินดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดตอผูฟองคดี 
เน่ืองจากในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม นาง อ. ไดเสียชีวิตลงแลวตั้งแตวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๓๗ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
การจดทะเบียนจํานองดังกลาวและใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง๖๐ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง๖๑  

มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง๖๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และขอ ๒ (๑)๖๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗  
                                                            

๖๐-๖๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๗๑ ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๗๒ ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๖๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน 
แลวใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการไปตามสมควรแกกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๖๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ขอ ๒ กอนทําการจดทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนในเร่ืองดังตอไปน้ีดวย คือ 
  (๑) สิทธิและความสามารถของบุคคล รวมตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลวเห็นวา 
กฎหมายไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญไวในกรณีการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรม โดยกําหนดใหเจาพนักงานที่ ดินตองทําการสอบสวนเพ่ือใหทราบถึงสิทธิ 
และความสามารถของคูกรณี ตลอดจนตรวจสอบถึงความสมบูรณของสัญญาที่นํามาขอ 
จดทะเบียนจํานอง  ดังน้ัน เม่ือในการจดทะเบียนจํานองที่ดินพิพาท ปรากฏขอบกพรอง คือ สําเนา
ทะเบียนบานและชื่อผูถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ที่ขอจดทะเบียนจํานองแตกตางกัน  
อีกทั้ง ไมปรากฏวามีสําเนาบัตรประชาชนของผู จํานอง คงมีเพียงสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการและสําเนาทะเบียนบานของผูรับจํานอง ประกอบกับคํารับรองของผูรับจํานองวา 
ผูจํานองเปนเจาของที่แทจริง เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไมไดทําการสอบสวนคูกรณีและเรียก
บุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคํา และเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา นาง อ. ไดเสียชีวิตเม่ือวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๓๗ นาง อ. ยอมไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลาวได 
ดวยตนเอง เจาพนักงานที่ดินจึงยอมจะตองทําการสอบสวนเพ่ือใหทราบถึงสิทธิและความสามารถ
ของคูกรณีและความสมบูรณของสัญญาที่นํามาจดทะเบียนดวย การที่เจาพนักงานที่ดิน 
รับจดทะเบียนจํานองที่ดินพิพาทจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดกระทํา
ใหถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว ถือไดวาเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
ไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีในฐานะหนวยงานของรัฐจึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิด
ที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือการกระทําละเมิดดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหาย โดยตองเสียคาใชจายในการติดตามเพ่ือใหไดสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทคืน 
จึงเห็นควรกําหนดคาสินไหมทดแทนใหผูถูกฟองคดีชําระแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๕,๐๐๐ บาท  
ทั้ งนี้  ตามมาตรา ๔๓๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาเพิกถอน 
การจดทะเบียนจํานองที่ดินดังกลาวตั้งแตวันจดทะเบียน และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
เปนเงิน ๕ ,๐๐๐ บาท ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๙/๒๕๕๘) 
 

๖. กรณีอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
 

กรณีที่มีบุคคลครอบครองที่ดินมากอนวันที่มีกฎกระทรวงกําหนดใหที่ดิน
ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติใชบังคับ แตบุคคลดังกลาวมิไดดําเนินการเพ่ือขอใหตน 
มี สิท ธิหรือใชประโยชน ในที่ ดินที่ ตนครอบครองตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ ง  



 
 
๗๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่ที่ที่ดินน้ันตั้งอยู โดยทางราชการไดนําที่ดินบริเวณดังกลาว 
มาจัดสรรใหเปนนิคมสรางตนเอง ก็ไมปรากฏวาบุคคลขางตนแสดงความประสงคที่จะ
เขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
วาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กรณียอมตองถือวา บุคคลน้ันไมมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินที่ตนอาศัยอยู และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชอบที่จะกําหนดใหที่ดิน
ดังกลาวเปนที่สาธารณประโยชนในเขตนิคมสรางตนเองได  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกราษฎรเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองมีมติไม รับผูที่อางวา
ครอบครองที่ดินตอเน่ืองมาจากบุคคลดังกลาวเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง  
โดยใหเหตุผลวา  ผู น้ันไดระบุความประสงคจะขอเขาครอบครองทําประโยชน 
ในที่สาธารณประโยชนซึ่งไมสามารถออกเอกสารสิทธิใหสมาชิกของนิคม จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ที่ดินพิพาทแปลงที่ ๒๗๖ แปลงที่ ๒๗๗ แปลงที่ ๒๗๘ และแปลงที่ ๔๒๙ ตั้งอยู

หมูที่ ๗ ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เดิมเปน 
ที่ดินที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แตเน่ืองจากมีการจัดตั้งนิคมสรางตนเองทุงโพธิ์ทะเล  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  
และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเอง ในทองที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร และอําเภอ 
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๑๘ ทําใหมีการนําที่ดินของรัฐที่อยูในเขตปาสงวน
แหงชาติดังกลาวมาจัดสรรเปนที่ทํากินใหแกราษฎร และในป พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยการอนุมัติของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดสํารวจ
รังวัดกําหนดแผนผังที่ดินที่จะจัดสรรใหราษฎรเขาทํากิน และประกาศกําหนดใหที่ดินพิพาท 
ทั้งสี่แปลงเปนที่สงวนไวเพ่ือสาธารณประโยชนและเปนที่สงวนสําหรับโรงเรียน  ตอมา นาย ส. 
ไดมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ อางวาไดซ้ือที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒ 
และ พ.ศ. ๒๕๓๓ และครอบครองทําประโยชนมาตลอดโดยไดเสียภาษีบํารุงทองที่อยางถูกตอง 
ขอใหเพิกถอนการรังวัดที่ใหที่ดินทั้งสี่แปลงเปนที่สาธารณประโยชน และใหออกเอกสารสิทธิ 
ในที่ดินดังกลาวแกตน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา ที่ดินพิพาทเปนที่ดิน
ซ่ึงอยูในความดูแลของโรงเรียนและเปนที่สงวนซึ่งราษฎรในหมูบานแปดออม หมูที่ ๗ ตําบล
นิคมทุงโพธิ์ทะเล รวมกันจับจองไวเพ่ือใชประโยชนรวมกัน การซ้ือขายที่ดินดังกลาวไมสามารถ
ทําไดตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และสั่งใหนาย ส. ขนยาย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดออกจากท่ีดินพิพาททั้งสี่แปลงภายใน ๓๐ วัน  หลังจากนั้น ผูฟองคดี
ทั้งสองซึ่งเปนภรรยาและบุตรของนาย ส. อางวาไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
ทั้งสี่แปลงตอเน่ืองมาจากนาย ส. และไดยื่นใบสมัครลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ขอสมัคร 
เขาเปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยระบุวามีความประสงคที่จะขอเขาครอบครอง 
ทําประโยชนในที่ดินที่อยูในเขตของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แปลงที่ ๔๒๙ และแปลงที่ ๒๗๖ ตามลําดับ 
แตคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองทุงโพธิ์ทะเล  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีมติไมรับผูฟองคดีทั้งสองเขาเปนสมาชิก เน่ืองจากท่ีดินพิพาทเปนที่ดิน 
ที่สงวนไวเพ่ือสาธารณประโยชน ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเคย
แจงใหนาย ส. ออกไปจากที่ดินแปลงดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ไมรับผูฟองคดีทั้งสองเขาเปนสมาชิกนิคมฯ เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ 
ผู ถู กฟ อ งค ดีที่  ๓  ไดประกาศกํ าหนดใหที่ ดิ น พิพาททั้ ง สี่ แปลง เปนที่ ดิ นสงวนไว 
เพ่ือสาธารณประโยชนและเปนที่สงวนสําหรับโรงเรียน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับ 
ผูฟองคดีทั้งสองเขาเปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผูฟองคดี 
ทั้งสองเขาเปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมทั้งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ที่ประกาศกําหนดใหที่ดินพิพาทท้ังสี่แปลงเปนที่สาธารณประโยชน และใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
จัดที่ดินทั้งสี่แปลงใหผูฟองคดีทั้งสองเขาใชประโยชนไดตามเดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินพิพาทเดิมเปนที่ดินที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  

โดยมีนาง ว. ครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดใหที่ดินดังกลาวเปนเขตปาสงวนแหงชาติ
จะมีผลใชบังคับ แตนาง ว. มิไดดําเนินการเพ่ือขอใหตนมีสิทธิหรือใชประโยชนในที่ดินพิพาท
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง๖๔ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  นอกจากน้ัน 
ผูฟองคดีทั้งสองยังไดอางในคําอุทธรณวา นาง ว. ไดเคยบริจาคท่ีดินพิพาทเพ่ือใชสําหรับ 
สรางวัดและโรงเรียนไปแลวดวย จึงฟงไดวา นาง ว. มิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง จนกระทั่งตอมาทางราชการไดนําที่ดินปาสงวนแหงชาติรวมทั้งที่ดินพิพาท
มาจัดสรรใหเปนนิคมสรางตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพฯ ก็ไมปรากฏวา

                                                            
 ๖๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิ หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนด
ปาสงวนแหงชาติน้ันใชบังคับ ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ภายใน
กําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงน้ันใชบังคับถาไมยื่นคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนน้ัน 
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นาง ว. ไดแสดงออกวาประสงคจะเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทโดยปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขของกฎหมาย และขอใหออกหนังสือสําคัญแสดงการทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
แตอยางใด  ดวยเหตุน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน 
เพ่ือการครองชีพ ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดใหที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเปนที่สาธารณประโยชน 
ในเขตนิคมสรางตนเอง จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายแลว ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง
ดังกลาวยังคงเปนที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันมาโดยตลอด การที่นาง ว.  
นําที่ดินสาธารณประโยชนในนิคมสรางตนเองมาขายใหแกนาย ส. ซ่ึงเปนสามีของผูฟองคดีที่ ๑ 
และเปนบิดาของผูฟองคดีที่ ๒ ยอมไมกอใหเกิดสิทธิใด ๆ แกผูฟองคดีทั้งสอง และเม่ือนาย ส. 
มิใชผูมีสิทธิในที่ดินพิพาท การท่ีผูฟองคดีทั้งสองอางวาครอบครองที่ดินตอเน่ืองจากนาย ส.  
จึงเปนการครอบครองโดยไมมีสิทธิในที่ดินดังกลาวเชนกัน  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีมติไมรับผูฟองคดีทั้งสองเขาเปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยใหเหตุผลวา ใบสมัคร 
ของผูฟองคดีทั้งสองระบุความประสงคจะขอเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงที่ ๔๒๙ 
และแปลงที่ ๒๗๖ ซ่ึงเปนที่ดินสาธารณประโยชน ไมสามารถออกเอกสารสิทธิใหสมาชิก 
ของนิคมไดตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพฯ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๘) 
 

 ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

 ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

ผูที่มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิไดรับที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร 
ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ จะตองเปน 
ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยพิจารณาจากการใชเวลาสวนใหญในรอบป 
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมแหงทองถิ่นน้ัน และทําประโยชนในที่ดินหรืออํานวยการ
ทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองอยางเต็มความสามารถ โดยมิไดพิจารณารายได 
แตเพียงเทาน้ัน   ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา บุคคลที่ไดรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใชเวลาสวนใหญ
ประกอบอาชีพคาขาย แมรายไดจากการคาขายจะนอยกวารายไดที่ไดรับจากการทํา 
การเกษตรกรรม ก็ถือไมไดวาเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และไมปรากฏวา
บุคคลดังกลาวมีลักษณะที่จะถือไดวาเปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพื่อเกษตรกรรม บุคคลดังกลาวจึงยอมสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามขอ ๑๑ วรรคหน่ึง (๓) ข. ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
วาดวยการให เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู ได รับที่ ดินจากการปฏิ รูปที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเก่ียวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหามีอํานาจพิจารณากําหนด
แผนผังและจัดแบงแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินที่มิไดอยูในเขตปฏิรูปที่ดินแตอยางใดไม เม่ือความปรากฏ 
ตอคณะกรรมการฯ วา ตนไดใชอํานาจดําเนินการนอกเขตปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ 
ยอมมีอํานาจตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และ  (๔)  แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบงแปลงที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินและแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหถูกตอง 
กับขอเท็จจริงได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) 

เลขที่ ๕๒ เน้ือที่ ๘๓ ไร ๑ งาน ๑๙ ตารางวา เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗  ตอมา  
ไดมีผูรองเรียนวา การดําเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในจังหวัดภูเก็ตมีพฤติการณที่สอไปในทางทุจริต 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
เพ่ือทําการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ผลการสอบสวน
ปรากฏวา ผูฟองคดีขาดคุณสมบัติการเปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม  นอกจากน้ี ยังตรวจสอบพบวาที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผูฟองคดี 
มีบางสวนอยูนอกเขตปฏิรูปที่ดินดวย คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงจึงไดสรุปความเห็น 
เสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือพิจารณา  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ใหเพิกถอนการจัดที่ดิน
ในสวนที่อยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน และใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ ของผูฟองคดี  
ตอมา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตไดแจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูฟองคดีทราบ และใหผูฟองคดี
พรอมบริวารออกไปจากที่ดินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ผูฟองคดีเห็นวา 
มติดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน เพิกถอน
คําสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ และเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีพรอมบริวาร
ออกจากที่ดิน  



 
 
๗๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
บุคคลผูมีสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจะตองเปน

เกษตรกร กลาวคือ จะตองเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยพิจารณาจากการใชเวลา
สวนใหญในรอบปเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมแหงทองถิ่นนั้น แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา  
ผูฟองคดีมีรายไดจากการทําสวนมากกวารายไดจากการคาขายก็ตาม แตการพิจารณาวา 
ผูฟองคดีประกอบอาชีพหลักเปนเกษตรกรรมหรือไม หาไดพิจารณาจากรายไดเทาน้ัน  
แตตองพิจารณาวา  ผูฟองคดีใช เวลาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
และทําประโยชนในที่ดินหรืออํานวยการทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองอยางเต็มความสามารถหรือไม 
แมวารายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะนอยกวารายไดจากการประกอบอาชีพอ่ืน 
ของบุคคลดังกลาวก็ตาม เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ในการทําสวนยางพาราและสวนสมโชกุน
ในที่ ดินที่ผูฟองคดีได รับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ผูฟองคดีไดใชวิธีวาจางคนงานและเขาไปดูแล 
เพียงเดือนละประมาณ ๒-๓ คร้ังเทาน้ัน อันถือวาเปนเวลาที่นอยมากกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยทําประโยชนในที่ ดินหรืออํานวยการทําประโยชนในที่ ดินดวยตนเอง 
ในการทําสวนยางพาราและสวนสมโชกุนเปนเน้ือที่ ๘๓ ไรกวา ซ่ึงตองไดรับการดูแลบํารุงรักษา
อยางใกลชิดและตอเน่ืองสมํ่าเสมอ แตผูฟองคดีกลับใชเวลาสวนใหญไปกับการประกอบอาชีพ
คาขาย ซ่ึงภรรยาของผูฟองคดีเปนหุนสวนของหางหุนสวนสามัญ พ. อันเปนการประกอบอาชีพอ่ืน 
แมนาย ค. ซ่ึงเปนพ่ีชายของผูฟองคดีจะเขาไปดูแลที่ดินและควบคุมคนงานในสวนดังกลาวทุกวัน 
แต เ ม่ือผูฟองคดีได รับคัดเลือกให เขาทําประโยชน ในเขตปฏิ รูปที่ ดินแลว  ผูฟองคดี 
ก็จะตองเขาไปทําประโยชนในที่ดินหรืออํานวยการทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับดวยตนเอง 
อยางเต็มความสามารถโดยไมอาจใหผูใดทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับแทนตนเองได พฤติการณ
ของผูฟองคดีดังกลาวจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลักตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
และไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูยากจน  อีกทั้ง ไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีจบการศึกษา
ทางเกษตรกรรมหรือเปนบุตรของเกษตรกรแตอยางใด ขอเท็จจริงจึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดี
เปนเกษตรกรตามขอ ๔๖๕ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวย

                                                            
๖๕ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก

เกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
“เกษตรกร” หมายความวา 
(๑) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยพิจารณาจากการใชเวลาสวนใหญในรอบปเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมแหงทองถ่ินน้ัน 
(๒) ผูยากจน ผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม และผูเปนบุตรของเกษตรกรที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟองคดีจึงขาดคุณสมบัติการเปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข.๖๖ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ปฏิบัติเก่ียวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจที่จะมีมติใหผูฟองคดี 
สิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามขอ ๑๑ วรรคหา๖๗ ของระเบียบดังกลาวได  
นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังรับฟงไดตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
ตามคําสั่งของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๒๘๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา 
ที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกลาวมีที่ดินบางสวนอยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน  
ซ่ึงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไมมีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใช 
ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและไมมีอํานาจจัดใหเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๔)๖๘ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๖๙ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
                                                            

๖๖-๖๗ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน 
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรส้ินสิทธิหรือจะส้ินสิทธิการทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบจาก ส.ป.ก. 
ในกรณีดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังตอไปน้ี 
ก. สัญชาติไทย 
ข. เปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ค. มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอแกการเลี้ยงชีพอยูแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีที่การส้ินสิทธิตามวรรคหน่ึง (๓) และ (๔) ปรากฏตอคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมีมติใหเกษตรกร 

หรือสถาบันเกษตรกรผูน้ันส้ินสิทธกิ็ได 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๖๘-๖๙ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

มาตรา ๒๖ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) ถาเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ในที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติสวนใดแลว เม่ือ ส.ป.ก. จะนําที่ดินแปลงใดในสวนน้ันไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในที่ดินแปลงน้ัน  และให ส.ป.ก. มีอํานาจ 
นําที่ดินน้ันมาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดโดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ 



 
 
๗๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชอํานาจพิจารณากําหนดแผนผัง 
และจัดแบงแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔)๗๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ในที่ดินพิพาทซึ่งมิไดอยูใน 
เขตปฏิรูปที่ดินจึงเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจอันเปนการไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมีผลให
การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ ของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ บางสวนไมชอบดวย
กฎหมายเชนกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจตามบทบัญญัติดังกลาวที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังและการจัดแบงแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมใหถูกตองตรงกับขอเท็จจริงได และแมวาขอ ๑๐ (๓)๗๑ ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยการออก แกไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทน

                                                                                                                                                                          
เพื่อประโยชนในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม (๔) ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี

เปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ และมีอํานาจในการใหเชาที่ดินอันเปนปาสงวนแหงชาติดังกลาวได
และใหคาเชาท่ีไดมาตกเปนของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มาตรา ๓๐ บรรดาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก.ไดมาให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดใหเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ตามขนาดการถือครองในที่ดินดังกลาวตอไปน้ี 

(๑) จํานวนที่ดินไมเกินหาสิบไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซ่ึงประกอบเกษตรกรรมอยางอื่น
นอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตาม (๒) 

(๒) จํานวนที่ดินไมเกินหน่ึงรอยไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซ่ึงใชประกอบเกษตรกรรม
เลี้ยงสัตวใหญตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 

(๓) จํานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สําหรับสถาบันเกษตรกร  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงประเภทและลักษณะ 
การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๗๐ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ 
หรือระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) พิจารณาการกําหนดแผนผังและการจัดแบงแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(๔) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบคาใชจายของ ส.ป.ก.  

เสนอรัฐมนตรี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๗๑ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการออก แกไขเพ่ิมเติม เพิกถอนและออกใบแทน
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๐ ใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได ในกรณีดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) เม่ือปรากฏวาแนวเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทําใหที่ดินแปลงนั้นไมอยูใน 
เขตปฏิรูปที่ดิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เพิกถอนหนังสืออนุญาตได เม่ือปรากฏวาแนวเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหที่ดินแปลงนี้ไมอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมมีอํานาจ 
เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็ตาม แตการเพิกถอนดังกลาวมิไดมีผลทําใหมติของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ที่สั่งใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนแปลงไป 
แตอยางใด  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินและเพิกถอนการจัดที่ดินบางสวนที่อยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน และใหเพิกถอน  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ ของผูฟองคดี และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีหนังสือ 
แจงมติดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ พรอมทั้งใหผูฟองคดีออกจากที่ดินดังกลาวและสงคืน ส.ป.ก. ๔-๐๑ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายตามขอ ๑๑ 
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมปฏิบัติเก่ียวกับการเขาทําประโยชน 
ในที่ดินฯ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๗/๒๕๕๘) 

 

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินโดยมีเน้ือที่
ครอบคลุมถึงที่ ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทใชเพื่อประโยชน 
ของแผนดินโดยเฉพาะ ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ พระราชกฤษฎีกาขางตนจะมีผลเปนการถอนสภาพ
การเปนสาธารณสมบัติของแผนดินของที่ดินดังกลาวก็ตอเม่ือกระทรวงการคลัง 
ไดใหความยินยอมแลว  ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏวากระทรวงการคลังไดใหความยินยอม 
ใหนําที่ดินดังกลาวมาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน และไมปรากฏดวยวาไดมีการถอนสภาพ
ที่ดินดังกลาวจากการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุกําหนดไว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ยอมไม มี อํานาจนําที่ ดิน น้ันไปใชปฏิ รูปที่ ดินเ พ่ือเกษตรกรรมได  กรณี เชน น้ี  
ปฏิรูปที่ ดินจังหวัดในทองที่ที่ รับผิดชอบมีอํานาจสั่งไมรับคําขอเขาทําประโยชน 
ในที่ดินดังกลาวไดโดยไมจําตองสงเรื่องใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
คุณสมบัติกอนแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินปาสงวนแหงชาติ ปาโคกน้ําเค็ม

และปาโคกดอนโพธิ์ ในทองที่ตําบลสรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงตอมา  
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลเชียงดา ตําบลนาสะอาด ตําบลสรางคอม 
ตําบลบานโคก อําเภอสรางคอม ตําบลจอมศรี ตําบลโคกกลาง ตําบลเพ็ญ ตําบลบานธาตุ  



 
 
๗๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตําบลบานเหลา ตําบลสุมเสา ตําบลเตาไห ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญตําบลนาขา อําเภอ 
เมืองอุดรธานี ตําบลนาทราย ตําบลบานแดง ตําบลดอนกลอย ก่ิงอําเภอพิบูลยรักษ อําเภอ
หนองหาน และตําบลสะแบง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีเน้ือที่ครอบคลุมถึงบริเวณที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนดวย  ตอมา 
เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีไดมีมติเห็นชอบ 
ใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโครงการปฏิรูปที่ดินปาโคกนํ้าเค็มและปาโคกดอนโพธิ์ฯ 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ ดิน 
ที่ครอบครองดังกลาว แตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือแจงวา ที่ดิน 
ที่ผูฟองคดีขอเขาทําประโยชนไดระบุในทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไมไดของโรงเรียนบานโคกสวาง 
วาไดสงวนหวงหามไวเปนคายลูกเสืออําเภอสรางคอม แปลงหมายเลขที่ อด ๒๕๒๒ ไดมา 
โดยการยกให เ ม่ือวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๐๘  ทั้ งไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
เลขที่ อด ๒๓๗๐ แลว จึงไมสามารถนําที่ดินดังกลาวมาดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได 
ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณกรณีดังกลาวตอผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือยืนยันวา  
ผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจพิจารณาใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวได ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ
และหนังสือสําคัญสาํหรับที่หลวงดังกลาว และใหดําเนินการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ภายในเวลาที่ศาลกําหนด 

คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินที่ผูฟองคดีขอเขาทําประโยชนและขอใหดําเนินการ

ออก  ส .ป .ก .  ๔ -๐๑  น้ัน  ได มีการ ข้ึนทะเบียนเปนที่ ร าชพัสดุไวแล ว  ตามทะเบียน 
ที่ราชพัสดุเคลื่อนที่ไมไดของโรงเรียนบานโคกสวาง และไดสงวนหวงหามไวเปนคายลูกเสือ
อําเภอสรางคอม แปลงหมายเลขที่ อด ๒๕๒๒ ไดมาโดยยกใหเ ม่ือวันที่ ๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๐๘ และตอมาไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ อด ๒๓๗๐ แลวเม่ือวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่ดินดังกลาวจึงเปนที่สาธารณสมบัติแผนดินประเภทใชเพ่ือประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุ อยูในความดูแลของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๔ 
และมาตรา ๕๗๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับที่ดินแปลงดังกลาว 

                                                            
 ๗๒ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 มาตรา ๕ ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
 บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดไดมาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอ่ืน 
ใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุน้ัน  ทั้งน้ียกเวนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุกอนการกําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในทองที่ตําบลเชียงดาฯ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗  ดังน้ัน การที่สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะนําที่ดินมาดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได 
ตองไดรับความยินยอมจากกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๒)๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ เม่ือคดีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวา กระทรวงการคลัง 
ไดใหความยินยอมแลว จึงไมอาจถือไดวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในทองที่ตําบลเชียงดาฯ 
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับที่ดินดังกลาว อีกทั้งไมปรากฏวามีการถอนสภาพที่ดินดังกลาวตามกฎหมายวาดวย 
ที่ราชพัสดุ ส.ป.ก. จึงไมมีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใชปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได และเม่ือผูมีอํานาจ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม คือ ส.ป.ก. โดยมีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ในทองที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๑๗๔ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ 
ซ่ึงในคดีน้ีคือ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยมีผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการ 
ในสังกัด ส.ป.ก. เปนเจาหนาที่ในการดําเนินการดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจสั่งไมรับคําขอ
เขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของผูฟองคดี โดยไมจําตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดอุดรธานีพิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิ
                                                            

๗๓ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

มาตรา ๒๖ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ถาในเขตปฏิรูปที่ดินน้ัน มีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะหรือที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ เม่ือกระทรวงการคลังไดใหความยินยอมแลว
ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินน้ันมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาว 
โดยมิตองดําเนินการถอนสภาพตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใชในการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๗๔ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๑ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕ ใชบังคับในทองที่จังหวัดใดแลว 
ใหจัดต้ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดข้ึนสังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด 

ในกรณีที่ไดกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเขตหนึ่งเขตใดคลุมที่ดินในเขตของสองจังหวัดข้ึนไป คณะกรรมการ 
จะมอบหมายใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดใดมีอํานาจหนาที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดเขตปฏิรูปที่ดินน้ัน 
ก็ไดไมวาจะมีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดท่ีเกี่ยวของน้ันหรือไม 

ใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๖ ทําหนาที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินกรุงเทพมหานครดวย 



 
 
๗๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนเพียงระเบียบที่กําหนดให
คณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรผู มีสิทธิได รับที่ ดิน 
จากการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรมแตเพียงเทาน้ัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๘/๒๕๕๘) 

 

การที่เกษตรกรผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน 
ไดยินยอมใหมีการกอสรางศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงคของหมูบานบนที่ดิน 
ที่ตนไดรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ยอมถือวาเปนการสละสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน 
ที่ตนไดรับมอบจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามขอ ๑๑ วรรคหน่ึง (๑) 
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการใหเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเก่ียวกับ
การเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งเปนการแสดงเจตนาวาตนมิไดครอบครองและทํากินในท่ีดิน 
สวนดังกลาวแลว กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือก 
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ ดินตามที่ กําหนดไวในขอ ๘  (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ .ศ .  ๒๕๓๕   ดัง น้ัน  การที่คณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดมีมติให สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการรังวัดแบงแยกที่ดินสวนที่กอสรางศาลาประชุมหมูบาน 
และศาลาอเนกประสงคออกจากแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของเกษตรกรผู น้ัน 
เพื่อที่หมูบานจะไดมาย่ืนคําขอใชที่ดินใหถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑของสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตอไป และไดแกไขรูปแผนทีแ่ละเน้ือที่ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. 
เหลือเฉพาะสวนที่เกษตรกรผูน้ันครอบครองทําประโยชน จึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจากปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดชุมพร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๔๓๐๘ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร เน้ือที่ ๑๓ ไร ๑ งาน ๓๔ ตารางวา  
ออกใหเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ แตนาย ช. ผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ไดมาขออนุญาตผูฟองคดีกอสรางศาลาอเนกประสงค ผูฟองคดีไดอนุญาตให



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอสรางอาคารดังกลาวในที่ดินไดเปนการชั่วคราว ซ่ึงภายหลังนาย ส. ผูใหญบานหมูที่ ๓ 
คนใหมไดมาบันทึกถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วา ที่ดินแปลงพิพาทของผูฟองคดีไดรังวัดรวมที่ดินของหมูบานไปดวย
ประมาณ ๑ ไร ๓ งาน จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดแจงใหผูฟองคดีไปชี้แจงขอเท็จจริงตอเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เก่ียวกับกรณีดังกลาว  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา กระบวนการคัดเลือก 
ผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่ดินพิพาทน้ันถูกตองตามระเบียบ เน่ืองจาก
ตั้งแตสํารวจรังวัดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงการอนุญาตเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไมปรากฏวา 
ที่ดินแปลงพิพาทมีการกอสรางศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงคของหมูบาน แตไดมีการกอสราง
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามลําดับ จึงเสนอความเห็นใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชุมพร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแบงแยกที่ ดิน 
ในสวนที่หมูบานไดกอสรางศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงคออกจากแปลงที่ดินที่ไดออก  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ใหแกผูฟองคดี เพ่ือที่หมูบานจะไดมายื่นคําขอใชที่ดินใหถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตอไป และจะไดแกไขรูปแผนที่ 
และเนื้อที่ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ใหเหลือเฉพาะสวนที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนตอไป  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติเห็นชอบตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ
แจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ และใหผูฟองคดีไปพบเจาหนาที่ 
เพ่ือดําเนินการตามมติดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวยและยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
พิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแบงแยกที่ดิน 
ในสวนที่หมูบานไดกอสรางศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงคออกจากที่ดินของผูฟองคดี 
ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๔๓๐๘ ของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดใหความยินยอมและอนุญาตใหผูใหญบาน

กอสรางศาลาอเนกประสงคในที่ดินที่ตนตองทําการเกษตร และเม่ือองคการบริหารสวนตําบล 
เขาทะลุไดกอสรางศาลาประชุมบนที่ ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีก็มิไดโตแยงคัดคาน 
หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหที่ดินกลับสูสภาพเดิมในทันที แตกลับยินยอมใหใชประโยชน 
ของหมูบานตอไปจนกวาอาคารจะหมดสภาพการใชงาน กรณีถือวาผูฟองคดีไดสละสิทธิ 
การเขาทําประโยชนในที่ ดินที่ได รับมอบจากสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 



 
 
๗๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑)๗๕ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวย 
การใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมปฏิบัติ
เก่ียวกับการเขาทําประโยชนในที่ดินฯ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และเปนการแสดงเจตนาวาผูฟองคดีมิไดครอบครองและทํากินที่ดินในสวนนั้น ซ่ึงไมเปนไปตาม
ขอ ๘ (๑)๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ  
ดังน้ัน เม่ืออําเภอสวีไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดชุมพร ขอใหพิจารณาแกไขปญหากรณีที่
คณะกรรมการหมูบานและราษฎรหมูที่ ๓ ตําบลเขาทะลุ มีมติยืนยันวา ที่ดินที่ผูฟองคดี 
ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินไดทับซอนกับที่ดินสาธารณประโยชน 
ของหมูบาน ซ่ึงไดกอสรางศาลาประชุมหมูบานและศาลาอเนกประสงคอยูในที่ดินดังกลาว  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ เสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการรังวัดแบงแยกสวนที่หมูบาน 
ไดกอสรางศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงคออกจากแปลงท่ีดินที่ไดออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. 
ใหแกผูฟองคดี เพ่ือใหหมูบานจะไดมายื่นคําขอใชที่ดินใหถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ 
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรมตอไป และไดแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ 
ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เหลือเฉพาะสวนที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนตอไป มติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๙๑๐/๒๕๕๘) 

 

                                                            
๗๕ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน 

จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรส้ินสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ ดินที่ได รับมอบจาก ส .ป .ก . 
ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ตาย เลิกสถาบันเกษตรกร หรือสละสิทธิ เวนแตจะมีการตกทอดทางมรดก ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๗๖ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก

เกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ ๘ เกษตรกรผูจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไดตองอยูในหลักเกณฑ 

ขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑) เกษตรกรผูถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผูเชาที่ดินที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

และเปนผูทํากินในที่ดินน้ัน 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๗๙๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่บุคคลผูครอบครองที่ ดินเดิมสละการครอบครองที่ ดินของตน  
โดยไดโอนและสงมอบที่ดินดังกลาวใหแกบุคคลอ่ืน บุคคลผูรับโอนที่ดินยอมเปน 
ผู มี สิ ท ธิ ค รอบครอ งที่ ดิ น น้ั นต าม นั ยมาตร า  ๑๓๗๗  แล ะมาตร า  ๑๓๗๘  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือสิทธิครอบครองที่ดินเกิดข้ึนกอนที่จะมีการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหที่ดินดังกลาวเปนเขตปฏิรูปที่ดิน แตสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจัดใหบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชผูมีสิทธิครอบครองไดเขาทําประโยชนในที่ดิน
ดังกลาว  กรณีจึงไมชอบดวยพระราชบัญญัติการปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ .ศ .  ๒๕๑๘  และขอ  ๘  วรรคหน่ึง  (๑ )  ของระเบียบคณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร 
ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดครอบครองทําประโยชนในที่ ดินซ่ึงอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  

ตั้งอยูหมูที่ ๑๑ ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เน้ือที่ประมาณ ๗๔ ไร 
ดวยการปลูกตนยูคาลิปตัสเต็มพ้ืนที่  ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่
ตําบลสระแกว ตําบลทาเกษม ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว ตําบลเขาสามสิบ ตําบลเขาฉกรรจ 
ตําบลพระเพลิง ก่ิงอําเภอเขาฉกรรจ อําเภอเมืองสระแกว ตําบลหวยโจด ตําบลวัฒนานคร 
ตําบลทาเกวยีน อําเภอวัฒนานคร ตําบลไทรทอง ตําบลเบ็ญจขร ตําบลซับมะกรูด ตําบลคลองหาด 
ตําบลไทยอุดม ตําบลคลองไกเถื่อน อําเภอคลองหาด ตําบลผานศึก ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ 
และตําบลคลองหินปูน ตําบลตาหลังใน ตําบลทุงมหาเจริญ ตําบลวังใหม ตําบลวังสมบูรณ 
อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยครอบคลุมที่ดิน
ดังกลาวดวย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดประกาศแจงให
บุคคลที่อยูในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีและยังไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน
มาขอยื่นคํารองขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) 
ปรากฏวา นาย ค. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) นาง พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และนาย ก. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ไดมายื่นคําขอออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนดวย โดยภายหลัง
จากที่ไดดําเนินกระบวนการรังวัด สอบสวนสิทธิเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม 
ที่จะไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินแลว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สระแกวไดมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาทําประโยชนในที่ดินแปลงเลขที่ ๗ กลุมที่ ๔๒๔๒  
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขาทําประโยชนในที่ดินแปลงที่ ๙ กลุมที่ ๔๒๔๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เขาทําประโยชนในที่ดินแปลงเลขที่ ๑๐ กลุมที่ ๔๒๔๒ โดยไดมีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. 
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ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีการออกเปนเอกสาร  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข. ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ขอใหดําเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. และ ส.ป.ก . ๔-๐๑ ข .  
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ออกใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยอางวาผูฟองคดี 
เปนเจาของที่ดินพิพาทไดทําประโยชนในที่ดินแปลงพิพาทโดยการปลูกตนยูคาลิปตัสมากวา  
๑๐ ป แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ มิไดดําเนินการ ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยละเอียด ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสามฉบับที่ออกใหแกบุคคลทั้งสาม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
พยานบุคคลท่ีเก่ียวของกับเหตุการณดังกลาว ไดแก นาย ส. ซ่ึงเปนผูใหญบาน 

หมูที่ ๑๑ ไดใหการวา ที่ดินพิพาทเดิมเปนของนาง ล.  ตอมา ไดขายที่ดินแปลงพิพาทใหกับ 
นาย พ. และนาย พ. ไดขายใหกับบริษัท ส. โดยบริษัท ส. ไดขายใหแกผูฟองคดีเม่ือปลายป 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีไดเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทดวยการปลูกตนยูคาลิปตัสมาตั้งแต 
ตนป พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งหาไมไดโตแยงหรือคัดคานพยานดังกลาวแตอยางใด  
สวนหัวหนาผูควบคุมการสอบสวนสิทธิของผูยื่นคําขอเอกสาร สปก . ๔-๐๑ ใหการวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะนัดหมายผูครอบครองที่ดินเพ่ือใหชางไปสํารวจรังวัด และถึงแมเม่ือถึงกําหนด
นัดหมายผูครอบครองที่ดินไมอยู ผูครอบครองที่ดินขางเคียงหรือผูปกครองทองที่ก็สามารถนําชี้
ตอชางรังวัดแทนได สวนในการสอบสวนสิทธิ น้ันเจาหนาที่จะนัดหมายผูถือครองท่ีดิน 
ที่มีการรังวัดไวแลวใหมารวมกัน ณ จุดใดจุดหน่ึงเพ่ือสอบสวนวารูปแผนที่ที่ทําไวถูกตองหรือไม  
โดยเจาหนาที่จะมิไดเขาไปตรวจสอบในที่ดินแตละแปลงแตอยางใด ตนจึงมิไดเห็นพ้ืนที่การถือครอง
ของผูยื่นคําขอแตละราย แตเชื่อถอยคําของผูยื่นคําขอ เน่ืองจากมีผูปกครองทองที่ใหคํารับรอง
อยูดวย  นอกจากน้ี แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ จะมีพยานหลักฐานยืนยันวา
ขณะที่ใหเกษตรกรยื่นคํารองขอเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินแปลงพิพาท 
มีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูยื่นคํารองขอและนําเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไปทําการรังวัดปกเขตที่ดินและแจงวาเปนผูถือครองที่ดินโดยมีผูปกครองทองที่และเพื่อนบาน
รับรองก็ตาม แตผูฟองคดีก็มีพยานหลักฐานซ่ึงเปนหนังสือโอนสิทธิการครอบครองที่ดิน 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒ ระหวางบริษัท ส. จํากัด กับผูฟองคดี สัญญาซ้ือขาย 
และโอนสิทธิครอบครองที่ดิน ระหวางบริษัท ส. จํากัด กับนาย พ. หนังสือยินยอมใหเขาไป 
ทําประโยชนในที่ดิน และแผนที่ที่ดิน ซ่ึงมีลายมือชื่อของนาย พ. และลายพิมพน้ิวมือของนาง ล. 
ในเอกสารดังกลาว สอดคลองกับคําใหการของนาย ส . ผู ใหญบานหมูที่ ๑๑ และเม่ือ
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พยานหลักฐานดังกลาวเปนพยานหลักฐานของบุคคลภายนอกไมมีสวนไดเสียกับคูกรณี  
จึงมีนํ้าหนักควรแกการรับฟง ประกอบกับถอยคําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหการวา หลังจากที่
ดําเนินการรังวัดเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเดินทางไปทํางานที่ตางจังหวัด และเมื่อเดินทางกลับ
เพ่ือเตรียมเพาะปลูก จึงพบวามีการปลูกตนยูคาลิปตัสในที่พิพาท พยานหลักฐานแหงคดี 
จึงฟงไดวานาง ล .  สละการครอบครองที่ ดินพิพาทใหแกนาย พ . และนาย พ .ไดโอน 
การครอบครองใหแกบริษัท ส .  และสุดทายบริษัท ส . ไดโอนและสงมอบที่ ดินพิพาท 
ใหแกผูฟองคดี   ดั ง น้ัน  ผูฟองคดี จึง เปนผู มีสิทธิครอบครองในที่ ดินพิพาทตามนัย 
มาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และขณะที่เจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทําการรังวัดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ น้ัน ที่ดินพิพาทมีตนยูคาลิปตัสที่ผูฟองคดี
ไดปลูกอยูในพ้ืนที่แลว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหถอยคําขณะยื่นคําขอวา 
พ้ืนที่พิพาทไดมีการทําประโยชนดวยการปลูกพืชผลทางการเกษตรจึงขัดกับสภาพความเปนจริง 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ไดเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทจึงไมชอบดวยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และขอ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได รับที่ ดิน 
จากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ การจัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เขาทําประโยชนในที่ดินพิพาท ตลอดจนออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) และ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข.) ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) และ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข.) ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ออกใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ นับแตวันที่ออกเอกสารดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๓๙๑-๑๓๙๒/๒๕๕๘) 
 

 ๖.๔ การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

การที่คณะกรรมการการเชาทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล 
จะมีมติใหผูเชานามีสิทธิซื้อที่ดินที่ตนเชาทํานาจากผูรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดังกลาวได
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ น้ัน  
กรณีตองปรากฏขอเท็จจริงวา ผูเชานาไดย่ืนความประสงคขอซื้อที่ดินดังกลาวแลว 
และไดรับการปฏิเสธจากผู รับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินเสียกอน รวมทั้งคณะกรรมการ
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ดังกลาวยังตองใหโอกาสแกผู รับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดังกลาวไดทราบขอเท็จจริง 
อยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย การมีมติ
โดยไมปรากฏขอเท็จจริงเชนวาน้ีและไมดําเนินการตามบทบัญญัติขางตน ยอมเปน 
การออกคําสั่งทางปกครองโดยมิไดปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กฎหมายกําหนด อันเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง  
ผูฟองคดีทั้งสิบหกไดซ้ือที่ดินที่แบงแยกกรรมสิทธิ์จากโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑ 

ตําบลทาโขลง (คลองซอยที่ ๑ ฝงตะวันออก) อําเภอคลองหลวง จังหวัดธัญบุรี เน้ือที่ ๒๙๘ ไร 
๑ งาน ๙๖ ตารางวา จากบริษัท พ. ที่ซ้ือตอมาจากนาย ก. อีกทอดหนึ่ง โดยกอนหนาน้ัน นาย ก. 
ไดใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ เชาที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อปลูกกลวยมีกําหนด ๑ ป ซ่ึงเม่ือพนกําหนด  
๑ ป นาย ก. ไดบอกเลิกสัญญาเชาตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงยื่นคํารอง 
ตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหวินิจฉัยวาการบอกเลิก
สัญญาเชาชอบดวยกฎหมายหรือไม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติวา การเชา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การเชาถือวามีกําหนด ๖ ป นับแต 
วันทําสัญญาเชาตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔  
นาย ก. ไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา นาย ก. ไดยื่นอุทธรณคัดคานคําวินิจฉัยดังกลาว 
ตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดปทุมธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติยืนตามคําวิ นิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ นาย ก . จึงยื่นฟอง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๒ ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓ 
และประธานคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลคลองหนึ่ง ที่ ๔ เปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดธัญบุรี เพ่ือขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกามีคําพิพากษายกฟอง ซ่ึงปรากฏวาที่ดินแปลงดังกลาวนาย ก. ไดโอนขาย
ใหแกบริษัท พ. จํากัด กับพวกรวม ๑๑ ราย ไปแลวตั้งแตกอนที่ศาลฎีกาจะมีคําพิพากษา  
โดยผูซ้ือผูขายแจงวา ไมมีการเชา และมีการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมระหวางบริษัท พ.  
และผูรับโอนรายอ่ืนอีก ๑๐ ราย โดยบริษัท พ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑  
ซ่ึงเปนแปลงคงเหลือ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือถึงบริษัท พ. และผูรับโอนที่ดิน 
รายอ่ืน ๆ แจงความประสงคขอซ้ือที่ดินพิพาทคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  
แตไมไดรับแจงผล ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
วินิจฉัยใหผูใหเชาหรือผูรับโอนที่ดินพิพาทขายที่ดินพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในระหวางน้ัน 
ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๖ และบุคคลอ่ืนอีกรวม ๒๖ ราย ไดซ้ือที่ดินพิพาทจากบริษัท พ. 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยมีการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมเปนโฉนดที่ดินแปลงยอย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเร่ือง 
การขอซ้ือที่ดินพิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๔ มาพิจารณาแลวมีมติวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีสิทธิ 
ซ้ือที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑ จากผูรับโอนตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมฯ ผูฟองคดีทั้งสิบหกในฐานะผูรับโอนที่ดินพิพาทไมเห็นดวยกับมติดังกลาว 
และไดยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาคําอุทธรณแลวเห็นวา  
เร่ืองดังกลาวลวงเลยมานานแลว จึงสั่งการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
สภาพที่ดินปจจุบันและพิจารณาทบทวนมติอีกคร้ังแลวรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ 
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลคลองหนึ่ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะ
ผูรับหนาที่แทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ จากการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลไดดําเนินการตรวจสอบแลวมีมติ
เห็นชอบกับมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และรายงานผลการตรวจสอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีมติยืนตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีทั้งสิบหกจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ที่มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีสิทธิซ้ือที่ดินพิพาทคืนจากผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีหนังสือถึงบริษัท พ. และผู รับโอนที่ ดินรายอ่ืน ๆ  

แจงความประสงคขอซ้ือที่ดินพิพาทโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับปรากฏตามใบตอบรับ
ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมไดติดตามผลวาเปนประการใด ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นความประสงคขอซ้ือที่ดินพิพาทและไดรับการปฏิเสธจากผูฟองคดีทั้งสิบหก
ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามมาตรา ๕๔๗๗ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมฯ และกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีมติวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
หรือผูเชาเปนผูมีสิทธิซ้ือที่ดินพิพาทจากผูฟองคดีทั้งสิบหก อันเปนการกระทบสิทธิของผูฟองคดี
ทั้งสิบหกโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมไดเรียกใหผูฟองคดี 
ทั้งสิบหกเขามาเปนคูกรณีกอนที่จะมีมติแตอยางใด มติดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมไดใหโอกาสแกผูฟองคดีทั้งสิบหกไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และไมไดใหโอกาสโตแยงชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนมีมติดังกลาวตามมาตรา ๓๐ 

                                                            
๗๗ พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

มาตรา ๕๔ ถาผูใหเชานาขายนาไปโดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไมวานาน้ันจะถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานา 
มีสิทธิซ้ือนาจากผูรับโอนน้ันตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผูรับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาดในขณะน้ัน แลวแตราคาใด 
จะสูงกวากัน แตทั้งน้ีผูเชานาจะตองใชสิทธิซ้ือนาดังกลาวภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่ผูเชานารูหรือควรจะรู หรือภายใน
กําหนดเวลาสามปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น 

ถาผูรับโอนตามวรรคหน่ึงไมยอมขายนาใหแกผูเชานา ผูเชานาอาจรองขอตอ คชก. ตําบลเพื่อวินิจฉัยใหผูน้ันขายนาได 



 
 
๘๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง๗๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ หรือผูเชามีสิทธิซ้ือที่พิพาท 
จากผูฟองคดีทั้งสิบหกซ่ึงเปนผูรับโอน เปนการที่มิไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๕๔  
แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๖-๑๐๕๘/๒๕๕๘) 

 

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 
 

  ๖.๕.๑ การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 

 

ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ใหอํานาจดุลพินิจแกกรมธนารักษและจังหวัด ในการพิจารณาวาจะนําที่ราชพัสดุ 
ไปจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน
นอกเหนือจากการจัดใหเชาหรือไมก็ได   ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
วางกรอบแนวทางการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ และคณะทํางานไดกําหนดมาตรการ
และแนวทางการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุโดยการจัดใหเชาไวแลว โดยไมปรากฏวา
มาตรการและแนวทางดังกลาวขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงขางตน การใชดุลพินิจ
เก่ียวกับการนําที่ราชพัสดุมาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา จึงตองคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนมาตรการของคณะทํางานดวย และหากดําเนินการไปแลวพบวามีความจําเปน
หรือมีปญหาอุปสรรค  ก็ยอมขอใหคณะรัฐมนตรีหรือคณะทํางานทบทวนมติ 
หรือมาตรการนั้นได 

สรุปขอเท็จจริง 

ที่ดินพิพาทเปนสวนหนึ่งของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สฎ.๘๔๘ 
(แปลงสงวนบอถานศิลา) ซ่ึงกระทรวงการคลังไดอนุญาตใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
นําที่ดินพิพาทไปปฏิรูปตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แตเน่ืองจากกรมปาไม

                                                            
๗๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตรวจพบในภายหลังวามีผูประกอบกิจการสวนปาลมนํ้ามันจํานวน ๘ รายเขาทําประโยชน 
ในที่ดินพิพาท โดยผูประกอบการจํานวน ๕ รายไดรับอนุญาตใหเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาว
จากกรมปาไม สวนผูประกอบการจํานวน ๓ ราย ไดแก หางหุนสวนจํากัด ช. หางหุนสวนจํากัด บ. 
และบริษัท ก. บุกรุกเขาใชประโยชนในที่ดินโดยไมไดรับอนุญาต กรมปาไมจึงแจงใหผูประกอบการ
ทั้งแปดรายไปยื่นคํารองขอเชาที่ดินจากกรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กระทรวงการคลัง
เห็นชอบใหผูประกอบการทั้งแปดรายเชาที่ราชพัสดุแปลงพิพาทตามพื้นที่ที่ครอบครอง 
ทําประโยชนจริง แตในระหวางการดําเนินการจัดใหผูประกอบการทั้งแปดรายเชาที่ดินพิพาท  
ไดมีกลุมราษฎรเดินทางมาชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกสัญญาเชาที่ดินพิพาทและใหนํา 
ที่ดินพิพาทมาจัดสรรใหกับราษฎร ทางราชการจึงตองชะลอการจัดใหเชาไวกอนเพ่ือรอผล 
การพิจารณากรณีดังกลาว ผลการพิจารณาปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๔๖ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง พิจารณาแกไขปญหา  
ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมแกไขปญหากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยใหสํารวจพ้ืนที่ที่ผูประกอบการเขาทําประโยชนและวางกรอบแนวทางการแกปญหา  
ดวยการนําพ้ืนที่ทั้งหมดที่หมดอายุการอนุญาตหรือถูกยกเลิกการอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
มาจัดสรรใหแกผูยากไรไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองและเปนคนในพื้นที่เปนหลัก เขาทําประโยชน  
นอกจากน้ี ยังไดแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหากรณีราษฎรเขาครอบครองสวนปาลมในพื้นที่ 
ที่เอกชนขอใชประโยชน นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะทํางานฯ 
ซ่ึงคณะทํางานฯ ประชุมหารือแลวมีมติเก่ียวกับมาตรการแกไขปญหา โดยเสนอใหนําพ้ืนที่พิพาท
สวนที่ผูประกอบการ ๕ รายไดรับอนุญาตเดิมซ่ึงใบอนุญาตหมดอายุแลวแบงออกเปนสองสวน 
สวนที่หน่ึงใหนําไปจัดใหผูประกอบการทั้ง ๕ ราย เชาทําประโยชน สวนที่สองใหนําไปจัดแบงแปลง
ใหราษฎรเชารายละไมเกิน ๑๐ ไร สําหรับพ้ืนที่ที่ผูประกอบการจํานวน ๓ รายเขาทําประโยชน
โดยไมไดรับอนุญาต ใหกันออกมาจัดใหราษฎรทั้งแปลง แตหลังจากน้ันจังหวัดสุราษฎรธานี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือแจงอธิบดีกรมธนารักษวา คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหา
การครอบครองพ้ืนที่สวนปาลมที่ เอกชนขอใชประโยชนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตงตั้งขึ้น 
ไดพิจารณากรณีดังกลาวแลวเห็นชอบแบงพ้ืนที่คร่ึงหน่ึงใหผูประกอบการทั้งสามเชา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงมีหนังสือขอใหผูอํานวยการศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนแหงชาติพิจารณาทบทวน
มติของคณะทํางานฯ ซ่ึงศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนแหงชาติไดสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบอาชีพและที่อยูอาศัยเปนผูพิจารณา  นอกจากนี้ 
สํานักนายกรัฐมนตรียังไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เสนอแนวทางแกไขปญหา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบอาชีพ



 
 
๘๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และที่อยูอาศัย ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาราษฎร 
เขาครอบครองพ้ืนที่สวนปาลม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไดพิจารณาและมีมติเห็นควรผอนปรนใหผูประกอบการทั้งสามรายไดรับสิทธิการเชาที่ดิน
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รอยละ ๔๐ ของพื้นที่ครอบครองเดิม ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๖๘  
ซ่ึงเปนสมาชิกกลุมองคกรชุมชนเครือขายรักษแผนดินเกิดภาคใต เห็นวา คณะทํางานฯ  
มีมติใหนําที่ดินพิพาทในสวนที่ผูประกอบการทั้งสามรายบุกรุกเขาครอบครองทําประโยชน 
มาจัดสรรใหราษฎรทั้งแปลง ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําที่ดินทั้งหมด
ในสวนที่หางหุนสวนจํากัด ช. หางหุนสวนจํากัด บ. ครอบครองมาจัดสรรใหกับราษฎรตามที่
คณะทํางานฯ เสนอ แตไดรับแจงจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ไมสามารถดําเนินการในที่ดินพิพาท
ไดในขณะนั้น เน่ืองจากผูประกอบการท้ังสองรายดังกลาวยื่นฟองคดีเก่ียวกับที่ดินพิพาท 
ตอศาลปกครองนครศรีธรรมราช และคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช 
ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง เพ่ือขอใหจัดสรรที่ดินแปลงพิพาทใหแกสมาชิกกลุมองคกรชุมชนเครือขาย
รักษแผนดินเกิดภาคใตและราษฎรในพื้นที่ที่ไมมีที่ดินทํากิน แตก็ไมมีการดําเนินการใด ๆ  
ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๖๘ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสี่ดําเนินการนําที่ราชพัสดุดังกลาวในสวนที่เหลือเน้ือที่รอยละ ๔๐ ที่หางหุนสวนจํากัด ช. 
หางหุนสวนจํากัด บ. ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตมาจัดสรรใหแกผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๑๖๘ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
มติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่เห็นชอบใหสํารวจพ้ืนที่

ที่ผูประกอบการเขาทําประโยชนและวางกรอบแนวทางการแกปญหา โดยใหนําพ้ืนที่ทั้งหมด 
ที่หมดอายุการอนุญาตหรือถูกยกเลิกการอนุญาตใหเขาทําประโยชน มาจัดสรรใหแกผูยากไร 
ที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีใชอํานาจในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด
ของฝายบริหารกําหนดมาตรการและแนวทางเพื่อแกไขปญหากรณีมีขอพิพาทเก่ียวกับ 
ที่ราชพัสดุแปลงดังกลาว ระหวางราษฎรกับผูประกอบการสวนปาลมนํ้ามันที่เขาไปครอบครอง
ทําประโยชนในที่ ดินพิพาท โดยมอบหมายใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมกับกระทรวงอ่ืน ๆ  
เปนผูรับผิดชอบหลักในการแกไขปญหา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมิไดมีผลบังคับเปนการทั่วไป 
อันเขาลักษณะของกฎ แตมีลักษณะเปนการกําหนดนโยบายและแนวทางใหเจาหนาที่ 
และหนวยงานของรัฐ นําไปเปนกรอบในการดําเนินการแกไขปญหาตอไป 

สวนมาตรการในการแกไขปญหาของคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหา 
กรณีราษฎรเขาครอบครองสวนปาลมในพ้ืนที่ที่เอกชนขอใชประโยชน ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนประธานคณะทํางานนั้น  เปนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ใช อํานาจตามมาตรา  ๑๑๗๙  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในการแตงตั้งคณะทํางานขึ้น  
เพ่ือแกไขปญหากรณีราษฎรเขาครอบครองสวนปาลมในพื้นที่ที่เอกชนขอใชประโยชน  ดังน้ัน 
มติของคณะรัฐมนตรีและมาตรการในการแกไขปญหาของคณะทํางานชุดน้ีเพ่ือแกไขปญหา 
กรณีราษฎรเขาครอบครองสวนปาลมในพื้นที่ที่เอกชนขอใชประโยชน จึงมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ 
และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของตองปฏิบัติตามเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย ประกอบกับ  
ขอ ๒๔๘๐ และขอ ๒๕๘๑ ของกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
                                                            
 ๗๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(๑) กํากับโดยทั่วไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดิน เพื่อการน้ีจะส่ังใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  

และสวนราชการซ่ึงมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปน 
จะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 

(๒) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 
(๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเปนกรม 
(๔) ส่ังใหขาราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให 

ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที่ ใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ใหได รับเงินเดือน 
ในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไมสูงกวาเดิม 

(๕) แตงตั้งขาราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหนงของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง  
โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชนวาน้ีใหขาราชการซ่ึงไดรับแตงตั้งมีฐานะเสมือนเปนขาราชการ 
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหนงน้ันทุกประการ แตถาเปนการแตงตั้งขาราชการตั้งแตตําแหนงอธิบดี 
หรือเทียบเทาข้ึนไป ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการ
เพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือคาตอบแทนใหแกผูซ่ึงไดรับแตงตั้ง 

(๗) แตงตั้งขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

เทาที่ไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
(๙) ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 

 ๘๐-๘๑ กฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ ๒๔ การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และการบอกเลิกสัญญาเชา 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ 
(๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด เวนแตเปนการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย 

หรือการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกินสามป การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์
อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น หรือการใหเชาอาคารซ่ึงเปนที่ราชพัสดุจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมธนารักษ 



 
 
๘๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ 
ที่กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหเชาที่ราชพัสดุไว ก็ไมไดกําหนดเปนอํานาจผูกพันวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองนําที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการไปจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา
หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา แตกําหนดใหเปน
อํานาจดุลพินิจแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการพิจารณาวาจะนําที่ราชพัสดุ 
มาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือ 
จากการจัดใหเชาหรือไมก็ได  ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖  
และคณะทํางานฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุโดยการจัดใหเชา
ไวแลว โดยไมปรากฏวามาตรการและแนวทางดังกลาวขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงขางตน 
การใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เก่ียวกับการนําที่ราชพัสดุแปลงพิพาท
มาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจาก
การจัดใหเชา จึงตองคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหา 
ของคณะทํางานฯ ดวย หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการไปแลวพบวา 
มีความจําเปนหรือมีปญหาอุปสรรค ก็ยอมขอใหคณะรัฐมนตรีหรือคณะทํางานฯ ทบทวนมติ 
หรือมาตรการได ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
และมาตรการแกไขปญหาของคณะทํางานฯ ดวยการจัดสงเจาหนาที่ไปรังวัดแบงพ้ืนที่ที่ไดแบงครึ่ง
มาจากผูประกอบการที่มีหนังสืออนุญาตแตหนังสือหมดอายุลง เปนแปลงยอยแปลงละไมเกิน ๑๐ ไร 
เพ่ือนํามาจัดสรรใหแกประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงมหาดไทย แตมีปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการบริเวณพ้ืนที่ที่ผูประกอบการจํานวน ๓ ราย ไดแก หางหุนสวนจํากัด ช.  
หางหุนสวนจํากัด บ. และบริษัท ก. ไดบุกรุกเขาใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต และไดยื่นหนังสือ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหพิจารณาใหเชาที่ราชพัสดุเชนเดียวกับผูประกอบการ 
รายท่ีไดรับอนุญาตเดิม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา ผูประกอบการที่ไมมีหนังสืออนุญาตมีสิ่งปลูกสราง
                                                                                                                                                                          

การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการใชสิทธิตามสัญญา
และการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ 

ขอ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคการปกครองสวนทองถ่ินสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน 
ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได 
แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว 

การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหน่ึง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๔) และ (๕)  
และจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรมหรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว 

การจัดหาประโยชนโดยวิธี จัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเช าตามวรรคหน่ึง  
จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว และไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และผลอาสินในที่ดินพิพาท จึงอาจโตแยงหรือเรียกรองคาชดเชยได และการแกไขปญหา 
โดยกระบวนการทางศาลทําใหสูญเสียงบประมาณและเวลา ไมสามารถนําที่ดินมาสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลไดทันตอสถานการณ สวนการผอนปรนใหผูประกอบการทั้งสามราย 
ที่ไมมีหนังสืออนุญาตเชาที่ดินตามสมควรแกกรณี จะทําใหราชการไดรับประโยชน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงขอใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนแหงชาติ พิจารณา
ทบทวนมติของคณะทํางานฯ โดยศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนแหงชาติไดสงเรื่อง
ใหคณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบอาชีพและที่อยูอาศัยพิจารณา 
และสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เสนอแนวทางการแกไขปญหา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบอาชีพ
และที่อยูอาศัย ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีคําสั่งแตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีมติเห็นควรผอนปรนใหผูประกอบการทั้งสามรายไดรับสิทธิการเชาที่ดิน 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รอยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่เคยขอเชาเดิม และเก็บคาธรรมเนียมตามที่ระเบียบ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด โดยผูประกอบการทั้งสามรายตางรับทราบและทําบันทึกยินยอม
เชาที่ดินตามมติดังกลาว  นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไดมีหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสินวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการรังวัดแบงแปลงโดยกันพ้ืนที่
ของผูประกอบการทั้งสามรายออกมารอยละ ๖๐ แบงเปนแปลงยอย เพ่ือใหผูฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการจัดใหประชาชนผูยากจนเชาเสร็จแลว คงเหลือเพียงรอยละ ๔๐ ที่ตองทบทวนมติ 
ของคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหากรณีราษฎรเขาครอบครองสวนปาลมในพื้นที่ที่เอกชน 
ขอใชประโยชนกอน ประกอบกับผูประกอบการทั้งสามรายไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
นครศรีธรรมราชขอใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหผูประกอบการท้ังสามราย ไดรับสิทธิ
การเชาที่ดินจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รอยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่เคยขอเชาเดิม และใหผูประกอบการ
ทั้งสามราย ไดสิทธิเชาที่ดินพิพาทตามเนื้อที่ที่ทําประโยชนจริง กับขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ 
ชดใชคาผลอาสิน (ตนปาลม) ที่ตองเสียไปจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เอาพ้ืนที่คืน และใหคืนเงิน
ที่ไดเก็บผลประโยชนจากผลอาสิน (ผลปาลม) แทนผูประกอบการทั้งสามราย จึงเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรอคําวินิจฉัยของศาลเพื่อใหไดขอยุติเก่ียวกับ 
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาในที่ราชพัสดุแปลงพิพาท จากขอเท็จจริงจึงยังฟงไมไดวา 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมนําที่ราชพัสดุแปลงพิพาทในสวนที่เหลือรอยละ ๔๐ 
มาจัดสรรใหแกราษฎรเชา เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรแตอยางใด สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เ ม่ือกฎหมายมิไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 



 
 
๘๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๙) 
 

  ๖.๕.๒ การขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๖.๕.๓ การคืนที่ราชพัสดุใหแกผูยกใหหรือทายาทของผูยกให 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๔ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรที่ดินและอาคารชุด 
 
๑. การจัดสรรที่ดิน 

 

๑.๑ การใชอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๓ การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจดัสรรที่ดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๕ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
 

กําแพงรั้วของหมูบานจัดสรรที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการกําหนด
อาณาเขตบริเวณของหมูบานและปองกันภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกมาตั้งแต
เริ่มทําการกอสราง ถือวาเปนสาธารณูปโภคของหมูบานจัดสรรซึ่งตกอยูในภาระจํายอม 
เพื่อประโยชนของที่ดินจัดสรร ซึ่งจะกระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ดังกลาวลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได  ทั้งน้ี ตามขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ การที่เจาของกรรมสิทธ์ิที่ดิน
ยกที่ดินของตนซึ่งเปนถนนภายในหมูบานจัดสรรใหเปนทางสาธารณประโยชน ยอมเปน
การยกใหเฉพาะที่ดินอันเปนกรรมสิทธ์ิของตนเทาน้ัน กําแพงรั้วของหมูบานจัดสรร
ยังคงเปนทรัพยสินสวนกลางของหมูบานจัดสรรที่เจาของที่ดินภายในหมูบานจัดสรร 
มีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายที่จะบํารุงรักษา ซอมแซม ใชสอย และหวงกันไวเพื่อประโยชน
ของเจาของที่ดินภายในหมูบานจัดสรร ไมถือเปนสวนหนึ่งของทางสาธารณประโยชน 
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ที่จะเปนสวนควบของที่ดินตามมาตรา ๑๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และบริเวณท่ีตั้งของกําแพงรั้วยอมไมถือเปนที่สาธารณะตามขอ ๖ ประกอบขอ ๔  
ของระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหิน
ทางเทาและทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ ผูอํานวยการเขตจึงไมมีอํานาจอนุญาต
ใหผูใดทําทางลาดเพื่อเชื่อมทางเขา-ออกบริเวณกําแพงรั้วดังกลาวไมวาจะเปนการชั่วคราว
หรือถาวร 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งหาอาศัยอยูในหมูบานจัดสรรมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีการกอสราง

กําแพงรั้วคอนกรีตลอมรอบบริเวณหมูบาน และกอสรางถนนหลักและถนนแยก กวางประมาณ 
๘ เมตร ภายในหมูบานจัดสรร  ตอมา นาย ส. เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนแยกที่ ๔  
ไดยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชน ผูรองสอดซึ่งอาศัยอยูดานนอก
กําแพงรั้วของหมูบานบริเวณฝงตรงขามกับถนนแยกที่ ๔ มีความประสงคจะใชทางสาธารณประโยชน
ดังกลาวเปนทางเขา-ออก แตเน่ืองจากมีแนวกําแพงรั้วของหมูบานจัดสรรปดก้ันอยู จึงไดมีหนังสือ
ถึงผูอํานวยการเขตบางกอกนอย (ผูถูกฟองคดี) ขอเปดเปนทางเขา-ออกเพ่ือใหผูรองสอด
สามารถผานไปสูทางสาธารณประโยชนในหมูบานจัดสรรได ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นควร
ร้ือถอนกําแพงรั้วดังกลาว จึงไดมีประกาศแจงวาจะทําการรื้อถอนกําแพงรั้วของหมูบานจัดสรร
บริเวณถนนแยกที่ ๔ เพ่ือเปดทางเขา-ออกใหประชาชนไดใชประโยชนทางดังกลาว นาย ว.  
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท บ. เจาของโครงการหมูบานจัดสรร และเปนผูพักอาศัยอยูในหมูบานจัดสรร
ไดมีหนังสืออุทธรณคัดคานการรื้อถอนกําแพงรั้วดังกลาวตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของนาย ว. แตเน่ืองจากมีคดีพิพาท
ลักษณะเดียวกันนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผูถูกฟองคดีจึงเห็นสมควร 
รอคําวินิจฉัยของศาลกอนและไดมีหนังสือแจงผูรองสอดวาจะยังไมดําเนินการรื้อถอนกําแพงรั้ว
พิพาท  อยางไรก็ตาม ปรากฏวาไดมีบุคคลมาทุบทําลายกําแพงรั้วพิพาท และผูรองสอด 
ไดเทพ้ืนคอนกรีตเพ่ือทําทางเขา-ออกในบริเวณดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูรองสอด
ร้ือถอนพ้ืนคอนกรีตออกทั้งหมดภายในเวลาที่กําหนด แตผูรองสอดไดยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดี
ขออนุญาตเทพ้ืนคอนกรีตทําทางลาดเพ่ือเชื่อมทางเขา-ออกในบริเวณกําแพงรั้วพิพาท  
ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลว อนุญาตใหผูรองสอดทําทางลาดเพ่ือเชื่อมทางเขา-ออกท่ีอยูอาศัย 
เปนการชั่วคราวมีขนาดกวาง ๓ เมตร เชิงลาดยาว ๑.๕๐ เมตร โดยสงวนสิทธิที่จะยกเลิก 
การขออนุญาตไดถาผูรองสอดฝาฝนเง่ือนไขในการอนุญาตหรือผูถูกฟองคดีมีความจําเปน 
ที่จะตองปรับปรุงกอสรางเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของถนนหนทาง อันมีผลกระทบ 
ตอการทําทางลาดที่อนุญาตไปแลว ผูรองสอดไดทําทางลาดเพ่ือเชื่อมทางเขา-ออกในบริเวณดังกลาว 
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และไดมีการติดตั้งประตูร้ัวซ่ึงมีลักษณะเปนประตูบานเลื่อนยาวประมาณ ๓ เมตรเศษ โดยติดตั้ง
บนเสารั้วที่ไดกอสรางขึ้นใหมชิดกําแพงรั้วเดิมที่ถูกร้ือถอน แตประตูร้ัวดังกลาวตั้งอยูบริเวณที่ดิน
นอกกําแพงรั้วเดิมของหมูบานจัดสรร ผูฟองคดีที่ ๑ กับพวกไดมีหนังสือสอบถามผูถูกฟองคดีวา 
มีการอนุญาตใหทุบกําแพงรั้วหรือไม และขอใหผูถูกฟองคดีทํากําแพงรั้วและรื้อถอนทางเชื่อม
เพ่ือใหกลับมามีสภาพดังเดิม ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผูฟองคดีที่ ๑ กับพวกวา ไมไดอนุญาต
ใหมีการทุบกําแพงรั้วพิพาท แตไดอนุญาตใหทําทางเช่ือมเปนการชั่วคราว หากผูที่เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในกําแพงรั้วไดทําการปดกําแพงร้ัวพิพาท ชองทางเขา-ออกทางลาดที่เชื่อมทางสาธารณะ
ก็จะถูกยกเลิกโดยปริยาย และผูถูกฟองคดีจะไดร้ือถอนทางเชื่อมดังกลาวตอไป ผูฟองคดีเห็นวา
การร้ือถอนกําแพงรั้วโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเพ่ือแกไข 
ความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดี เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีมีคําส่ังหามมิใหมีการใชทางเขา-ออก 
ที่สาธารณะภายในหมูบานจัดสรร และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่อนุญาตใหทําทางลาด
เชื่อมเขา-ออกที่สาธารณะบริเวณกําแพงรั้วที่ถูกร้ือถอน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา การดําเนินโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวไดมี 

การกอสรางกําแพงรั้วรอบบริเวณหมูบานเพ่ือเปนการกําหนดอาณาเขตบริเวณหมูบาน 
และปองกันภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกมาตั้งแตเร่ิมทําการกอสราง สวนถนนแยกที่ ๔  
ซ่ึงเปนถนนภายในหมูบานจัดสรรน้ัน เดิมเปนกรรมสิทธิ์ของนาย ส. ซ่ึงตอมานาย ส. ไดยกใหเปน
ทางสาธารณประโยชนโดยไดจดทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชนเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ 
ถนนดังกลาวจึงเปนที่สาธารณประโยชนนับแตวันดังกลาว สวนกําแพงร้ัวพิพาทเปนทรัพยสิน
ของหมูบานซึ่งมีมากอนที่ถนนแยกที่ ๔ จะเปนที่สาธารณประโยชน และการที่นาย ส. โอนกรรมสิทธิ์
ในถนนดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชน ยอมเปนการยกใหเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนทางหรือถนน
อันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเทาน้ัน มิไดรวมถึงกําแพงรั้วพิพาทซ่ึงเปนทรัพยสินของหมูบานจัดสรร 
กําแพงรั้วดังกลาวจึงถือไดวาเปนสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นตามแผนผัง 
และโครงการตามที่ไดรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ จึงตกอยูในภาระจํายอม
เพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร ซ่ึงจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป 
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หรือเสื่อมความสะดวกมิไดตามขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ 
และยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของหมูบานและเปนทรัพยสินสวนกลางของหมูบานจัดสรร 
ที่เจาของที่ดินภายในหมูบานจัดสรรมีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายที่จะบํารุงรักษา ซอมแซม ใชสอย 
และหวงกันไวเพ่ือประโยชนของเจาของที่ดินภายในหมูบาน มิไดเปนสวนหน่ึงของถนนแยกที่ ๔ 
กําแพงรั้วพิพาทจึงไมถือเปนสวนหนึ่งของทางสาธารณประโยชนที่จะเปนสวนควบของที่ดิน 
ตามมาตรา ๑๔๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และบริเวณที่ตั้งของกําแพงรั้ว 
ยอมไมถือเปนที่สาธารณะตามขอ ๖๓ ประกอบขอ ๔๔ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย 
การตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑  
ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจอนุญาตใหผูรองสอดทําทางลาดเพ่ือเชื่อมทางเขา-ออกไมวาจะเปน
การชั่วคราวหรือถาวร แมจะปรากฏวาระดับถนนในหมูบานดังกลาวมีระดับตางกับประตูทางเขา
ที่พักอาศัยของผูรองสอดก็ตาม การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังอนุญาตใหผูรองสอดทําทางลาด 
เพ่ือเชื่อมทางเขา-ออกบริเวณกําแพงรั้วพิพาทเปนการชั่วคราว จึงเปนการกระทําโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย และเม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูรองสอดยอมไมอาจ
                                                 

๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
ขอ ๓๐ สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต 

เชน ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ใหถือวาตกอยูในภารจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน
หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปท่ีจะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนโดยตลอดไป และจะกระทําการใด ๆ 
อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

หนาที่ในการบํารุงรักษาตามวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปไดอุทิศ
ทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน หรือไดโอนใหแกเทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดแหงทองที่ 
ที่ที่ดินจะจัดสรรอยูในเขต 

๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๔๔ สวนควบของทรัพย หมายความวา สวนซ่ึงโดยสภาพแหงทรัพยหรือโดยจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน

เปนสาระสําคัญในความเปนอยูของทรัพยน้ัน และไมอาจแยกจากกันไดนอกจากจะทําลาย ทําใหบุบสลาย หรือทําใหทรัพยน้ัน
เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

เจาของทรัพยยอมมีกรรมสิทธิ์ในสวนควบของทรัพยน้ัน 
 ๓-๔ ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย การตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และทําทางเช่ือมในที่สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี  
ฯลฯ   ฯลฯ 

“การทําทางเช่ือม” หมายความวา การทําทางเช่ือมเพื่อเปนทางเขาออกสูผิวจราจรของถนนสาธารณะ 
ที่ยังกอสรางปรับปรุงไมเต็มเขตทาง 

ขอ ๖ เ ม่ือสํานักงานเขตไดรับอนุญาตตามขอ ๕ และตรวจสอบถูกตองแลว ถาถนนหรือซอยใดอยู ใน 
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขต ใหผูอํานวยการเขตเปนผูพิจารณาอนุญาต ถาถนนหรือซอยใดอยูในความรับผิดชอบ 
ของสํานักการโยธา ใหสํานักงานเขตสงเร่ืองใหสํานักการโยธาเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักการโยธาพิจารณาอนุญาตแลวแจง 
ใหสํานักงานเขตเปนผูออกใบอนุญาตตามแบบทายระเบียบน้ี ระยะเวลาการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในใบอนุญาต 
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อาศัยสิทธิตามหนังสืออนุญาตดังกลาวทําทางลาดเพ่ือเชื่อมทางเขา-ออกที่อยูอาศัยของตน 
รุกล้ําเขาไปในถนนแยกที่ ๔ ซ่ึงเปนทางสาธารณประโยชนได ผูรองสอดจะตองรื้อถอนทางลาด
ดังกลาวใหกลับสูสภาพเดิมโดยพลัน หากผูรองสอดไมดําเนินการ ผูถูกฟองคดีก็ชอบที่จะตอง
ดําเนินการตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๐)๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนดังกลาวตอไป  พิพากษา
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่อนุญาตใหผูรองสอดทําทางลาดเชื่อมทางเขา-ออกที่อยูอาศัย
บริเวณถนนแยกที่ ๔ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๐/๒๕๕๘) 

 

กรณีที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคบนที่ดินแปลงใดเพื่อประโยชน
แกโครงการจัดสรรที่ดิน แมไมมีการจดทะเบียนภาระจํายอม แตหากไมปรากฏวา 
ผูถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงน้ันไดกระทําการใดอันเปนการขัดขวางหรือสงวนสิทธิ 
มิใหผูอยูอาศัยในโครงการใชประโยชนในที่ดิน กรณีตองถือวาที่ดินแปลงน้ันตกเปน
ที่ดินสาธารณูปโภคซึ่งอยูในภาระจํายอมของโครงการจัดสรรที่ดินดังกลาวโดยปริยายแลว 

ผูรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินตองรับภาระ
ตามกฎหมายที่จะตองบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพตลอดไปและจะกระทําการใด ๆ 
ใหประโยชนแหงสาธารณูปโภคซึ่งตกอยูภายใตภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก
มิได การซื้อที่ดินแปลงดังกลาวมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน ไมทําใหที่ดินสาธารณูปโภค
ที่ตกเปนภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรรระงับส้ินไป  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูรับโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินแปลงสาธารณูปโภคนําที่ดินไปใชประโยชนเปนอูแท็กซี่ อันเปนการกระทํา
ใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกแกที่ดินจัดสรร คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดยอมมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินแปลงดังกลาว
ระงับการกระทําน้ัน และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเดิมตามมาตรา ๕๒ 
ประกอบมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 

                                                 
๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร

ในเร่ืองดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๘๑๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
บริษัท อ. ไดขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓  

เน้ือที่ประมาณ ๑๓ ไร ๗ ตารางวา โดยจัดสรรเปนแปลงยอยจํานวน ๑๒๘ แปลง ซ่ึงโครงการ
จัดสรรที่ดินดังกลาวบริษัท อ. ไดรับโอนมาจากบริษัท ก. คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พิจารณาแลวเห็นวา 
แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัท อ. ไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ 
แตเน่ืองจากเปนการจัดสรรที่ดินรายเกากอนที่ทางราชการจะเขาไปควบคุม  อีกทั้ง ผูขอไดปลูกสราง
อาคาร จัดทําสาธารณูปโภค แบงโฉนดที่ดินเปนแปลงยอย และจําหนายไปแลวเปนบางสวน 
แกไขไมได คณะกรรมการฯ จึงมีมติผอนผันใหบริษัท อ. ทําการจัดสรรที่ดินโครงการดังกลาวได 
โดยมีเง่ือนไขวา (๑) หากผูขอนําที่ดินแปลงใหญไปจัดจําหนายโดยมีคาตอบแทนเปนแปลงยอย
ตอเน่ืองไปอีก ตองนับรวมกับที่ดินแปลงยอยตามโครงการนี้และจัดใหมีการกันที่ดินไวเปนที่ตั้ง
ของบริการสาธารณะตามที่จําเปนใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ (๒) ผูขอ
ตองเขียนขอความระบุความกวางของถนนใหครบทุกสาย (๓) ผูขอตองจัดใหที่ดินจัดสรรมีถนน
สําหรับใชเปนทางออกสูถนนสาธารณประโยชน แผนผังโครงการจัดสรรที่ ดินดังกลาว 
ปรากฏทางเขา-ออกหมูบานและบริเวณสวนสาธารณะอยูในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ 
โดยไมมีการจดทะเบียนภาระจํายอมใหเปนทางเขา-ออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓  
แตมีการกอสรางถนนคอนกรีต วางทอระบายน้ํา ทอนํ้าประปา เสาไฟฟา เสาโทรศัพท ปายชื่อ
หมูบานจัดสรร และสวนสาธารณะบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ซ่ึงเดิมโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๙๓๘๓ มีชื่อบริษัท ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตบริษัท ก. ไดจดทะเบียนโอนที่ดิน 
เพ่ือชําระหน้ีจํานองใหแกธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงไปแลว และธนาคารพาณิชยไดจดทะเบียน
ขายที่ดินดังกลาวใหแกนางสาว ศ. ซ่ึงนางสาว ศ. ไดใหผูฟองคดีเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
แปลงนี้ดวย  หลังจากนั้น ไดมีการรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ 
ออกเปนแปลงยอย ๓ แปลง ไดแก โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๙ มีชื่อผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 
ปจจุบันมีสภาพเปนอูแท็กซ่ี โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๐ มีชื่อบริษัท ท. เปนผูถือกรรมสิทธิ์  
ปจจุบันมีสภาพเปนอูแท็กซ่ี และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๑ มีชื่อบริษัท ศ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ 
ปจจุบันมีสภาพเปนถนนทางเขา-ออกหมูบานจัดสรร  ตอมา นาย ว. ซ่ึงอางวาเปนเจาของถนน
และสวนสาธารณะดังกลาวไดแจงแกผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรรวา ไมประสงคใหใชถนนและ
สวนสาธารณะอีกตอไป นาย น. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ในฐานะประธานกรรมการชุมชนหมูบานจัดสรร
ดังกลาว จึงมีหนังสือรองเรียนไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
และคณะอนุกรรมการคุมครองผูซ้ือที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เห็นวา สวนสาธารณะและทางเขา-ออกโครงการที่ผูจัดสรรทีดิ่นไดจัดทําขึน้เปนสาธารณูปโภค



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในโครงการ แมจะอยูนอกแผนผังโครงการก็ตกเปนภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร 
และเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่จะตองบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
ใหคงสภาพเดิมดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น ประกอบกับผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดใชที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๓๘๓ 
เปนทางเขา-ออกมากวา ๒๐ ป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีมติใหผูฟองคดี บริษัท ท. และบริษัท ศ. ในฐานะ
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคจัดทําสวนสาธารณะและถนนอันเปนทางเขา-ออก
ของโครงการ ใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง ซ่ึงตอมา
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกับมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งตามมติดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เดิมโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวเปนของบริษัท ก. ซ่ึงดําเนินการบนที่ดิน 

ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓ โดยใชที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เปนทางเขา-ออก 
และสวนสาธารณะของโครงการ  ตอมา เม่ือบริษัท อ. ไดรับโอนโครงการจัดสรรที่ดินดังกลาวมา 
ก็ยังคงใชที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เปนทางเขา-ออกและสวนสาธารณะของโครงการ 
แตไมมีการจดทะเบียนภาระจํายอม  อยางไรก็ตาม ไดมีการกอสรางถนนคอนกรีต วางทอระบายน้ํา 
ทอนํ้าประปา เสาไฟฟา เสาโทรศัพท ปายชื่อหมูบานจัดสรร และสวนสาธารณะในที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๙๓๘๓ โดยไมปรากฏวาผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกลาวในขณะนั้นไดกระทําการใด
อันเปนการขัดขวางหรือสงวนสิทธิมิใหผูอยูอาศัยในโครงการใชประโยชนในที่ดินดังกลาว 
ประกอบกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหวางบริษัท ก. และบริษัท อ. ที่ทําขึ้นเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๒๑ ระบุวาเปนสัญญารวมซ้ือที่ดิน โดยตกลงรวมกันซ้ือที่ ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓  
เพ่ือปลูกสรางเปนบานพักอาศัย และในแผนที่แนบทายสัญญาฉบับน้ีไดแสดงแผนผังที่ดินจัดสรร
แปลงยอย พรอมทั้งที่ดินที่มีลักษณะเปนทางเขา-ออกสูถนนสาธารณะ และแสดงรูปสวนสาธารณะ
ติดทางเขา-ออกของโครงการไวดวย  อีกทั้ง สภาพที่ตั้งของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ 
เปนที่ดินที่เชื่อมตอกับถนนภายในโครงการ แมบริษัท อ. จะยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน (รายเกา) 
ตอคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ โดยไมได
แสดงวาที่ดินพิพาทเปนที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการ กรณีก็ตองถือวามีการแสดงออก 
โดยปริยายวา บริษัท อ. จัดใหมีสาธารณูปโภค มีทางเขา-ออกสูทางสาธารณะ และสวนสาธารณะ
ติดขางทางเขา-ออกของโครงการ โดยใชที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เปนที่ดินสาธารณูปโภค 
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ยอมตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร 
ตามขอ ๓๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ แลว มีผลผูกพัน
ตามกฎหมายใหผูจัดสรรที่ดินและผูรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยซ่ึงตกอยูภายใตภาระจํายอม
ดังกลาวมีหนาที่ที่จะตองบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพตลอดไป และจะกระทําการใด ๆ 



 
 
๘๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีถือกรรมสิทธิ์รวม
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ภายหลังจากที่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ตกเปน
ภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรรตามโครงการหมูบานจัดสรรแลว ถึงแมวาผูฟองคดีจะซ้ือ
ที่ดินแปลงดังกลาวมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน ก็ไมทําใหที่ดินพิพาทซ่ึงเปนสาธารณูปโภค
ประเภทสวนสาธารณะที่ตกเปนภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกโครงการจัดสรรที่ดินระงับสิ้นไป  
ผูฟองคดีจึงตองรับภาระตามกฎหมายในฐานะผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวที่จะตอง
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพตลอดไปและจะกระทําการใด ๆ ใหประโยชนแหงสาธารณูปโภค
ซ่ึงตกอยูภายใตภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได การที่ผูฟองคดีไดใชประโยชน 
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๙ ซ่ึงแบงแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เปนอูแท็กซ่ี 
ถือเปนการกระทําใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกแกที่ดินจัดสรร  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๕๒๖ ประกอบมาตรา ๗๐๗ แหงพระราชบัญญัติ 
                                                 

๖-๗ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไป

หรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดใหผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหผูจัดสรรที่ดินระงับ 
การกระทําน้ัน และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการ
จัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

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 

การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดยอนุโลม 

การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต 
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค 
ใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนที่ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอ 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 

เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน
แหงทองที่ซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยูและบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาต 
หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที่   

เม่ือผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค คัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การจัดสรรที่ดินฯ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีในฐานะผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค
ระงับการกระทําน้ัน และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกับมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๘/๒๕๕๘) 

 

การที่ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินที่ตนไดรับอนุญาตไดตองปฏิบัติใหเปนไปตาม 
ลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ .ศ .  ๒๕๔๓  โดยจะตองแจงผูซื้อที่ ดินจัดสรรใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวหรือตามกฎหมายอื่นเสียกอน เม่ือมีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแลว ผูจัดสรรที่ดินจึงจะโอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคใหกับ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรรับไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา หากไมสามารถจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคได แตผูจัดสรรที่ดิน
ยังคงไมประสงคจะทําหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอีกตอไปหรือประสงค 
จะจดทะเบียนโอนใหเปนที่สาธารณประโยชน ผูจัดสรรที่ดินตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน จึงจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตามที่ไดรับอนุมัติ หรือถาไมไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ผูจัดสรรที่ดินชอบที่จะจดทะเบียนโอนทรัพยสิน
อันเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนได  ดังน้ัน การที่ผูจัดสรรที่ดินนําที่ดิน 
ที่กําหนดใหเปนแปลงสาธารณูปโภคประเภทบอบําบัดนํ้าเสียของโครงการไปกอสราง
ถนนในโครงการ แลวนําไปจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชนตอเจาพนักงานที่ดิน
เพื่อใหพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค โดยมิไดดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอน
ที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                                                                                                            
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริง ใหนําความในมาตรา ๔๓ 
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการ
บํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
ตามวรรคหก ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหมีอํานาจ
จดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป 



 
 
๘๒๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
โครงการหมูบาน ค. ซ่ึงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินของผูฟองคดีที่ไดรับอนุญาตน้ัน 
ระบุใหมีการจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการดวยการกําหนดใหที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เปนสาธารณูปโภคประเภทบอบําบัดนํ้าเสียของโครงการ  
ตอมา ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและกอสรางอาคารชุด 
ชื่อโครงการ ซ. ซ่ึงมีที่ตั้งโครงการอยูฝงตรงกันขามกับโครงการหมูบาน ค. มีคลองหนองบอน
คั่นกลางระหวางโครงการทั้งสอง ผูฟองคดีไดกอสรางถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ 
เชื่อมกับสะพานขามคลองหนองบอน เพ่ือใชเปนทางสัญจรเขาออกระหวางสองโครงการและใชเปน
ทางลัดออกสูถนนศรีนครินทรมานานกวา ๑๐ ปแลว ผูฟองคดีจึงไดนําโฉนดที่ดินดังกลาว 
ไปจดทะเบียนประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชนเม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนกระทั่ง 
มีการรองเรียนวา ผูฟองคดีเบียดบังนําที่ดินสาธารณูปโภคแปลงบอบําบัดนํ้าเสียไปสราง 
เปนสะพานขามคลอง ซ่ึงอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวาการจดทะเบียน
โอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ดังกลาวเปนกรณีที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการ 
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ 
เสียกอน ถือเปนการจงใจไมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดและมีเจตนาหลีกเลี่ยงหนาที่
ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค การจดทะเบียนดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจง
โดยกฎหมายและตกเปนโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รองอธิบดี
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทโอนเปน
ที่สาธารณประโยชนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ที่จดทะเบียนไวเม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการ
ความม่ันคงภายใน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหการจดทะเบียนโอนที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนมีผลสมบูรณ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

การท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผู รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จะพนจากหนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามโครงการที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินไดน้ันตองปฏิบัติใหเปนไปตาม 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลําดับขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง๘ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ 
กลาวคือ ผู จัดสรรที่ ดินจะตองแจงผู ซ้ือที่ ดินจัดสรรให จัดตั้ งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเสียกอน และเม่ือมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นแลว 
ผูจัดสรรที่ดินจะตองโอนทรพัยสินอันเปนสาธารณูปโภคใหกับนิติบุคคลดังกลาวรับไปจัดการและดูแล 
บํารุงรักษา ผูจัดสรรที่ดินจึงจะพนจากหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หากผูจัดสรรที่ดิน
แจงผูซ้ือที่ดินจัดสรรใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ีหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นแลว แตไมสามารถจัดตั้งนิติบุคคลดังกลาวขึ้นเพ่ือรับโอนทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคไดและผูจัดสรรที่ดินยังคงไมประสงคจะทําหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
อีกตอไป หรือประสงคจะจดทะเบียนโอนใหเปนสาธารณประโยชน ผูจัดสรรที่ดินตองขออนุมัติ
จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกอน เม่ือไดรับอนุมัติแลว ผูจัดสรรที่ดินจึงจะดําเนินการประการใด
ประการหนึ่งตามที่ไดรับอนุมัติ หรือถาไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ผูจัดสรรที่ดิน
ก็ชอบที่จะจดทะเบียนโอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนได และเม่ือได
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังกลาวแลว ผูจัดสรรที่ดินจึงจะพนจากหนาที่ในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน
โครงการหมูบาน ค. และไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารชุดโครงการ ซ. โดยผูฟองคดีระบุให
แปลงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เปนแปลงสาธารณูปโภคประเภทบอบําบัดนํ้าเสีย
ของโครงการหมูบาน ค. รวมทั้งไดกอสรางถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗  
เพ่ือใชเปนทางสัญจรเขาออกของโครงการทั้งสองและเปนทางลัดออกสูถนนศรีนครินทร  
หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดนําที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ไปขอจดทะเบียนโอน
เปนที่สาธารณประโยชนตอเจาพนักงานที่ดิน และไดรับการจดทะเบียนตามคําขอไปแลว 
เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีนําที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคประเภท 
บอบําบัดนํ้าเสียของโครงการจัดสรรที่ดิน ไปดําเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบ
                                                 
 ๘ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔๔ ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เม่ือไดดําเนินการอยางหน่ึง
อยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว
ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ี หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอน
ทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 

(๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๓) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ทั้งน้ี โดยตองกําหนด 

ใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหน่ึงดวย 



 
 
๘๒๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๗๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือใหผูฟองคดีในฐานะผูไดรับใบอนุญาต 
ใหทําการจัดสรรที่ดินพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน โดยมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวตามลําดับเสียกอน การจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินดังกลาว
ใหเปนที่สาธารณประโยชนเม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ของเจาพนักงานที่ดินตามคําขอ 
ของผูฟองคดีจึงเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยไปโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย รองอธิบดีซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจเพิกถอนรายการ
จดทะเบียนดังกลาวไดตามมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง๑๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน คําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน
ของรองอธิบดีซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายแลว และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณยอมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๕/๒๕๕๘) 

 

การที่ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน
ตามความประสงคของผูซื้อที่ดินจัดสรรได ผูจัดสรรที่ดินจําตองดําเนินการใหเปนไป
ตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) และวรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบระเบียบคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
และการขออนุ มัติ ดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ .ศ .  ๒๕๔๕  
เสียกอน เม่ือยังไมมีการดําเนินการดังกลาว ยอมไมสามารถจดทะเบียนโอนที่ดิน 
                                                 

๙ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต 

เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน 
ที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนน้ันตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

 ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดิน
ไดจัดใหมีข้ึน และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรคหน่ึงกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๑๐ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๖๑ เม่ือความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิ 

และนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายซ่ึงดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่ส่ังเพิกถอน
หรือแกไขได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แปลงสาธารณูปโภคใหเปนทางสาธารณประโยชนได  ทั้งน้ี แมจะมีการกลาวอางวา 
ผูจัดสรรที่ดินซึ่งเปนบริษัทเอกชนไดเลิกกิจการไปแลว ทําใหไมสามารถบํารุงรักษาที่ดิน
สาธารณูปโภคก็ตาม ซึ่งตราบใดที่ยังไมมีการชําระบัญชีตามที่ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยกําหนด กรณีก็ตองถือวาบริษัทยังคงอยูเทาเวลาที่จําเปนในการชําระบัญชี  
ตามมาตรา ๑๒๔๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีหนาที่ที่จะตอง
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินตอไป 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งเกาสิบเกาเปนผูซ้ือที่ดินจัดสรรจากบริษัท ม. ซ่ึงไดรับใบอนุญาต 

ใหทําการจัดสรรที่ ดิน บริษัท ม. ไดจัดทําสาธารณูปโภคภายในที่ ดินจัดสรรแตไมไดมี 
การบํารุงรักษาและซอมแซม ทําใหถนนภายในโครงการชํารุดทรุดโทรมและไมมีไฟฟาสองสวาง
ในเวลากลางคืน ผูฟองคดีที่ ๑ จึงติดตอเทศบาลตําบลชางเผือกเพ่ือจะมอบที่ดินสวนที่เปนถนน
ภายในโครงการจัดสรรใหเปนทางสาธารณประโยชนอยูในความดูแลบํารุงรักษาของเทศบาล
ตําบลชางเผือก  ทั้งน้ี ผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดมีมติเปนเอกฉันทไมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
แตใหมอบเปนทางสาธารณประโยชน ซ่ึงกรรมการของบริษัท ม. ไดมอบอํานาจใหเจาหนาที่ 
ของเทศบาลตําบลชางเผือกเปนผูทําการมอบท่ีดินแปลงสาธารณูปโภคเปนทางสาธารณประโยชน
ตอไป  หลังจากน้ัน เทศบาลตําบลชางเผือกไดมีหนังสือถึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือเสนอใหนําเร่ืองเขาที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดพิจารณา
อนุมัติใหมอบที่ดินพิพาทเปนสาธารณประโยชนตามความประสงคของผูซ้ือที่ดินจัดสรร  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงวา สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตกอยูในภาระจํายอม 
เพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร โดยผูจัดสรรที่ดินมีหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นตอไป หากผูจัดสรรที่ดินประสงคจะพนจากหนาที่ดังกลาวจะตองดําเนินการ
ตามนัยมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ กลาวคือ ผูจัดสรรที่ดินจะตองแจง 
ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอน
สาธารณูปโภคไปดูแลรักษา เม่ือยังไมมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว ยอมไมสามารถ
ดําเนินการโอนที่ดินแปลงพิพาทเปนทางสาธารณประโยชนไดในขณะนี้ ผูฟองคดีที่ ๑ ไมเห็นดวย
และอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัย 
ยกอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งเกาสิบเกาจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองและใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดิน 
สวนที่เปนถนนภายในโครงการใหเปนทางสาธารณประโยชนโดยไมมีคาธรรมเนียม 

 



 
 
๘๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๐ วรรคสาม 

กําหนดใหการพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาต
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  ดังนั้น 
การที่บริษัท ม. ในฐานะผูจัดสรรที่ดินซ่ึงไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ตองการพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ภายหลังจากที่ประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว จะตองมีการดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตามลําดับตามที่ปรากฏในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) และวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ โดยขั้นตอนแรกผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดทําบัญชีทรัพยสิน
ที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการ 
ที่ไดรับอนุญาตพรอมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของ รวมไปถึง
แจงใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสินขางตน เพ่ือดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพยสินดังกลาว รวมไปถึงดําเนินการอ่ืน ๆ 
โดยผู ซ้ือดินจัดสรรตองจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนและ 
รับโอนทรัพยตามบัญชีทรัพยที่เปนสาธารณูปโภคใหแลวเสร็จไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรรายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินตามที่มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) 
และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอ ๕๑๑ และขอ ๖๑๒ ของระเบียบ
                                                 
 ๑๑-๑๒ ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน
และการขออนุมัติดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ ๕ ผูจัดสรรที่ดินใดมีความประสงคจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) และมีผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการแลว  
ใหดําเนินการดังน้ี 

(๑) จัดทําบัญชีทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง 
และโครงการที่ไดรับอนุญาตพรอมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของรวมทั้งระบุจํานวนเงิน 
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบ  ทั้งน้ี ตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่ทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคในกรณีที่แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตไดจัดใหมีบริการสาธารณะ 
ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงบัญชีทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงคจะโอนไวดวย 

ทั้งน้ี การจัดทําบัญชีทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเปนไปตามแบบบัญชีแนบทายประกาศน้ี 
(๒) แจงใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสินตาม (๑) เพื่อดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแล บํารุงรักษา  
(๓) การแจงตาม (๒) ใหผูจัดสรรที่ดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือที่ดินจัดสรร 

และประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินน้ันไมนอยกวาสามวันพรอมทั้งปดประกาศสําเนาหนังสือแจงผูซ้ือที่ดิน
จัดสรรและบัญชีทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม (๑) ไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรไว
ตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุใน (๔) โดยการปดประกาศดังกลาวตองมีผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาหาคนลงลายมือชื่อ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัติดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคฯ กําหนด  
แตในกรณีที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรไมอาจจัดตั้งนิติบุคคลได เม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรรายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน ก็เปนกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน
จะตองดําเนินการยื่นคําขออนุมัติดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินสาขาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ประกอบกับขอ ๑๓๑๓ และขอ ๑๔๑๔ ของระเบียบขางตน  
                                                                                                                                            
เปนพยาน  ทั้งน้ี ใหถือวาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินในวันที่ผูจัดสรรที่ดินไดดําเนินการสงหนังสือทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ประกาศในหนังสือพิมพและปดประกาศครบถวนแลว 

(๔) กําหนดระยะเวลาใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรตองจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  
และรับโอนทรัพยสินตามบัญชีใน (๑) ใหแลวเสร็จแตตองไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรรายสุดทาย
ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๖ ในกรณีที่ผู ซ้ือท่ีดินจัดสรรประสงคจะจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เม่ือผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดรับแจง 
จากผูจัดสรรท่ีดินตามขอ ๕ แลว ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรจัดประชุมเพื่อมีมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และแตงตั้งตัวแทน 
ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมดวยขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

มติที่ประชุมใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามวรรคหน่ึง ตองมีผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนแปลงยอยที่จัดจําหนายตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ๑๓-๑๔ ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน
และการขออนุมัติดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ ๑๓ เม่ือพนระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๕ (๔) แลว หากผูซ้ือที่ดินจัดสรรไมสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนได และผูจัดสรรที่ดินยังประสงคจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีข้ึน 
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขออนุมัติดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง  
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยู 
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

(๑) แผนงาน โครงการ เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๒) จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบในการดําเนินการ  ทั้งน้ี ตองไมนอยกวา

จํานวนเงินที่ทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๓) อัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่จัดเก็บเปนรายเดือน 
(๔) อื่นๆ (ถามี) 
ขอ ๑๔ เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ไดรับคําขอตามขอ ๑๓ แลว  

ใหผูจัดสรรที่ดินแจงผูซ้ือที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพรอมรายละเอียดตามขอ ๑๓ โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือที่ดินจัดสรร และประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินน้ันไมนอยกวาสามวัน พรอมกันน้ัน 
ใหเจาพนักงานที่ดินปดประกาศสําเนาคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่หน่ึงชุด และบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรอยางนอยสามแหงแหงละหน่ึงชุดมีกําหนด
สามสิบวัน กรณีประกาศ ณ บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรตองมีผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาหาคนลงลายมือชื่อเปนพยาน 

เม่ือผูจัดสรรที่ดินแจงใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทราบครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรรายสุดทาย
ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินและประกาศหนังสือพิมพครบแลว ใหรวบรวมหลักฐานสงใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาทราบเพื่อดําเนินการ 



 
 
๘๒๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากน้ัน ผูจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจึงจะสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนไดตามมาตรา ๔๔ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัท ม. ยังไมได
ดําเนินการดังกลาวขางตน แมผูฟองคดีทั้งเกาสิบเกาจะกลาวอางในคําฟองวาบริษัท ม. ไดเลิก
กิจการแลว แตไมปรากฏขอเท็จจริงที่แสดงวาบริษัท ม. ไดเลิกกิจการไปแลวจริง และแมวา 
จะเลิกกิจการไปแลวจริง แตมาตรา ๑๒๔๙๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนด 
ใหพึงถือวาบริษัทยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพ่ือการชําระบัญชี  ดังน้ัน หากบริษัท ม. 
ตองการพนความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ยอมจะตองดําเนินการตามที่
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนและการขออนุมัติ
ดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคฯ กําหนดไวตามลําดับกอน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิเสธไมจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชน และแจงใหบริษัท ม.  
และผูซ้ือที่ดินจัดสรร ซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีทั้งเกาสิบเกาดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
และระเบยีบดังกลาว และการที่ผูถูกฟองคดีที ่๒ มีคําวินิจฉัยอุทธรณยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๔๒๔/๒๕๕๘) 

 

๑.๖ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 

บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส .) เปนรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไมมีบทบัญญัติใดกําหนดรองรับ 
ใหมีอํานาจหนาที่ทําการจัดสรรที่ดินไวเปนการเฉพาะ และไมมีบทบัญญัติใดที่กําหนด 
ใหการจัดสรรที่ดินของ บบส. ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน กรณีจึงถือไมไดวา บบส. 
มิไดตกอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะสามารถ
ดําเนินการจัดสรรที่ดินไดโดยไมตองไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  ดังน้ัน การที่ 
บบส. ทําการจัดสรรที่ดินโดยไมไดย่ืนคําขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ยอมไมถือวา บบส.  

                                                                                                                                            
เม่ือเจาพนักงานที่ดินปดประกาศครบกําหนดและไดรับหลักฐานจากผูจัดสรรที่ดินตามวรรคสองแลว  

ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอและขอโตแยงหรือขอเสนอแนะของผูซ้ือที่ดินจัดสรร 
(ถามี) ใหคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติของผูจัดสรรที่ดินโดยเร็ว 
 ๑๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๒๔๙ หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี แมจะไดเลิกกันแลว ก็ใหพึงถือวายังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปน 
เพื่อการชําระบัญชี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูจัดสรรที่ดินตามความหมายของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และมีผลทําให 
ผูซื้อที่ดินในโครงการดังกลาวมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรรตามความหมายของพระราชบัญญัติ
เดียวกัน เม่ือ บบส. มิใชผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินโครงการหมูบานจัดสรร กรณีจึงไมอาจ
นําหลักเกณฑและวิธีการพนจากหนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และ
กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใชบังคับกับโครงการดังกลาวได 

สรุปขอเท็จจริง 
โครงการหมูบานจัดสรร “หมูบาน ศ.” ซ่ึงตั้งอยูบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๓ 

เดิมเปนโครงการของบริษัท น. ที่ไดจัดทําแผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยเตรียมการ 
เพ่ือยื่นคําขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาลงทุนดําเนินโครงการ  
แตเนื่องจากมีปญหาดานการเงินทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางตอไปใหแลวเสร็จได  ตอมา 
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบนัการเงิน (ผูรองสอด) ไดรับโอนที่ดินแปลงดังกลาวตามวตัถุประสงค
ที่ตองการแกไขหน้ีดอยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อกูยืมเงินเพ่ือใชในโครงการ
ดังกลาว ซ่ึงผูรองสอดไดรวมลงทุนกับบริษัท ส. (ผูฟองคดีที่ ๒) เพ่ือดําเนินโครงการหมูบานจัดสรร
ตอไป โดยไมไดยื่นคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  
แตไดดําเนินการจัดทําแผนผังและแบงแยกที่ดินออกเปนแปลงยอยตามที่บริษัท น. ไดจัดทํา
แผนผังโครงการไวจํานวน ๑๕๑ แปลง และไดมีผูซ้ือที่ดินพรอมบานในโครงการจํานวน ๑๔๓ หลัง 
สวนใหญเขาอยูอาศัยแลว  หลังจากน้ัน ที่ประชุมใหญวิสามัญเจาของบาน ไดมีมติมอบหมาย 
ใหบริษัท  พ .  เปนตัวแทนในการย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้ ง นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ตอเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
พิจารณาแลวเห็นวา โครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวไมไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
จากคณะกรรมการจัดสรรทีดิ่นกรุงเทพมหานคร จึงไมผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดังกลาวเก่ียวกับมาตรฐานเรื่องการจัดทําสาธารณูปโภค และผูใชสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรก็ไมใชบุคคลผู ซ้ือที่ ดินจัดสรรตามความหมายของคําวา “ผู ซ้ือ 
ที่ดินจัดสรร” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ จึงมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร บริษัท พ. ไมเห็นดวยและอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไดรับการวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูซ้ือ 
 
 



 
 
๘๒๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินในโครงการดังกลาวและผูฟองคดีที่ ๒ เห็นวา แมโครงการจัดสรรที่ดินดังกลาวจะไมได 
ขออนุญาตทําการจัดสรรตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน แตสามารถนําบทบัญญัติเก่ียวกับ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มาใชบังคับ
กับกรณีน้ีได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีรับจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามคําขอ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูรองสอดเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  

และไมมีบทบัญญัติใดกําหนดรองรับใหผูรองสอดมีอํานาจหนาที่ทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
ไวเปนการเฉพาะหรือการจัดสรรที่ดินของผูรองสอดไดรับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน กรณีจึงถือ
ไมไดวาผูรองสอดมิไดตกอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่จะสามารถ
ดําเนินการจัดสรรท่ีดินไดโดยไมตองไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๕๑๖  
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดไดรวมลงทุนกับผูฟองคดี
ที่ ๒ โดยผูรองสอดลงทุนดวยที่ดิน สวนผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูดําเนินการกอสรางและออกเงินลงทุน 
บริหารจัดการตาง ๆ โดยไดดําเนินการแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป  
และจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอยดังกลาวอันมีลักษณะเปนการจัดสรรที่ดิน แตไมได 
ยื่นคําขอและไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑๑๗  
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ ดินฯ กรณีจึงถือไมไดวาผูรองสอดและผูฟองคดีที่ ๒  
เปนผูจัดสรรที่ดินตามความหมายของคําวา “ผูจัดสรรที่ดิน” และมีผลทําใหผูซ้ือที่ดินจัดสรร 
ในโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาว มิใชผู ซ้ือที่ดินจัดสรรตามความหมายของคําวา “ผูซ้ือ 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก  
(๑) การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐ

ที่มีอํานาจหนาท่ีทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย  
(๒) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดทําการจัดสรรที่ดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๙ 
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ที่ดินจัดสรร” ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูรองสอด
และผูฟองคดีที่ ๒ มิใชผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาว กรณีจึงไมอาจ
นําหลักเกณฑและวิธีการพนจากหนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
และการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ และกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ  
และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใชบังคับได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๕/๒๕๕๘) 

                                                 
๑๘-๑๙ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแตสิบแปลงข้ึนไป ไมวาจะเปน

การแบงจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบงจากท่ีดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน 
และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบงที่ดิน 
แปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปเม่ือรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงข้ึนไปดวย  

“สิทธิในที่ดิน” หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย 
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
“ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและใหหมายความรวมถึงผูรับโอน

ใบอนุญาตดวย 
“ผูซ้ือที่ดินจัดสรร” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมาซ่ึงที่ดินจัดสรรและใหหมายความ

รวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนตอไปดวย 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๔๕ การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอย

ตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาพรอมดวยขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(๒) วัตถุประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุม

ของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกบัสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
การขอจดทะเบียนจัดต้ัง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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กรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรมีความประสงคที่จะจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรเพื่อใหทําหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ  
จะตองดําเนินการตามท่ีมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติไว  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูซื้อที่ดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร และแตงตั้งตัวแทนไปยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ซึ่งเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาพิจารณาคําขอแลวเห็นวาเอกสารและรายการถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด และใหปดประกาศคําขอไว ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานเขต 
และบริเวณหนาหมูบานจัดสรรดังกลาว แมผูจัดสรรที่ดินจะคัดคานการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร โดยอางเหตุวาการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู บานจัดสรร 
มิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด แตหากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาการคัดคานไมเปนเหตุทําใหการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขายอมมีอํานาจรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาวได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๑ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ซ่ึงไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรร

ที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ สวนผูฟองคดีที่ ๒ 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จํานวน ๕ แปลง ภายในโครงการหมูบานจัดสรรของผูฟองคดีที่ ๑  
ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทราบวา ผูฟองคดีที่ ๑ มีความประสงค
จะโอนทรัพยสินสวนทีเ่ปนสาธารณูปโภคใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร โดยใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรดําเนินการ
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 
๑๘๐ วัน นับแตวันที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรรายสุดทายไดรับหนังสือดังกลาว ซ่ึงผูซ้ือที่ดินไดจัดใหมี
การประชุมใหญเม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร และแตงตั้งใหพลตํารวจเอก อ. เปนตัวแทนไปดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร หลังจากนั้น เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ พลตํารวจเอก อ. ไดยื่นคําขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร พรอมกับยื่นเอกสารหลักฐานตอเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีคําส่ังรับคําขอ 
และไดปดประกาศคําขอดังกลาวไวที่สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ สํานักงานเขต



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๓๑ 
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สวนหลวง และบริเวณหมูบานจัดสรร แตผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือคัดคานการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาคําคัดคานแลวเห็นวา 
เปนการคัดคานโดยอางเหตุวาการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามนัยขอ ๘ ของกฎกระทรวงวาดวยการขอ 
จดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ จึงไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและสรุปเรื่องเสนอตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะเปนประโยชน 
ตอผู จัดสรรที่ ดินที่จะพนจากหนาที่ ในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการ  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยืนยันวาการประชุมเพ่ือดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ไดดําเนินการไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีมติ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และมีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาใหผูฟองคดีที่ ๑ ทราบ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ังรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ขางตน และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูฟองคดีที่ ๑ ได รับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ  

ฉบับที่ ๒๘๖ฯ กรณีจึงตองอยูในบังคับของหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการขอจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงขอเท็จจริง
รับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ แจงใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทราบวา 
มีความประสงคจะโอนทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณูปโภคใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร โดยใหผูซ้ือ
ที่ดินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ  
ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรรายสุดทายไดรับหนังสือ
ดังกลาว ผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดรับหนังสือแจงดังกลาวแยกเปน ๒ กลุม โดยกลุมที่ ๑ ไดรับแจง 
เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ มีสมาชิกอยูอาศัย ๔๘๗ แปลง กลุมที่ ๒ ไดรับแจงเม่ือวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๐ มีสมาชิกอยูอาศัย ๑๓๘ แปลง  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐  
ผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดดําเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยมีสมาชิก 
เขารวมประชุม จํานวน ๓๘๕ เสียง จากจํานวนสมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด ๖๒๒ เสียง  
ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยมีผูเห็นดวยจํานวน ๓๗๑ เสียง เห็นชอบขอบังคับ 
จํานวน ๓๖๗ เสียง และแตงตั้งใหพลตํารวจเอก อ. เปนตัวแทนในการดําเนินการขอจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร การที่พลตํารวจเอก อ. ในฐานะตัวแทนไดยื่นคําขอจดทะเบียน



 
 
๘๓๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมเอกสารหลักฐานตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ กรณีจึงถือเปนการ
ดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในสวนของผู ซ้ือที่ ดินจัดสรรตามมาตรา ๔๕  
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ประกอบขอ ๒๒๐ ของกฎกระทรวงวาดวยการขอ 
จดทะเบียน จัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ แลว  
และเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมกับ
เอกสารหลักฐานประกอบแลวเห็นวาถูกตองครบถวน จึงไดปดประกาศคําขอดังกลาว  
ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ สํานักงานเขตสวนหลวง และบริเวณหมูบาน
จัดสรรดังกลาว เม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๐ ตามลําดับ มีกําหนด ๓๐ วัน อันเปนการดําเนินการในสวนของพนักงานเจาหนาที่ 
ในการรับจดทะเบียนตามขอ ๗๒๑ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน  สวนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑  
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คัดคานการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาวน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปเรื่องเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามที่กําหนด
ในขอ ๘ วรรคหนึ่ง๒๒ ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาคําคัดคานแลว
เห็นวา การคัดคานไมเปนเหตุทําใหการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบ 

                                                 
๒๐-๒๒ กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขอ ๒ ผูซ้ือที่ดินจัดสรรโครงการใดประสงคจะจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหตัวแทนที่ไดรับการจัดต้ัง 

ตามมาตรา ๔๕ ยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยู พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 

(๑) รายงานการประชุมของผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
โครงการที่มีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เห็นชอบขอบังคับ และแตงตั้งตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียน 

(๒) สําเนาขอบังคับ 
(๓) หลักฐานการรับแจงใหผู ซ้ือที่ดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และระยะเวลาที่ผู จัดสรรที่ดิน

กําหนดใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑) 
(๔) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดิน 

ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต พรอมสําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวของ 
ขอ ๗ เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพิจารณาคําขอแลวเห็นวาเอกสาร 

และรายการตามขอ ๔ ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที่ 
สํานักงานหรือท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงที่ดินที่ทําการจัดสรรน้ันตั้งอยู และบริเวณที่ทําการจัดสรรแหงละหน่ึงฉบับ 
มีกําหนดสามสิบวัน 

ขอ ๘ ในกรณีมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาตามขอ ๗ โดยอางเหตุวาการขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรมิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเปนประการใด 
ใหแจงผูคัดคาน และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบภายในสิบหาวัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมาย จึงไดมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับจดทะเบียน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับ 
จดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว โดยเปนการดําเนินการตามขอ ๘ วรรคสาม๒๓  
ของกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียน จัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรฯ กรณีจึงเห็นไดวา การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เก่ียวกับการดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอน
ที่กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินกําหนดแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๘๖๖/๒๕๕๘) 

 

การท่ีเจาพนักงานที่ดินพิจารณาคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรแลวพบวายังขาดสาระสําคัญบางประการที่ไมไดบันทึกลงในเอกสารการประชุมใหญ
ที่นํามาประกอบคําขอ เชน การรับรองขอบังคับของหมูบาน การมอบอํานาจใหบุคคลใด
เปนผู ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  แตเจาพนักงานที่ ดิน 
กลับแนะนําวาถามีการประชุมจริงและเปนขอความที่มิไดสงผลใหเกิดความเสียหาย 
ตอหมูบานและตรงตามวัตถุประสงคของการประชุมใหญก็ใหพิมพแกไขเพ่ิมเติมได 
กรณียอมถือเปนการไมพิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสาร 
และรายการประกอบคําขอ ซึ่งไมชอบดวยขอ ๔ ของกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียน
จัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งยัง
เปนการแกไขเอกสารการประชุมใหญที่ใชประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร โดยมิไดมีการประชุมเพ่ือขอมติในการแกไขเอกสารการประชุมใหญ
ดังกลาวจริง ซึ่งไมชอบดวยขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวย
การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัติ
ดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกดวย 

                                                 
๒๓ กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขอ ๘      ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการคัดคานไมเปนเหตุทําให 

การจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ส่ังรับจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยบันทึกสาระสําคัญลงในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและบันทึกการจดทะเบียน
ในขอบังคับดวย แลวออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูยื่นคําขอหน่ึงฉบับ และเก็บคูฉบับไว 
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาหน่ึงฉบับ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๘๓๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่เจาพนักงานที่ดินมีหนังสือแจงผูย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
วาไมรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัด เปนเพียงการแจงคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด  
อันเปนแบบพิธีในการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเทาน้ัน 
ประกอบกับไมมีกฎหมายใดกําหนดข้ันตอนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ
ดังกลาวไวเปนการเฉพาะ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก็มิไดมีบทบัญญัติใหอุทธรณคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ  ดังน้ัน การที่ 
เจาพนักงานที่ดินไดระบุในหนังสือดังกลาวดวยวา หากผูย่ืนคําขอไมเห็นดวยกับคําสั่ง  
ก็ใหอุทธรณตอเจาพนักงานที่ดินภายในเวลาที่กําหนด จึงเปนการกระทําโดยไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจ และไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด 
แตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสิบสามเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรแปลงยอยในโครงการ

หมูบานจัดสรร  ตอมา คณะกรรมการหมูบานจัดสรรดังกลาวไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญ 
เพ่ือขอมติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และนาย ส . ซ่ึงเปนประธาน
คณะกรรมการหมูบานไดยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) แตในระหวางที่การปดประกาศ 
เรื่องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรยังไมครบกําหนด ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรร
ภายในหมูบานดังกลาวหลายรายไดรวมตัวกันและแตงตั้งใหผูฟองคดีที่ ๑๓ เปนตัวแทน 
ยื่นหนังสือคัดคานการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแลวมีมติใหยกเลิกคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หากมีความประสงคที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ก็ใหจัดประชุมใหมใหไดคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
วาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ 
และใหตัดขอบังคับของหมูบานบางขอออก ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือแจงนาย ส. วา  
ไมรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดวยเหตุที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการมีมติยกเลิกคําขอดังกลาวแลว พรอมกับแจงวาผูขอมีสิทธิยื่นอุทธรณคําส่ังได  
ซ่ึงนาย ส. ไดยื่นอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผลการพิจารณาปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เห็นดวยกับคําอุทธรณและไดแจงใหนาย ส. ดําเนินการแกไขขอบังคับใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  ตอมา นาย ส. มีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีที่ ๔ วา ไดมีการประชุม



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แกไขขอบังคับใหถูกตองตามกฎหมายและที่ประชุมมีมติรับรองการแกไขแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
จึงรายงานใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ทราบ และตอมา 
ไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหตามคําขอ  หลังจากนั้น ผูไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากคําสั่งรับจดทะเบียนดังกลาวไดยื่นหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือขอใหเพิกถอน
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว รวมทั้งมีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
แตไดรับแจงผลการพิจารณาวาไมรับคําอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสิบสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวมีที่ดินแปลงยอยตามแผนผัง

โครงการจํานวน ๒๐๓ แปลง ซ่ึงจากการตรวจสอบรายงานการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๔๖ 
เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ ของคณะกรรมการหมูบานจัดสรรดังกลาว ปรากฏวามีผูถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินจัดสรรแปลงยอยมาลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม ๑๑๓ แปลง หากตัดรายชื่อ 
ที่ผูคัดคานอางวาเปนลายมือชื่อปลอม ๒ ราย ไมมีเจตนาใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ๑๒ ราย 
และผูขอถอดถอนรายชื่อ ๖ ราย รวมมีผูคัดคาน ๑๘ ราย เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรร 
แปลงยอย ๒๐ แปลง จะเหลือผูลงมติเห็นชอบเพียง ๙๓ แปลงยอย ซ่ึงเม่ือพิจารณาบัญชีรายชื่อ
แนบทายรายงานการประชุมพบวา มีเจาของที่ดินจัดสรรแปลงยอย ๓ ราย เขียนในชองหมายเหตุวา 
อนุญาตใหจดทะเบียนนิติบุคคล แตไมไดลงลายมือชื่อและไมมีหนังสือยินยอมใหจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคล ทําใหเหลือมติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพียง ๙๐ แปลงยอย 
มติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจึงมีไมถึงก่ึงหนึ่งของผูซ้ือที่ดินจัดสรรแปลงยอย 
อันเปนการไมชอบดวยมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ
ขอ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ และขอ ๖ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  
วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัติ
ดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคฯ 

นอกจากน้ี ยังปรากฏวารายงานการประชุมคร้ังดังกลาวที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(ผูรองสอด) และที่ผูฟองคดีเสนอตอศาลมีขอความไมตรงกัน ซ่ึงผูรองสอดไดรับตอศาลวา  
ตนไดจัดทําเอกสารเพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตรวจสอบกอนที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณาแลวแจงใหตนทราบวา ยังขาดสาระสําคัญ
บางประการที่มิไดบันทึกลงในเอกสารการประชุมใหญ คือ การรับรองขอบังคับของหมูบาน 
และการมอบอํานาจใหบุคคลใดเปนผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
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โดยตนไดชี้แจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ วาเปนความผิดพลาดในการพิมพบันทึกการประชุม  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไดแนะนําวาถามีการประชุมจริงและเปนขอความที่มิไดสงผลใหเกิด 
ความเสียหายตอหมูบานและตรงตามวัตถุประสงคของการประชุมใหญก็ใหพิมพแกไขเพ่ิมเติมได 
เม่ือระเบียบวาระการประชุมดังกลาวไมปรากฏวามีวาระเรื่องการรับรองขอบังคับของหมูบาน
หรือการมอบหมายใหประธานคณะกรรมการหมูบานเปนผูดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร กรณีจึงเชื่อไดวา ผูซ้ือที่ดินจัดสรรมิไดมีมติเห็นชอบขอบังคับของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรและมิไดมีมติแตงตั้งตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรจริง ซ่ึงถือเปนเอกสารหลักฐานที่เปนสาระสําคัญและจําตองมีเพ่ือประกอบการยื่น
คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามขอ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงวาดวยการขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งการบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ พิจารณาคําขอดังกลาวแลวเห็นวา ยังขาดสาระสําคัญดังกลาวที่มิไดบันทึกลงในเอกสาร
การประชุมใหญ แตแนะนําวาถามีการประชุมจริงและเปนขอความที่มิไดสงผลใหเกิดความเสียหาย
ตอหมูบานและตรงตามวัตถุประสงคของการประชุมใหญก็ใหพิมพแกไขเพ่ิมเติมได จึงเปน 
การไมพิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการประกอบคําขอ  
อันเปนการไมชอบดวยขอ ๔๒๔ ของกฎกระทรวงดังกลาว ทั้งยังเปนกรณีที่มีการแกไขเอกสาร
การประชุมใหญเพ่ือประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยมิไดมี
การประชุมเพ่ือขอมติในการแกไขเอกสารการประชุมใหญดังกลาวจริง ซ่ึงไมชอบดวยขอ ๖  
ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลาง วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนและการขออนุมัติดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคฯ  
ดังน้ัน การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการมีมติใหยกเลิกคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และหากมีความประสงคที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรอีก  
ใหดําเนินการจัดประชุมใหมใหไดเสียงเกินก่ึงหนึ่งตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
วาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ 
มติดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๒๔ กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขอ ๔ เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๒ แลว ใหพิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการ
ดังตอไปน้ี 

(๑) คําขอและเอกสารหลักฐาน 
(๒) สําเนาขอบังคับ 
(๓) วัตถุประสงคของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
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มติของคณะกรรมการจัดสรรที่ ดินจังหวัดสมุทรปราการเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดความชอบดวยกฎหมายของคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรตามขอ ๘ วรรคสอง ของกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร 
การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฯ อันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ของผูซ้ือที่ดินจัดสรรและตัวแทนในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
และกรณีเปนคําส่ังทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ
ภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
ก็มิไดมีบทบัญญัติใหอุทธรณคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
มีหนังสือแจงนาย ส. วา ไมรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมติของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เปนเพียงการแจงคําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ อันเปนแบบพิธีในการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเทาน้ัน ไมใชเปนการออกคําส่ังทางปกครอง การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไดระบุในหนังสือดังกลาวดวยวา หากผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหอุทธรณ 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ จึงเปนการกระทําโดยไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจ และไมมีผลเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  
ดังนั้น การที่นาย ส. ยื่นอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณาแลว
เห็นดวยกับคําอุทธรณ และแจงใหนาย ส. ดําเนินการแกไขขอบังคับใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ ซ่ึงเม่ือที่ประชุมมีมติรับรองการแกไขแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยอาศัยเอกสารและรายการประกอบคําขอเดิม จึงเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรดังกลาว นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๓๘-๖๓๙/๒๕๕๙) 
 

                                                 
๒๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๕   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 
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 ๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. อาคารชุด 
 

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๒ กรรมสิทธ์ิในหองชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับหองชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒.๖ การเลิกอาคารชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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บทที่ ๑๕ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 
๑. การจัดการเลือกตั้ง 
 

 ๑.๑ การจัดใหมีหรือไมจัดใหมีการเลือกตั้ง  
 

  กรณีเก่ียวกับการกําหนดจํานวนประกาศและขนาดของปายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง 
 

  เจาหนาที่ผูออกคําสั่งยอมมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบลออกประกาศกําหนดปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยขัดตอระเบียบขอบังคับ 
ประกาศดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย คณะกรรมการฯ  
ผูออกคําสั่งจึงมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ันได  
อยางไรก็ตาม เม่ือผลของการดําเนินการเพิกถอนประกาศฯ ทําใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตองปลดปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ไดติดตั้งไปแลวตามประกาศฉบับเดิมแตมีขนาด
ใหญเกินกวาที่กําหนดไวตามประกาศฉบับใหมลง กรณีจึงทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับ
ความเสียหายตองเสียคาใชจายในการเลือกตั้งเพิ่มข้ึนจากปกติ จึงเปนการกระทําละเมิด
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดน้ัน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบางลาย
ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบางลาย ลงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงประกาศดังกลาวกําหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ และกําหนดวันเลือกตั้งวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดจัดทําปาย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร 
สวนตําบลบางลายดังกลาว ซ่ึงกําหนดจํานวนประกาศหรือปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบางลายมีสิทธิจัดทําประกาศหาเสียง
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ในเขตเลือกตั้ง ขนาดกระดาษ A๓ ไดจํานวนไมเกิน ๒,๐๐๐ ฉบับ จัดทําปายโฆษณาหาเสียง 
ในเขตเลือกตั้ง ขนาดความกวางไมเกิน ๑.๓๐ เมตร ความยาวไมเกิน ๒.๕๐ เมตร ไดจํานวนไมเกิน 
๓๐ แผน และขนาดความกวางไมเกิน ๓ เมตร ความยาวไมเกิน ๖ เมตร ไดจํานวนไมเกิน ๕ แผน 
และผูฟองคดีไดรณรงคหาเสียงตั้งแตวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒  ตอมา คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบางลาย ไดออกประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๒ กําหนดจํานวนประกาศหรือปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับใหม โดยยกเลิกประกาศฯ 
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยเปลี่ยนแปลงขนาดของปายโฆษณาหาเสียง เปนความยาว
ไมเกิน ๒.๔๕ เมตร จํานวนไมเกิน ๓๐ แผน (จุดละ ๑ แผน)  ทั้งนี้ เพ่ือใหตรงตามขอ ๕ (๔) 
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําองคการบริหารสวนตําบลบางลาย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบ 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียนตอประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจิตร  ตอมา 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจิตรมีหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจิตร สรุปความวา ประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ฝาฝน
ตอระเบียบ เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอที่มิไดมีเจตนาจะกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
หรือหลีกเลี่ยงระเบียบ หรือไมชอบ จึงเปนการฝาฝนตอระเบียบโดยมิไดกลั่นแกลงผูใดหรือเปนคุณ
เปนโทษแกผูใด เม่ือรูวาผิดพลาดจึงประกาศใหมเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และความเสียหาย
เก่ียวกับคาใชจายที่เสียไปของผูฟองคดีไมตองนํามาคํานวณเปนคาใชจายในการหาเสียง
เลือกตั้ง ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยกเลิกประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอ ๕ (๔) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง วิธีการหรือลักษณะ
ตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให
ผูสมัครรับเลือกตั้งอาจจัดทําประกาศหรือปายโฆษณาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถาย 
หมายเลขประจําตัวผูสมัครหรือขอมูลประวัติเฉพาะที่เก่ียวกับตัวผูสมัคร โดยประกาศควรมีขนาด
ความกวางไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไมเกิน ๔๒ เซนติเมตร หรือปายควรมีขนาด 
ความกวางไมเกิน ๑๓๐ เซนติเมตร (๑.๓๐ เมตร) ความยาวไมเกิน ๒๔๕ เซนติเมตร (๒.๔๕ เมตร) 
และใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยูของผูวาจาง ผูผลิต จํานวนและวันเดือนปผลิตไวดวย  ทั้งนี้  
การกําหนดจํานวนของประกาศหรือปายดังกลาวใหเปนไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ตามที่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ดังน้ัน การออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบางลาย ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เรื่อง การกําหนดจํานวนประกาศหรือปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางลายและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางลาย ที่ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบางลายจัดทําปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งขนาดความกวาง
ไมเกิน ๑.๓๐ เมตร ความยาว ๒.๕๐ เมตร จํานวนไมเกิน ๓๐ ปาย และขนาดความกวางไมเกิน 
๓ เมตร ความยาวไมเกิน ๖ เมตร จํานวนไมเกิน ๕ ปาย จึงขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งดังกลาว ประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการผูออกคําสั่งยอมมีอํานาจเพิกถอน
คําสั่ งทางปกครองที่ ไมชอบดวยกฎหมายทั้ งหมดตามมาตรา ๕๐๑ และมาตรา ๕๒๒  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ดี แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ จะมีอํานาจเพิกถอนประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แตประกาศ
ดังกลาวมีผลใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางลาย
ตองจัดทําปายหาเสียงเลือกตั้งตามขนาดและจํานวนที่กําหนดไวเดิมแลว เม่ือตอมาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดออกประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยยกเลิกประกาศฯ  
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทั้งยังกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งปลดปายโฆษณาหาเสียง 
ที่มีขนาดใหญเกินกวาที่กําหนดไวในประกาศฉบับใหมที่ติดตั้งไปแลวลง กรณียอมทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายตองเสียคาใชจายในการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยผูฟองคดีไมอาจใชปายหาเสียงเดิม
ที่ไดจัดทําไวไดอีกตอไป และยังตองมีคาใชจายในการรื้อถอนปายที่มีขนาดขัดตอประกาศฉบับใหม 
กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงกรณีน้ีมิใช 
 

                                           
 ๑-๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๐ คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลัง
หรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําส่ังน้ันเปนคําส่ังซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับ 
การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
 มาตรา ๕๒ คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด
หรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจาก
ความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม  
มาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 
 คาทดแทนความเสียหายตามมาตราน้ีจะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูน้ันอาจไดรับหากคําส่ังทางปกครองดังกลาว
ไมถูกเพิกถอน 



 

 
๘๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๑๕๓ แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แตอยางใด สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ในฐานะหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูฟองคดี
ในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
เม่ือผูฟองคดีไดจายคาจางทําปายไวนิลตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของรานคาเปนเงิน ๒,๗๐๐ บาท 
คาไมอัด นอต เชือก รวมเปนเงิน ๑,๘๖๐ บาท คาแรงงานติดตั้งและรื้อถอนปายหาเสียง 
รวมเปนเงิน ๓,๑๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงควรไดรับคาเสียหายตามจํานวนเงินดังกลาวอันเปน 
ความเสียหายจากการที่ตองรื้อถอนปายโฆษณาหาเสียงเดิมและจัดทําใหมและเปนคาเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริง รวมเปนเงินคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น ๗,๖๖๐ บาท 
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน
จํานวน ๗,๖๖๐ บาท โดยชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  
คําขออ่ืนใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๔/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๒ การแบงเขตการเลือกตั้ง 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๓ การวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

                                           
 ๓ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕  
 มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูซ่ึงไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย 
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่หรือกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ 
เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่  
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดสิบป 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาที่โดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองไมตองรับผิดท้ังทางแพง 
หรือทางอาญา 



   
                          

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๔๓ 
                                                                                                                                                                                      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 

 ๒.๑ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่น 
  

 (๑) กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเคยถูกสั่ง 
ใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพราะเหตุเปนผูมีสวนไดเสีย 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 

   การที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงประธาน 
สภาองคการบริหารสวนตําบลมิไดมีพฤติการณอันจะถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสีย 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล เม่ือนายอําเภอ 
มีคําสั่งใหพนจากตําแหนงจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมอาจ
ถือไดวาผูน้ันพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอันจะมีผลใหขาดคุณสมบัติของผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ัน คําสั่งของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ถอนชื่อบุคคลออกจากประกาศบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง จึงเปน 
การออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ขณะที่ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญและ 
ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ องคการบริหารสวนตําบลทับใหญ
ไดทําสัญญากับบุตรสาวของผูฟองคดีซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัดในโครงการ
กอสรางถนนดินลงหินคลุกพรอมวางทอระบายน้ํา นายอําเภอรัตนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และในระหวางน้ันปรากฏวาตําแหนงนายก 
องคการบริหารสวนตําบลทับใหญวางลง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙  
ขอลาออกจากตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญและตําแหนงสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญเพ่ือเตรียมสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลทับใหญ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีลาออกตั้งแตวันที่ 
มีหนังสือลาออก  หลังจากน้ัน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุรินทรไดมีหนังสือลงวันที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจงมติเห็นชอบใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญแทนตําแหนงที่วาง กําหนดรับสมัครระหวาง
วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในขณะเดียวกันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ



 

 
๘๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสียทางออมในสัญญาจางที่บุตรสาวของผูฟองคดีเขาเปนคูสัญญา 
กับองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ โดยผูฟองคดีไดไปสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทับใหญเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดสุรินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหถอนชื่อผูฟองคดี
และผูสมัครอีกรายออกจากประกาศรายชือ่ผูมีสิทธสิมัครรับเลอืกตัง้นายกองคการบริหารสวนตาํบล
ทับใหญ เน่ืองจากมีผูรองเรียนคัดคานวาผูฟองคดีเปนผูที่เคยถูกส่ังใหพนจากตําแหนงสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
ในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลทับใหญจึงเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหมีสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ถอนชื่อผูฟองคดีออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามฟอง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โดยท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไมไดมีอํานาจหนาที่สั่งซ้ือหรือสั่งจางและลงนามในสัญญาในการจัดหา อํานาจหนาที่
ดังกลาวเปนของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นซึ่งก็คือนายก
องคการบริหารสวนตําบล การที่บุตรสาวของผูฟองคดีเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด
ไดเขาเปนคูสัญญาซ่ึงสัญญาลงนามโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใหญในฐานะผูมีอํานาจ
ทําการแทนองคการบริหารสวนตําบล โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีเขาไปมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งไมมี
พยานยืนยันวาผูฟองคดีมีความสัมพันธในเชิงผลประโยชนทางทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด 
หรือมีสวนไดเสียอยางหนึ่งอยางใดจากสัญญาดังกลาว ผูฟองคดีเปนเพียงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มิไดมีตําแหนงเปนคณะผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเปนผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลหรือมีอํานาจเก่ียวกับการสั่งจางและทําสัญญาจางแตอยางใด  
ทั้งการที่บุตรจะอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามมาตรา ๑๕๖๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย หรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับสภาพของขอเท็จจริงในแตละกรณีวา ฐานะ 
ของบิดามารดาและบุตรเปนเชนใด หรือบุตรอยูในสภาพพรอมที่จะใหการอุปการะบิดามารดาได 
และบิดามารดาจําเปนที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรหรือไม ทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา 

                                           
 ๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๕๖๓ บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 



   
                          

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๔๕ 
                                                                                                                                                                                      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีและบุตรสาวมิไดอาศัยอยู ในบานเดียวกัน แสดงวาผูฟองคดีไม จําตองได รับ 
การอุปการะเลี้ยงดูจากบุตร และแมผูฟองคดีจะมีฐานะเปนทายาทโดยธรรมของบุตรสาวซ่ึงมีสิทธิ
ไดรับมรดกก็ตาม แตสิทธิดังกลาวจะเกิดขึ้น ก็ตอเม่ือบุตรสาวของผูฟองคดีถึงแกความตายกอน 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมแนนอน กรณีจึงยังไมอาจถือไดวาผูฟองคดีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออมในสัญญาที่บุตรสาวทํากับองคการบริหารสวนตําบลทับใหญตามมาตรา ๔๗ ตรี 
วรรคหนึ่ง (๖)๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การท่ี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เม่ือการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทับใหญ โดยใชดุลพินิจในการออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เพราะไมถือวากรณีผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญา 
กับองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๔๕ (๙)๖ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ 
ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓)๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ 

                                           
 ๕ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการ
ที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลน้ันหรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะกระทํา 

ฯลฯ   ฯล 
 

๖
 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 มาตรา ๔๕ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
ฯลฯ   ฯล 

 (๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณีมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯล 
 

๗
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ีดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 
๘๔๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถอนชื่อผูฟองคดีออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตาํบล
ทับใหญ จึงเปนการใชดุลพินิจในการออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอน
คําสั่งที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใหญ และเพิกถอน
คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุรินทรที่ถอนชื่อผูฟองคดีออกจากประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลตามฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๓๔/๒๕๕๘) 
 

 ๒.๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  

 

 (๑) กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเปนบุคคลที่เกิด 
ในราชอาณาจักรไทยแตบิดามารดาเปนคนตางดาว 
 

  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตองเปนบุคคล 
ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
  กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา ๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
อันเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะที่เกิด แมภายหลังถูกถอนสัญชาติไทยเน่ืองจากบิดา
มารดาเปนคนตางดาวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๑๕ แตเม่ือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และผูถูกถอนสัญชาติไดสัญชาติคืนโดยไดรับอนุมัติ 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว บุคคลดังกลาวจึงกลับมีสิทธิในสัญชาติไทย
โดยการเกิดตามหลักดินแดนเชนเดิม การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวาบุคคลน้ัน
เปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลดวยเหตุที่ไมใชผูมีสัญชาติไทย 
โดยการเกิด จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดมีประกาศลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

                                                                                                                         
 (๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 



   
                          

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๔๗ 
                                                                                                                                                                                      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นครอุบลราชธานี ผูฟองคดีไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตามประกาศดังกลาว  ตอมา คณะกรรมการฝายตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติ 
ของผูสมัครไดมีมติใหหารือเรื่องการไดสัญชาติไทยของผูฟองคดีซ่ึงมีบิดามารดาเปนคนตางดาว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงหารือไปยังผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียนและนายทะเบียนจังหวัด
อุบลราชธานี ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือหารือกรณีดังกลาวไปยังกรมการปกครอง 
และกรมการปกครองมีหนังสือแจงวา กรณีที่บุคคลไดสัญชาติไทยโดยคําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไดเคยวินิจฉัยและมีความเห็น
สรุปวา การไดสัญชาติไทยกรณีดังกลาวตางกับการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗  
ดังน้ัน บุคคลท่ีไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง จึงไมมีคุณสมบัติที่จะเปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ฝายตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผูสมัครพิจารณาแลวไดมีมติใหผูฟองคดี 
เปนผูไมมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเน่ืองจากไมใช 
ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ไดรับสมัคร
เลือกตั้งและไมไดรับสมัครเลือกตั้ง ไมรับสมัครรายผูฟองคดี ผูฟองคดียื่นคํารองตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหถอนชื่อผูฟองคดีออกจากรายชื่อ
ตามประกาศดังกลาวและใหคืนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
แกผูฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยยกคํารองของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ไม รับสมัครผูฟองคดี และคําวิ นิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกคํารองของผูฟองคดี  
และมีคําสั่งใหมวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือ ที่ สร ๐๑๑๖/๐๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ 
๒๕๓๗ ที่ออกโดยปลัดอําเภอเมืองสุรินทร รักษาราชการแทนนายอําเภอเมืองสุรินทร วา ผูฟองคดี
เกิดในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๒ ตําบลเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยบิดา
และมารดาของผูฟองคดีเปนคนสัญชาติเวียดนาม ซ่ึงตามมาตรา ๓ (๓)๘ แหงพระราชบัญญัติ

                                           
 ๘ พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 มาตรา ๓ บุคคลเหลาน้ีไดบัญญัติวาเปนคนไทย คือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 
๘๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ใชบังคับในขณะที่ผูฟองคดีเกิด ไดบัญญัติใหบุคคลผูไดกําเนิด
ในพระราชอาณาจักรสยามเปนคนไทย โดยไมไดกําหนดเง่ือนไขใด ๆ เก่ียวกับสถานภาพ 
ของบิดาและมารดาของบุคคลผูเกิดในราชอาณาจักรสยาม ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิในสัญชาติไทย
โดยการเกิดโดยหลักดินแดนตามมาตรา ๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แมภายหลัง 
จะไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕๙ ใหถอนสัญชาติไทย
ของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยที่มีบิดาเปนคนตางดาว หรือมารดาเปนคนตางดาว
แตไมปรากฏบิดาโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตเม่ือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว 
ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับผูฟองคดีไดรองขอ 
ตอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาใหสัญชาติไทย และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ ใหไดสัญชาติไทย ซ่ึงถือเปนการคืนสัญชาติไทยใหแก
ผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงกลับมีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดน ผูฟองคดี 
จึงยอมไมเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามมาตรา ๔๔ (๑)๑๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ  
ดังนั้น ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับสมัครผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลอุบลราชธานีดวยเหตุที่ผูฟองคดีไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๙๑๑ แหงพระราชบัญญัติ 
                                                                                                                         
 (๓) บุคคลผูไดกําเนิดในพระราชอาณาจักรสยาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
 ขอ ๑ ใหถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเปนคนตางดาว หรือมารดา 
เปนคนตางดาวแตไมปรากฏบิดาท่ีชอบดวยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาน้ันเปน 
 (๑) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย  
 (๒) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ  
 (๓) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
 ทั้งน้ี เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและส่ังเฉพาะรายเปนประการอื่น 
 ๑๐-๑๑ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๔๔ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๙ ผูสมัครผูใดไมมีชื่อในประกาศตามมาตรา ๔๗ ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ภายในสามวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
และใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยน้ัน 
 เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



   
                          

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๔๙ 
                                                                                                                                                                                      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ ประกอบกับคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ ๕/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการรับคํารอง
และวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๔๖ พิจารณาและวินิจฉัยใหยกคํารองของผูฟองคดี จึงไมชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน 
  พิพากษาเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับสมัครผูฟองคดี  
และเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกคํารองของผูฟองคดีตามฟอง โดยใหมีผล
ยอนหลังไปถึงวันที่มีคําวินิจฉัยดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๙/๒๕๕๘) 
 

 (๒) กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลบรรพชาเปนสามเณร
ในพุทธศาสนา 
 

  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลจะตองไมเปนภิกษุ 
สามเณร นักพรต หรือนักบวช  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  การที่บุคคลไดบรรพชาเปนสามเณรภายหลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้ง  
แมคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แตสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ บุคคลน้ันจึงมีสมาชิกภาพเปนสมาชิกสภาเทศบาลแลว 
เม่ือการบรรพชาเปนสามเณรเปนลักษณะตองหามของสมาชิกสภาเทศบาล คําสั่ง 
ของผูวาราชการจังหวัดที่ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง จึงชอบ 
ดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลตําบลบึงงามประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ผลการเลือกตั้งปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บึงงาม โดยระหวางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับรองผลการเลือกตั้ง ผูฟองคดีไดบวช
เปนสามเณรในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕  ตอมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม เม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕  หลังจากนั้น 
ไดมีผูยื่นหนังสือรองเรียนตอนายอําเภอบึงโขงหลง กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บึงงามไดบวชแกบนในระหวางวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายอําเภอบึงโขงหลง 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว แลวเห็นวา การที่ผูฟองคดี
บวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเปนการฝาฝนมาตรา ๑๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 



 

 
๘๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบมาตรา ๔๕ และมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือวาเปนผูมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
กําหนด อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลง นายอําเภอบึงโขงหลงจึงมีหนังสือ
รายงานผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามของผูฟองคดี  
โดยคณะกรรมการสอบสวนรายงานผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดีไดบวชเปนเวลา ๗ วัน ระหวาง
วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ จริง แมผูฟองคดีจะใหการแกขอกลาวหาวาไดบวชเณร 
ไมไดบวชเปนภิกษุหรือไมไดบวชที่โบสถกับพระอุปชฌาย ก็ไมอาจรับฟงได เพราะพฤติการณ
ของผูฟองคดีมีเจตนาบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาโดยโกนศีรษะ หมผาเหลือง และในระหวาง
การอุปสมบทไดออกบิณฑบาตและปฏิบัติภารกิจอ่ืนอยางภิกษุตามปกติ ซ่ึงเปนลักษณะตองหาม
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพ ประกอบกับสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดบึงกาฬไดมีหนังสือเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ตอผูถูกฟองคดีวา เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําวินิจฉัย
ใหผูฟองคดีพนสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามและมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบึงงามตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบึงงาม ลงวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามของผูฟองคดีจึงเริ่มนับตั้งแต
วันที่ไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ การที่ผูฟองคดี 
ไดไปบรรพชาเปนสามเณรระหวางวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ เปนเวลา ๗ วัน ทั้งที่
ทราบดีวาตนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม แมการบรรพชาจะเปนชวงเวลากอน
หรือในระหวางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตเห็นไดวา 
ขณะบรรพชาเปนสามเณรนั้น ผูฟองคดีมีสมาชิกภาพเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามแลว 

                                           
 ๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกต้ัง ถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตามกฎหมายวาดวย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
 สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซ่ึงตนแทน 



   
                          

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๕๑ 
                                                                                                                                                                                      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงการเปนสามเณรเปนลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาเทศบาลตามมาตรา ๔๕ (๓)๑๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่นฯ ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามของผูฟองคดีจึงตองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙  
วรรคหน่ึง (๔)๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ การที่ผูถูกฟองคดีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ 
วรรคสอง๑๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจาก
สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗๕/๒๕๕๙) 
 
 
 

                                           
 ๑๓ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๓๔ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ีในวันเลือกต้ังเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๕ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๔-๑๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๑๕ ฯลฯ ฯลฯ 
 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุ 
มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวัน 
รับสมัครเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๖ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

๑. งานทะเบียนราษฎร 
 

 ๑.๑ กรณีเก่ียวกับการแกไขรายการทางทะเบียนราษฎร 
 

  นายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการแก ไขรายการทางทะเบียนราษฎร 
ของบุคคลอ่ืนในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวาการบันทึกหรือการลงรายการ 
เพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนตาง ๆ ไดกระทําไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือมีรายการขอความผิดพลาดจากความจริงไดตามมาตรา ๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ การที่นายทะเบียนมิไดดําเนินการ 
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนภรรยาโดยถูกตองตามกฎหมายของนาย ก. ซ่ึงเดิมนาย ก. มีสัญชาติจีน 
แตเดินทางเขามาอยูในประเทศไทย และไดอยูกินฉันสามีภรรยากับนาง ม. มีบุตรธิดา รวม ๗ คน 
จนกระทั่งนาง ม. ถึงแกความตาย นาย ก. ก็ไดอยูกินฉันสามีภรรยากับผูฟองคดีจนมีบุตร 
และธิดารวม ๓ คน  หลังจากนั้น นาย ก. ไดรับการแปลงสัญชาติเปนไทยและไดจดทะเบียนสมรส
กับผูฟองคดี ภายหลังจากนาย ก. ถึงแกความตาย ผูฟองคดีไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการมรดก  
ผูฟองคดีไดยื่นฟองนาย ส. บุตรของนาย ก. กับนาง ม. กับพวกรวม ๙ คน เปนจําเลยตอ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในขอหาเรียกสินสมรสคืน เพิกถอนการโอนหุน และโมฆะกรรม 
และไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการทะเบียนกลาง นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
นายทะเบียนทองถิ่นเขตสัมพันธวงศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และนายทะเบียนทองถิ่นเขตพระโขนง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ขอใหแกไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎรของบุตรและธิดาของนาย ก.  
ที่เกิดกับนาง ม. เน่ืองจากรายการชื่อมารดาของบุคคลดังกลาวเปนชื่อของผูฟองคดีซ่ึงไมถูกตอง
ตรงกับความจริง แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
การขอแกไขรายการในทะเบียนบานดังกลาวเจาของรายการตองเปนผูยื่นคําขอแกไขรายการ 
ดวยตนเอง  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดยื่นฟองบุคคลขางตนตอศาลจังหวัดพระโขนงอีกในขอหา
ละเมิด หามใชชื่อผูฟองคดีเปนมารดา สวนสํานักทะเบียนกลางไดพิจารณาเรื่องที่ผูฟองคดี 
รองขอแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ



 
 
๘๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงไดมีหนังสือไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหแจงสํานักทะเบียน 
ที่เก่ียวของพิจารณาแกไขใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ตลอดจนแจงใหผูฟองคดีทราบ
โดยตรง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เรงรัด
ตรวจสอบขอเท็จจริงโดยพิจารณาดําเนินการตามหนังสือสํานักทะเบียนกลางขางตน  
และรายงานผลใหทราบโดยเร็ว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ไดมีหนังสือเชิญนาย ส. มาใหขอเท็จจริง  
แตนาย ส. แจงวาไมประสงคจะแกไขรายการเน่ืองจากเรื่องยังอยูในระหวางการพิจารณา 
ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สวนผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ไดมีหนังสือเชิญบุคคลที่มีชื่อ 
ในทะเบียนบานดังกลาวเพ่ือสอบถามขอเท็จจริง แตไมไดรับความรวมมือเชนเดียวกัน ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือติดตามและเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ แกไข
ขอมูลทางทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับชื่อมารดาและสัญชาติของบุคคลดังกลาว พรอมกับสงเอกสาร
และหลักฐานที่เก่ียวของใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีไมใชบุคคล
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ จึงไมสามารถดําเนินการแจงใหแกไข
ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรได และนาย ส. เจาของขอมูลไดแจงวาไมประสงคจะแกไขรายการ
ดังกลาว ประกอบกับเร่ืองยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งไมแกไขรายการบุคคลดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดติดตอและมีหนังสือ
เชิญบุคคลที่เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริงแลว แตบุคคลดังกลาวไมมาพบเจาหนาที่ 
จนกระทั่งศาลจังหวัดพระโขนงมีคําพิพากษาใหยกฟองของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีความเห็นวา ประเด็นที่ผูฟองคดีรองขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนประเด็น
เดียวกับที่รองขอตอศาลจังหวัดพระโขนงดังกลาว จึงเห็นควรรอผลคําพิพากษาถึงที่สุดกอน  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ หารือกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไปยัง
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง ผูฟองคดีเห็นวา คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ซ่ึงเปนคนละประเด็นกับคดีของศาลจังหวัดพระโขนง 
ซ่ึงเปนคดีที่ฟองในขอหาละเมิด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูอํานวยการสํานักงานปกครองและทะเบียน 
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ผูชวยผูอํานวยการเขตสัมพันธวงศ ปฏิบัติราชการ
แทนผูอํานวยการเขตสัมพันธวงศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) และผูชวยผู อํานวยการเขตพระโขนง  
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตพระโขนง (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) แกไขขอมูลในทะเบียนราษฎร



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เก่ียวกับชื่อมารดาและสัญชาติของบุคคลตามคําขอของผูฟองคดีใหถูกตอง หรือตามที่ศาล
เห็นสมควร  
  ภายหลังจากศาลไดรับคําฟองไวพิจารณาปรากฏวา ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 
ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอบขอหารือวากลุมบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบานทองที่ 
เขตพระโขนงที่ตองแกไขรายการชื่อมารดาจากผูฟองคดีเปนนาง ม. ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชอบที่จะ
ใชอํานาจตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ดําเนินการแกไขรายการ 
ชื่อมารดาของกลุมบุคคลดังกลาวในเอกสารทะเบียนราษฎรใหถูกตองตามขอเท็จจริงได  
และผูวากรุงเทพมหานครไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการ
แกไขรายการชื่อมารดาของกลุมบุคคลดังกลาวใหถูกตองตามขอเท็จจริง ซ่ึงในสวนของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแกไขและปรับปรุงฐานขอมูลราษฎรรายนาย ส. เฉพาะรายการชื่อมารดา 
จากผูฟองคดีเปนนาง ม. ในฐานขอมูลและไดแจงใหผูฟองคดีทราบแลว สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มีความเห็นเชนเดียวกันกับสํานักทะเบียนกลางและผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตมีความเห็นเพ่ิมเติมวา 
การดําเนินการแกไขน้ัน ควรรับฟงพยานเอกสาร พยานหลักฐานราชการ ขออางและขอโตแยง
ของบุคคลตามคําขอซึ่งเปนฝายที่อาจไดรับความเสียหาย และควรรอคําพิพากษาของศาลกอน 
เน่ืองจากบุคคลดังกลาวอางวายังมีคดีอยูในการพิจารณาของศาลอีกหลายคดี สวนผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหดําเนินการพิจารณาแกไขรายการมารดาในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริง  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนนายทะเบียนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบและควบคุม 
การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตสัมพันธวงศ จึงมีหนาที่พิจารณาดําเนินการในกรณี 
ของนาย ส. สวนผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนนายทะเบียนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบและควบคุม 
การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตพระโขนง จึงมีหนาที่พิจารณาดําเนินการในกรณี 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซ่ึงเปนบุตรและธิดาที่เหลือของนาย ก. กับนาง ม. 
โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีอํานาจหนาที่ 
ตามมาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ที่จะเรียกเจาบาน หรือบุคคลใด ๆ 
                                                            
 ๑ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกตองของการทะเบียนราษฎร ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจาบาน หรือบุคคลใด ๆ  
มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตาง ๆ ไดตามความจําเปน และเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยใหมีอํานาจเขาไปสอบถาม 
ผูอยูในบานใด ๆ ได ตามอํานาจหนาที่ แตตองแจงใหเจาบานทราบกอน  ทั้งน้ี ใหกระทําไดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน 
และพระอาทิตยตก 
  ในการเขาไปสอบถามตามวรรคหน่ึง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 
๘๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตาง ๆ ไดตามความจําเปน และในกรณีปรากฏ
หลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการ
จัดทําหลักฐานทะเบียนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีอํานาจสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน 
และดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตองได ประกอบกับขอ ๑๒๓๒ ของระเบียบ
สํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดใหนายทะเบียน
แกไขใหถูกตองหากตรวจพบ หรือไดรับแจงจากหนวยงานที่เก่ียวของวารายการในทะเบียนบาน
ไมถูกตอง เน่ืองจากไมตรงกับหลักฐานขอเท็จจริงตามกฎหมาย แตปรากฏวาภายหลังจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับเรื่องรองขอของผูฟองคดีแลว ก็มิไดมีการไตสวน
และแกไขหลักฐานแตอยางใด กลับมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา การขอแกไขรายการทะเบียนบาน 
เจาของรายการตองเปนผูยื่นคํารองขอแกไขดวยตนเอง บุคคลอ่ืนไมสามารถยื่นแทนได  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะเชิญผูเก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริงตอไป  
ทั้ง ๆ ที่กรณีดังกลาวเปนเรื่องของการบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐาน
ทะเบียนตาง ๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือมีรายการขอความ
ผิดพลาดจากความจริง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีอํานาจดําเนินการแกไขได
ตามขอกฎหมายดังกลาวขางตน แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดดําเนินการแตอยางใด แมผูฟองคดี
จะมีหนังสือเรงรัดติดตามผลการดําเนินการหลายคร้ัง ตลอดจนไดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
เพ่ือใชประกอบการพิจารณา แตก็มิไดมีการดําเนินการใด ๆ ยิ่งไปกวาน้ัน กรณีดังกลาว
ผูอํานวยการทะเบียนกลางไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบวา เปนอํานาจหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่จะตองตรวจสอบพิจารณาการแกไขใหถูกตอง 
ตรงตามขอเท็จจริง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ทราบความดังกลาวแลว แตก็มิไดมีการดําเนินการใด ๆ จนผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
                                                                                                                                                                          
  ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการ
จัดทําหลักฐานทะเบียนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบหรือโดยอําพราง  
หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความจริง ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐาน
ทะเบียน และดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตองแลวแตกรณี 
  การดําเนินการตามวรรคสาม รวมตลอดท้ังวิธีการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงและการอุทธรณของผูซ่ึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณาคําอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไวกอนที่จะรับฟงคําชี้แจงหรือการโตแยงได  
 ๒ ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๒๓ กรณีที่สํานักทะเบียนตรวจพบหรือไดรับแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวารายการในทะเบียนบาน 
ไมถูกตอง เน่ืองจากไมตรงกับหลักฐานขอเท็จจริงตามกฎหมาย ใหนายทะเบียนแกไขใหถูกตองแลวรายงานตามขอ ๑๓๒ (๔)  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเห็นไดวา หากผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
โดยตรวจสอบหลักฐานที่ผูฟองคดีจัดสงให ดําเนินการเรียกบุคคลทั้งหกหรือเจาบาน ตลอดจน
ผูเก่ียวของมาทําการไตสวน ก็จะไดขอเท็จจริงวามีขอผิดพลาดในหลักฐานทางทะเบียนจริง
ตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ เน่ืองจากกรณีดังกลาวมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนไมวาจะเปนสําเนา
สูติบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๘ และผูถูกฟองคดีที่ ๙ เอกสารใบสําคัญ สด. ๙ ของผูถูกฟองคดีที่ ๘  
ที่ระบุวามารดาคือนาง ม. ตลอดจนคําใหการของบุคคลทั้งหก ที่ใหการตอศาลเยาวชน 
และครอบครัวกลาง และคําใหการตอศาลจังหวัดพระโขนง ซ่ึงใหการยอมรับวา นาย ส.  
และผูถูกฟองคดีที่ ๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไมไดเปนบุตรของผูฟองคดี แตเปนบุตรของนาง ม. 
ซ่ึงหากทําการตรวจสอบจนไดความจริงเชนน้ีแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ สามารถที่จะแกไขชื่อมารดา
ของนาย ส. ในทะเบียนบานและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตองตามความจริง  
สวนผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็สามารถแกไขชื่อมารดาของผูถูกฟองคดีที่ ๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒  
ในทะเบียนบานและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตองตามความจริงได การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนในการแกไข
รายการชื่อมารดาของบุคคลท้ังหกใหถูกตองตามขอเท็จจริงตามที่ ผูฟองคดีรองขอ  
ทั้งที่มีขอเท็จจริงเพียงพอจนระยะเวลาลวงเลยมานาน  กรณีจึงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร แตโดยที่ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา ภายหลังจากศาลปกครองรับคําฟองน้ี 
ไวพิจารณาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแกไขและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรรายนาย ส. 
เฉพาะรายการชื่อมารดาจากผูฟองคดีเปนนาง ม. ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและแจงผล 
การดําเนินการแกไขรายการทางทะเบียนราษฎรใหผูฟองคดีทราบแลว เหตุแหงการฟองคดี 
ของผูฟองคดีเฉพาะในกรณีน้ี จึงหมดสิ้นไปแลว 
  สวนผูถูกฟองคดีที่  ๒  น้ัน  เ ม่ือตามมาตรา  ๘  (๒ )  แหงพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎรฯ บัญญัติวา สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
และผูชวยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนผู รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนสํานักทะเบียนทองถิ่น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๔ ยังไมดําเนินการแกไข
รายการทางทะเบียนใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงยังคงมีหนาที่
รั บผิ ดชอบและควบคุ มการปฏิบั ติ ง านการทะ เบี ยนราษฎรของผู ถู กฟ องค ดีที่  ๔  
ในการดําเนินการแกไขรายการทางทะเบียนใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่ปรากฏตอไป 



 
 
๘๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการแกไขขอมูล 
รายการทางทะเบียนราษฎรของผูถูกฟองคดีที่ ๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ เฉพาะรายการชื่อมารดา 
ของบุคคลท้ังหา จากผูฟองคดีเปนนาง ม. ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหแลวเสร็จภายใน  
๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๒/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๒ กรณีเก่ียวกับการยายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนบาน  
 

  การที่นายทะเบียนรับแจงการยายเขาเปนเจาบานในทะเบียนบานที่ไดจาก
การขายทอดตลาดของผูถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินและบานซึ่งไดมาจากการขายทอดตลาด  
ถือเปนการดําเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

คําสั่งยายชื่อบุคคลอ่ืนไปยังทะเบียนบานกลางถือเปนคําสั่งทางปกครอง 
อันมีผลทําใหนายทะเบียนจะตองใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวซึ่งเปนคูกรณีที่จะโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐานกอนที่จะออกคําสั่ง แตเม่ือจากพยานหลักฐานตาง ๆ ทําใหเชื่อไดวา 
บุคคลขางตนไมไดอาศัยอยูในบานเลขที่เดิมแลวเปนเวลาเกินกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน
และไมทราบวาบุคคลดังกลาวอยูที่ใด จึงเปนกรณีที่โดยสภาพเห็นไดชัดในตัววา 
การใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนไมอาจกระทําได อันเขาขอยกเวน 
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นายทะเบียนจึงไมจําตองใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวในการโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานกอนที่จะมีคําสั่งยายบุคคลขางตนออกจากทะเบียนบาน 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิมผูฟองคดีทั้งสี่มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่ ๙๗/๖๗ หมูที่ ๕ ตําบลปากเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูฟองคดีที่ ๑ และสามีเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
และบานเลขที่ดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดซ้ือบานและที่ดินแปลงขางตนจากการ 
ขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงภายหลังจากไดรับโอนกรรมสิทธิ์ 
ในบานและที่ดินแปลงดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคําขอตอนายทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลนครปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ขอยายชื่อตนเองเขาไปอยูในทะเบียนบานพิพาท 
ในฐานะเจาบาน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาอนุญาตใหตามคําขอ  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แจงยายผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบาน โดยอางวาผูฟองคดี
ทั้งสี่ออกจากบานที่ผูฟองคดีทั้งสี่มีชื่ออยูในทะเบียนบานไปอยูที่อ่ืนเกินกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
โดยไมทราบวาผูฟองคดีทั้งสี่ไปอยูที่ใด ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวาเปนไปตามที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวอาง จึงดําเนินการยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่จากทะเบียนบานเลขท่ีพิพาท 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปอยูทะเบียนบานกลาง ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมชอบ 
ดวยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เพราะผูฟองคดีทั้งสี่ 
ยังคงอาศัยในบานดังกลาวมาโดยตลอด อีกทั้งกอนยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบาน 
เลขท่ีดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสี่มีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดง
หลักฐานตาง ๆ กอนดําเนินการแตอยางใด กรณีเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดีทั้งสี่  
ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีทั้งสี่จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเทศบาลนครปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยายชื่อผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ออกจากทะเบียนบานพิพาท และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยินยอม 
และอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสี่ยายชื่อเขาไปอยูในทะเบียนบานพิพาท หากไมยินยอม ขอใหถือ 
คําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รวมกันชําระคาเสียหายจากการยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบานโดยไมชอบใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสี่ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ที่ดินและบานเลขที่ ๙๗/๖๗ เดิม ผูฟองคดีที่ ๑ 

และสามีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ โดยมีชื่อผูฟองคดีทั้งสี่อยูในทะเบียนบานและผูฟองคดีที่ ๒  
มีสถานภาพเปนเจาบาน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดซ้ือที่ดินและบานพิพาทจากการขายทอดตลาด
ของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบรีุเม่ือวนัที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดไปขอจดทะเบียนเพ่ือรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบานพิพาทที่สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาปากเกร็ด เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
และบานพิพาทโดยชอบดวยกฎหมายแลว  ดังนั้น ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองขอยายเขามาอยูและเปนเจาบานในทะเบียนบานเลขที่พิพาท  
และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบานพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
บานที่พิพาทแลวเชนเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติวา “เจาบาน” หมายความวา ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะ 
เปนเจาของ ผูเชา หรือในฐานะอ่ืนใดก็ตาม  ดังน้ัน แมผูฟองคดีที่ ๒ จะมีสถานะเปนเจาบานเดิม  
แตเม่ือตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบานพิพาทโดยชอบดวยกฎหมาย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนเจาของบานพิพาท ซ่ึงสามารถระบุสถานภาพของตนเองวาเปนเจาบาน
ในทะเบียนบานพิพาท หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนเปนเจาบานแทนตนเองได โดยผูฟองคดีที่ ๒  
ไมมีความเก่ียวพันใด ๆ ในบานหลังพิพาทแลว  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองเม่ือวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ขอแจงการยายที่อยูใหตนเองออกจากทะเบียนบานเดิม



 
 
๘๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือเขาอยูและเปนเจาบานในทะเบียนบานพิพาทในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ไดดําเนินการใหตามคํารองขอ การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงชอบดวยพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎรฯ แลว 

อยางไรก็ตาม มีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา การยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่ไปอยู
ทะเบียนบานกลาง ไดมีการเปดโอกาสใหผูฟองคดีทั้งสี่โตแยงและแสดงพยานหลักฐาน 
ตามมาตรา ๓๐๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม  
เห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบานพิพาท 
ไปยังทะเบียนบานกลาง เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่สงผลกระทบ 
ตอสถานภาพแหงสิทธิของผูฟองคดีทั้งสี่ กลาวคือ การที่ผูฟองคดีทั้งสี่มีชื่ออยูในทะเบียนบานพิพาท 
ทําใหสามารถนําไปใชอางอิงหรือใชสิทธิตาง ๆ ได เชน ใชในการสมัครงาน หรือสมัครเรียน เปนตน 
แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่จากทะเบียนบานพิพาทไปยังทะเบียนบานกลาง 
มีผลเปนการตัดสิทธิของผูฟองคดีในการยื่นคํารองขอคัดสําเนาและรับรองรายการของบุคคล 
เพ่ือนําไปใชอางอิงหรือใชสิทธิตาง ๆ ขางตน  ทั้งนี้ ตามขอ ๔๘๔ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยายชื่อผูฟองคดี 
จากทะเบียนบานพิพาทไปยังทะเบียนบานกลาง จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง และเนื่องจาก
ในขณะเกิดเหตุ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ มิไดกําหนดรับรองสิทธิของคูกรณี 
ที่จะโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอนที่เจาหนาที่จะออกคําสั่งทางปกครองไว จึงตองนํา

                                                            
 ๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
  (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 
หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
  (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
  (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
  (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
  (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ  
 ๔ ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๔๘ บุคคลที่มีรายการในทะเบียนบานกลางไมมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอคัด และใหนายทะเบียนรับรองสําเนารายการ
เพื่อนําไปอางอิงหรือใชสิทธิตาง ๆ เหมือนทะเบียนบานได เวนแตเปนการคัดและรับรองเพ่ือนําไปประกอบหลักฐานในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓ วรรคสอง๕  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และโดยที่ผูฟองคดีทั้งสี่เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีทั้งสี่ จึงเปนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองดังกลาว  
อันถือเปนคูกรณีตามนิยามในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน กอนที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จะมีคําสั่งยายผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบยีนบานพิพาทไปยังทะเบียนบานกลาง ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓  จึงอยู ในบังคับที่ตองดําเนินการตามมาตรา  ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เสียกอน กลาวคือ ตองเปดโอกาสใหผูฟองคดีทั้งสี่มีโอกาส 
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนเสียกอน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองขอใหยายผูฟองคดีทั้งสี่ออกจาก
บานเลขทีพิ่พาทไปทะเบยีนบานกลางนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําสําเนาหนังสือสํานักงานบังคับคดี 
จังหวัดนนทบุรี ที่ ยธ ๐๕๑๒.๐๘/๒๙๒๒๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ มาแสดง ซ่ึงเอกสารดังกลาว
เปนการรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการบังคับคดีตอผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนนทบุรี  
มีสาระสําคัญตอนหนึ่งวา ในการส่ังประกาศขายทอดตลาดบานพิพาทใชวิธีปดประกาศ  
แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีทั้งสี่มิไดอาศัยอยูในบานหลังดังกลาวแลว ประกอบกับเม่ือวันที่  
๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นรายงานปดประกาศยึดทรัพยของสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และรายงานการเดินหมาย ลงวันที่  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แลว ซ่ึงจากเอกสารดังกลาวมีสาระสําคัญวา 
บานเลขที่พิพาทมีสภาพทิ้งราง บานปดประตูใสกุญแจสอบถามผูอาศัยอยูสถานที่ใกลเคียง 
ก็ไมมีผูใดทราบวาผูฟองคดีทั้งสี่จะอยู ณ สถานที่ น้ันหรือไม จากพยานหลักฐานขางตน 
จึงทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เชื่อไดวา ผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดอาศัยอยูในบานเลขที่พิพาทแลว  
กรณีจึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมจําตองดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน  

                                                            
 ๕-๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เวนแต
ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม 
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย   
  มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  “คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง 
และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง 



 
 
๘๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สําหรับกรณีวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการแจงยายชื่อผูฟองคดีทั้งสี่ออกจาก
ทะเบียนบานพิพาทไปอยูในทะเบียนบานกลาง ชอบดวยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ 
หรือไม น้ัน โดยท่ีมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา เม่ือผูอยูในบานใด 
ออกจากบานที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานไปอยูที่ อ่ืนเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน และเจาบาน 
ไมทราบวาผูน้ันไปอยูที่ใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสามสิบวัน
นับแตวันครบหนึ่งรอยแปดสิบวัน โดยระบุวาไมทราบที่อยู และใหนายทะเบียนผูรับแจงเพ่ิมชื่อ
และรายการผูน้ันในทะเบียนบานกลาง จึงเห็นไดวา บทบัญญัติขางตนไดกําหนดหลักเกณฑ 
การแจงยายกรณีไมทราบที่อยูได สวนรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติไดกําหนดไวในระเบียบ
สํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรฯ ซ่ึงขอ ๘๑ ของระเบียบดังกลาว กําหนดวา 
เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการยายออกโดยไมทราบที่อยู 
ของคนท่ีมีชื่อในทะเบียนบาน ใหดําเนินการดังน้ี (๑) สอบสวนผูแจงใหไดขอเท็จจริงวา 
บุคคลดังกลาวไดออกจากบานไปอยูที่ อ่ืนเกินกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันและไมทราบวา 
บุคคลดังกลาวไปอยูที่ใด (๒) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ ๗๙๗ โดยอนุโลม (๓) เพ่ิมชื่อ
บุคคลดังกลาวในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน...  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เปนเจาของกรรมสิทธิ์บานพิพาท โดยไดยายชื่อเขาในทะเบียนบานในฐานะเจาบานในวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนใสชื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีเม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สิทธิในการครอบครองบานพิพาท
จึงเริ่มนับจากวันดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันที่มีการย่ืนคํารอง
ขอใหยายผูฟองคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบานพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดครอบครองบานพิพาท
มาเกิน ๑๘๐ วัน  อีกทั้ง ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดออกจากบานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

                                                            
 ๗ ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๗๙ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการแจงการยายออก ใหดําเนินการดังน้ี 
  (๑) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
  (๒) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก แลวตรวจสอบรายการบุคคลที่จะแจงยายออก 
  (๓) ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู ๓ ตอน 
  (๔) จําหนายรายการคนยายออกในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยประทับวา คําวา “ยาย” 
สีนํ้าเงิน ไวหนารายการคนยายออก 
  (๕) มอบใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ พรอมหลักฐานการแจงคืนใหผูแจง 
  (๖) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓) 
  กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังน้ี 
  (๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๑๑) 
  (๒) ดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๑)-(๒) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 
  (๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๓)-(๖)   



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถือกรรมสิทธิ์เกิน ๑๘๐ วัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีน้ีเขาหลักเกณฑ
ตามขอ ๗๙ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรฯ แลว  
จึงไดดําเนินการตามคํารองขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงเปนการดําเนินการยายชื่อผูฟองคดี
ทั้งสี่ออกจากทะเบียนพิพาทไปอยู ในทะเบียนบานกลางโดยชอบตามพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎรฯ และมิใชการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมจําตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายใหกับผูฟองคดีทั้งสี่แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๒/๒๕๕๙)  
 

 ๑.๓ กรณีเก่ียวกับการจดทะเบียนการหยา 
 

  กรณีที่มีการรองขอใหเจาหนาที่แกไขบันทึกการหยาในเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพยสินใหถูกตองตรงกับหนังสือสัญญาหยาน้ัน แมจะไมปรากฏหลักฐานหนังสือ
สัญญาหยา เปนเหตุใหเจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบไดวามีขอผิดพลาดในการบันทึก
ทะเบียนการหยาหรือไมก็ตาม แตเม่ือในทางปฏิบัติเก่ียวกับการจดทะเบียนการหยา  
เม่ือคูหยานําหนังสือสัญญาหยามอบใหเจาหนาที่ เจาหนาที่จะตรวจสอบและสอบถาม 
คูหยาวาถูกตองครบถวนหรือไม และเม่ือคูหยาตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง เจาหนาที่
จึงจะบันทึกรายละเอียดในหนังสือสัญญาหยาลงในบันทึกทะเบียนการหยาโดยใช
ขอความเหมือนกัน  ดังน้ัน กรณีดังกลาวจึงเชื่อไดวา กอนที่เจาหนาที่จะทําการบันทึก
ทะเบียนการหยา เจาหนาที่ไดใหคูหยาตรวจสอบหนังสือสัญญาหยาอีกครั้งหน่ึง และคูหยา
ได ยืนยันความถูกตองของหนังสือสัญญาหยากอนที่ เจาหนาที่จะทําการบันทึก 
ในทะเบียนการหยาแลว  ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาคูหยาไดโตแยงหรือทักทวงวา
หนังสือสัญญาหยาเก่ียวกับเร่ืองทรัพยสินบันทึกไวถูกตองหรือไมตรงกับขอตกลงที่ทําไว
ในขณะน้ัน ประกอบกับคูหยาก็ไดลงนามรับรองความถูกตองในหนังสือสัญญาหยาวา
เปนความจริงทุกประการแลว จึงเชื่อไดวาในขณะที่เจาหนาที่จดบันทึกในทะเบียนการหยา 
ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมขอความข้ึนใหมแตอยางใด การที่เจาหนาที่ไมดําเนินการ 
แกไขบันทึกทะเบียนการหยาตามคํารองของคูหยา  เ น่ืองจากเห็นวาเปนกรณี 
ที่อาจกระทบสิทธิของคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง จึงชอบดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว กรณีมิใชการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  เดิมนาง ฐ. (ผูฟองคดี) กับนาย พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดจดทะเบียนสมรสกัน 
แตตอมามีความประสงคจะหยาขาดจากกัน จึงไดยื่นคํารองขอจดทะเบียนการหยาที่สํานักทะเบียน
เขตพระโขนง โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดทําหนังสือสัญญาหยา และผูอํานวยการเขต 
พระโขนงในฐานะนายทะเบียนครอบครัว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดจดทะเบียนการหยา 
ใหบุคคลท้ังสอง แตเม่ือผูฟองคดีไปขอคัดสําเนาหนังสือสัญญาหยาดังกลาวในภายหลังพบวา
หนังสือสัญญาหยา ขอ ๒ ระบุวา เร่ืองทรัพยสิน มอบใหบุตรและภรรยา ไมมี แตในขณะที่ 
ทําหนังสือสัญญาหยา ผูฟองคดีอางวา ขอ ๒ ระบุแตเพียงวา ทรัพยสินมอบใหบุตรและภรรยา
เทาน้ัน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สอบสวนขอผิดพลาดในการบันทึก 
ทะเบียนการหยาดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบแลวไมพบหนังสือสัญญาหยา  
จึงไมสามารถตรวจสอบไดวามีขอผิดพลาดในการบันทึกในทะเบียนการหยาหรือไม ผูฟองคดี 
จึงยื่นคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แกไขขอความในบันทึกทะเบียนการหยา ขอ ๒ ดังกลาว  
เปนเรื่องทรัพยสิน “มอบใหบุตรและภรรยา” แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา  
การบันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียนการหยาตามที่ผูฟองคดีรองขอ อาจกระทบสิทธิของคูกรณี 
ฝายใดฝายหนึ่ง จึงไมอาจดําเนินการไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แกไขบันทึกทะเบียนการหยาในเรื่องเก่ียวกับ
ทรัพยสิน โดยใหมีขอความวา “ทรัพยสิน มอบใหบุตรและภรรยา” 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือในทางปฏิบัติ ภายหลังจากคูหยาไดนําหนังสือสัญญาหยามอบใหเจาหนาที่แลว 
เจาหนาที่จะตรวจสอบและสอบถามคูหยาวาถูกตองครบถวนหรือไม และหากคูหยาตรวจสอบแลว
เห็นวาถูกตอง เจาหนาที่จะบันทึกรายละเอียดในหนังสือสัญญาหยาลงในบันทึกทะเบียนการหยา
โดยใชขอความเหมือนกัน  ดังนั้น ในกรณีของผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอนที่เจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะทําการบันทึกทะเบียนการหยา เชื่อไดวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดใหผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบหนังสือสัญญาหยาอีกคร้ังหน่ึง และผูฟองคดีกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยืนยันความถูกตองของหนังสือสัญญาหยากอนที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะทําการบันทึกในทะเบียนการหยา เม่ือผูฟองคดีมิไดทักทวงวาหนังสือสัญญาหยา ขอ ๒ 
เรื่องทรัพยสินบันทึกไวไมถูกตองหรือไมตรงกับขอตกลงที่ทําไวในขณะนั้น จึงเชื่อไดวา 
ในขณะที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จดบันทึกในทะเบียนการหยา หนังสือสัญญาหยา  
ขอ ๒ เร่ืองทรัพยสิน บรรทัดแรกมีขอความวา “มอบใหบุตรและภรรยา” และบรรทัดที่สอง 
มีขอความวา “ไมมี” เปนขอความที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขียนไวในหนังสือสัญญาหยาตั้งแตแรก
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โดยมิไดมีการแกไขเพิ่มเติมขึ้นมาใหมตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ซ่ึงขอความดังกลาวผูฟองคดี 
ก็ไดลงนามรับรองความถูกตองในหนังสือสัญญาหยาวาเปนความจริงทุกประการแลวดวย  
ดังน้ัน การท่ีเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดบันทึกในทะเบียนการหยาในขอ ๒ วา  
“เรื่องทรัพยสิน ไมมี” แมจะมีขอความที่ไมเหมือนกับหนังสือสัญญาหยาที่ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ สงมอบใหกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ตาม แตก็มีสาระสําคัญเชนเดียวกันวา  
“ไมมีทรัพยที่จะมอบใหบุตรหรือภรรยา”  นอกจากน้ัน ยังปรากฏขอความในทายบันทึกทะเบียน
การหยาอีกวา “ขาพเจา นาย พ. กับนาง จ. ขอใหถอยคําวาขอความที่แจงใหนายทะเบียน
บันทึกไวน้ี ไดอานใหขาพเจาทั้งสองฟงแลว ขอรับรองวาเปนความจริง จึงลงลายมือชื่อไว 
ตอหนาพยานเปนสําคัญ” โดยมีลายมือชื่อของผูฟองคดีลงนามถูกตอง จึงแสดงใหเห็นวา กอนที่
ผูฟองคดีจะลงนามในบันทึกทะเบียนการหยา ไดอานและตรวจขอความในบันทึกทะเบียน 
การหยาแลววาถูกตองตรงกับขอตกลงที่ทําไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวา 
ไมถูกตอง ก็ชอบที่จะโตแยงหรือทักทวงในทันที แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดโตแยงหรือ
ทักทวงแตอยางใด กรณีจึงฟงไดวาบันทึกทะเบียนการหยาขอ ๒ ที่ระบุวา “เร่ืองทรัพยสิน ไมมี” 
เปนไปตามขอตกลงของผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในขณะจดทะเบียนการหยาแลว การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการแกไขบันทึกทะเบียนการหยาใหกับผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย 
และเปนไปตามขอ ๓๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทะเบียนครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๘) 
 

๒. งานทะเบียนคนตางดาว 
 

การถอนสัญชาติ 
 

 การพิจารณาเงื่อนไขการถอนสัญชาติไทยเม่ือมีพฤติการณอันเปนการสมควร 
เพื่อความมั่นคงหรือประโยชนของรัฐตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๘ น้ัน จะตองวินิจฉัยโดยเครงครัด เพราะมีผลกระทบตอสถานภาพของบุคคล
โดยรายแรง  ดังน้ัน กรณีที่ผูไดรับสัญชาติไทยเปนการเฉพาะรายถูกดําเนินคดีอาญา 

                                                            
 ๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ขอ ๓๘ เม่ือคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายรองขอบันทึกเพิ่มเติมหรือแกไขรายการตาง ๆ ในทะเบียน  
ที่ไดลงรายการไวแลว ใหนายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมในชองบันทึกใหปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับผูรอง เร่ืองที่ขอใหบันทึก  
และเอกสารหลักฐาน แลวใหผูรองและนายทะเบียนลงลายมือชื่อกํากับไวโดยไมตองแกไขรายการเดิม  ทั้งน้ี การบันทึกเพิ่มเติม
ที่อาจกระทบสิทธิของคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง หามมิใหนายทะเบียนรับบันทึกไว เวนแตมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลตามขอ ๔๑   
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ในขอหารวมกันเปนเจามือ จัดใหมีการเลนการพนันสลากกินรวบโดยไมไดรับอนุญาต 
อันเปนพฤติการณการกระทําผิดกฎหมายที่มิไดมีโทษทางอาญารายแรง แมจะมีลักษณะ
เปนการมอมเมาประชาชน และเปนอบายมุขที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ที่อาจสงผลกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม  
แตก็ไมถึงขนาดที่จะเกิดผลกระทบตอความม่ันคงหรือประโยชนของรัฐ ซึ่งควรเปนเรื่อง
ที่มีความรุนแรงในลักษณะที่กระทบตออํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน ตลอดจน
ความดํารงอยูหรือประโยชนอันสําคัญของรัฐได  ย่ิงไปกวาน้ัน หากเทียบเคียงกับ
พฤติการณอยางเดียวกันน้ี แตไดกระทําโดยผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดที่มีบิดามารดา
เปนผูมีสัญชาติไทยแลว ยอมเห็นไดอยางชัดเจนวา พฤติการณดังกลาวมิไดรายแรง 
ถึงขนาดกระทบตอความมั่นคงหรือประโยชนของรัฐแตประการใด การที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งใหเพิกถอนสัญชาติไทยของบุคคลโดยอาศัยเพียง
พฤติการณดังที่กลาวขางตน จึงเปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูได รับสัญชาติไทยเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๗ ทวิ  

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  ตอมา ถูกจับกุมในขอหารวมกันเปนเจามือ 
จัดใหมีการเลนการพนันสลากกินรวบ (หวยหุน) โดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงพนักงานอัยการมีคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีที่ ๑ สวนผูฟองคดีที่ ๒ น้ัน ศาลฎีกาพิพากษาใหลงโทษจําคุก  
โดยไมรอลงอาญา นายอําเภอเมืองนครพนมเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีทั้งสอง 
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔)  
แหงพระราชบัญญัติสัญญาชาติฯ จึงรายงานใหผูวาราชการจังหวัดนครพนมและคณะกรรมการ
พิจารณาการถอนสัญชาติไทยเพ่ือพิจารณาดําเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองการถอนสัญชาติไทย โดยมีผูบัญชาการตํารวจสันติบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เปนคณะทํางานและเลขานุการ  ตอมา คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑแนวทาง 
ในการพิจารณาถอนสัญชาติไทยของผู มีพฤติการณอันเปนการสมควรเพื่อความม่ันคง 
หรือประโยชนของรัฐตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และไดนําหลักเกณฑดังกลาว
มาเปนแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนสัญชาติของผูฟองคดีทั้งสอง อันประกอบดวย  
ขอ ๑ ไมเปนผูกอการอันเปนปฏิปกษตอการปกครองหรือทําลายลางการปกครองภายใน
ราชอาณาจักรไทย ขอ ๒ ไมเปนผูกระทําใหเสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ  
ขอ ๓ ไมเปนผูกระทําผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองค ขอ ๔ ไมเปนผูมีพฤติการณเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ หรือดํารงชีพดวยวิธีการ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ขัดตอกฎหมาย กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอ ๕ ไมเปน 
ผูกอใหเกิดความเสียหายในดานเศรษฐกิจของชาติ และพิจารณาวา ผูฟองคดีทั้งสองมีพฤติการณ
รวมกันจัดใหมีการเลนการพนันสลากกินรวบใหกับผูเลนทั่วไป เปนอบายมุขที่มอมเมาประชาชน 
กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและความเสียหายแกเศรษฐกิจของชาติบานเมือง และมีรายไดจากการ
ดํารงชีพดวยวิธีที่ผิดกฎหมายหรือขัดความเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีมติ 
ใหเพิกถอนสัญชาติของผูฟองคดีทั้งสอง โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเสนอความเห็นดังกลาว 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณา ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดีทั้งสองและไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสัญชาติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหคืนสัญชาติไทยแกผูฟองคดีทั้งสอง 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมพฤติการณของผูฟองคดีทั้งสองจะชัดเจนวาเปนกรณีรวมกันเปนเจามือ จัดใหมี 

การเลนการพนันสลากกินรวบโดยไมไดรับอนุญาต แตเม่ือพิจารณาเงื่อนไขการถอนสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๑๘๙ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ  เห็นไดวา จะตองเปนกรณีของความมั่นคง 
หรือประโยชนของรัฐ ซ่ึงความดังกลาวเปนถอยคําของกฎหมายที่มิไดเจาะจงพฤติการณใด 
เปนการเฉพาะ การวินิจฉัยจึงตองวินิจฉัยโดยเครงครัด เน่ืองจากการเพิกถอนสัญชาติ 
เปนการกระทบสถานภาพของบุคคลโดยรายแรง ซ่ึงเม่ือพิจารณาพฤติการณของผูฟองคดีทั้งสอง 
ที่กระทําความผิดในขอหาดังกลาวแลวเห็นไดวา พฤติการณขางตนเปนเพียงการกระทําผิดกฎหมาย
ที่มิไดมีโทษทางอาญารายแรง แมจะมีลักษณะเปนการมอมเมาประชาชน และเปนอบายมุข 
ที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อาจสงผลกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศก็ตาม แตไมถึงขนาดที่จะเกิดผลกระทบตอความม่ันคงหรือประโยชนของรัฐ  
ซ่ึงควรเปนเรื่องที่มีความรุนแรงในลักษณะที่กระทบตออํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน 
ตลอดจนความดํารงอยูหรือประโยชนอันสําคัญของรัฐได และยิ่งไปกวาน้ัน หากเทียบเคียงกับ
พฤติการณอยางเดียวกันนี้ แตไดกระทําโดยผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดที่มีบิดามารดา 
เปนผูมีสัญชาติไทยแลว ยอมเห็นไดอยางชัดเจนวาพฤติการณดังกลาวมิไดถึงขนาดกระทบ 
ตอความม่ันคงหรือประโยชนของรัฐแตประการใด ประกอบกับแนวทางเร่ืองความม่ันคง 
เพ่ือพิจารณาถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ของคณะกรรมการฯ 
เปนเพียงการพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือสั่งการเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
                                                            
 ๙ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๑๘ เม่ือมีพฤติการณอันเปนการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชนของรัฐ รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทย
ของผูซ่ึงไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง 



 
 
๘๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยอมมีอํานาจใชดุลพินิจในการวินิจฉัยเปนประการอื่นได การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงแตอาศัย
พฤติการณในการรวมกันเปนเจามือ จัดใหมีการเลนการพนันสลากกินรวบ (หวยหุน)  
ของผูฟองคดีทั้ งสองแลววิ นิจฉัยวา ผูฟองคดีทั้ งสองมีพฤติการณอันเปนการสมควร 
เพ่ือความม่ันคงหรือประโยชนของรัฐ แลวถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ถอนสัญชาติไทย ใหถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดีทั้งสอง 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหถอน
สัญชาติไทยของผูฟองคดีทั้งสองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยขางตน  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 
มีคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๒-๙๕๓/๒๕๕๘) 
   

๓. งานทะเบียนอาวุธปน 
 

การพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
 

โดยที่อาวุธปนเปนส่ิงอันตรายตอสวัสดิภาพในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน 
ของประชาชน รวมทั้งเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน  ดังน้ัน แมผูย่ืนคําขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะเปนผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ แตนายทะเบียนทองที่ 
ก็มิไดมีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะตองออกใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอ
ดังกลาว หากแตมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได โดยคํานึงถึง
เหตุผลและความจําเปนของผูย่ืนคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไปวา จําตองมีและใชอาวุธปน
สําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวหรือไม และมากนอย
เพียงใด เปนสําคัญ โดยหากนายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่
ตองการจัดระเบียบการใชดุลพินิจในการพิจารณาคําขออนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน 
ของผู ย่ืนคําขอแตละรายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ก็ยอมมีความชอบธรรม 
ที่จะกําหนดแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใชดุลพินิจดังกลาวได แตแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติดังกลาวจะตองไมเปนการชักนําใหนายทะเบียนทองที่ใชดุลพินิจ 
ในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยไมชอบดวยเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียม
อาวุธปนฯ หรือมีขอความขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ ดวย  นอกจากน้ี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่จะตองไมมีความประสงค 
ที่จะใหแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎ  
หรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจขางตนอยางเครงครัด
ดังเชนการใชบังคับกฎ  ดังน้ัน แมหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย จะมีขอกําหนดวา การอนุญาตมีอาวุธปน ตามปกติ 
ควรมีไดเพียงคนละ ๒ กระบอก คือ ส้ันและยาว แตในการพิจารณาอนุญาตจะมากนอย
เพียงใดน้ัน ก็ข้ึนอยูกับหลักฐานความจําเปนของแตละบุคคล  เม่ือปรากฏวา การที่ 
นายทะเบียนทองที่มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูย่ืนคําขอซื้อ มี และใชอาวุธปน เน่ืองจากเห็นวา 
ผูย่ืนคําขอมีอาวุธปนอยูแลว ๒ กระบอก ไดแก อาวุธปนส้ันขนาด ๙ มม. และอาวุธปนยาว
ลูกกรดขนาด .๒๒ ซึ่งพอสมควรแกฐานานุรูปที่จะตองมีอาวุธปนไวเพื่อปองกันชีวิต 
และทรัพย สินแลว  และ ท่ีอยูอาศัยซึ่ ง เปนร านคาอยู ในเขตชุมชน  ไม เปลี่ ยว  
มีไฟฟาสาธารณะสองสวางในเวลากลางคืน อยูไมไกลจากปอมตํารวจ และไมเคยเกิด
คดีอาชญากรรมหรืออุกฉกรรจ จึงไมอาจถือวาเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมสุจริต 
หรือโดยไมชอบดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน  
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ 

สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดียื่นคํารองตอนายทะเบียนอาวุธปนทองที่ อําเภอสรรคบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
เพ่ือขออนุญาตมีและใชอาวุธปนยาวลูกกรด ขนาด .๒๒ แบบมีศูนยเล็ง ระบบก่ึงอัตโนมัติ 
จํานวน ๑ กระบอก และอาวุธปนยาวลูกซอง ๕ นัด ขนาด ๑๒ จํานวน ๑ กระบอก รวม ๒ กระบอก 
เพ่ือใชปองกันตัวและทรัพยสิน โดยผูฟองคดีเคยไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกสั้น 
ขนาด ๙ มม. ระบบกึ่งอัตโนมัติ และอาวุธปนยาวลูกกรดขนาด .๒๒ ระบบลําเลื่อน มากอน  
แตไดอางเหตุที่ขออนุญาตมีและใชอาวุธปนยาวขนาดเดิมเพ่ิมอีกวา เปนเพราะอาวุธปนยาว 
ที่ผูฟองคดีมีอยู ไม เหมาะสมกับการใชงานดานปองกัน  คือ ไม มีศูนย เล็งติดตั้ งมาให 
จากโรงงานผูผลิตและไมสามารถติดตั้งเพ่ิมเติมได  อีกทั้ง มีนํ้าหนักมาก ทําใหผูฟองคดี 
ใชงานไมถนัด และสาเหตุที่ขออนุญาตซื้ออาวุธปนยาวลูกซองก็เพ่ือใชในการปองกันชีวิต 
และทรัพยสิน ตลอดจนบุคคลในครอบครัว โดยมีผูใหญบานเปนผูใหการรับรองความประพฤติ
ของผูฟองคดี  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือชี้แจงเพ่ิมเติม 
ถึงเหตุผลความจําเปนในการขออนุญาตมีและใชอาวุธปนวา รานคาของผูฟองคดีดานขางอยูติดกับ
ที่รกรางวางเปลาและดานหลังเปนที่เปลี่ยว รานคาในบริเวณใกลเคียงและของผูฟองคดี 
เคยถูกขโมยส่ิงของอยูเปนประจํา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีหนังสือแจงปฏิเสธ 



 
 
๘๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดีโดยระบุเหตุผลวา ผูฟองคดี 
ไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจํานวน ๒ กระบอกแลว คือ อาวุธปนพกส้ันขนาด ๙ มม.  
และอาวุธปนยาวลูกกรดขนาด .๒๒ เปนไปตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงพอสมควร 
แกฐานานุรูปที่จะตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสินแลว จึงไมอนุญาตในคําขอ
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตขางตนตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
คําขอของผูฟองคดีขาดเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐานที่ เพียงพอในเรื่องที่ขออนุญาต  
แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐานใดเพ่ิมเติม  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีชี้แจงเหตุผลที่ไมอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดีเพ่ิมเติมวา 
เน่ืองจากที่อยูอาศัยของผูฟองคดีเปนรานคาซ่ึงอยูในเขตชุมชนที่ไมเปลี่ยว มีไฟฟาสาธารณะ
สองสวางในเวลากลางคืน อยูหางจากปอมตํารวจเพียง ๑๐๐ เมตร และไมเคยเกิดคดีอาชญากรรม
หรืออุกฉกรรจสะเทือนขวัญ โดยไดพิจารณาตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมทั้งขอ ๑๒ 
และขอ ๑๓ ของคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔ /๒๔๙๐ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน 
พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ แลว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวินิจฉัยยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสอง และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองพิจารณาคํารองขออนุญาตมีและใชอาวุธปน 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

แมการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนยาว 
ลูกกรด ขนาด .๒๒ แบบมีศูนยเล็ง ระบบกึ่งอัตโนมัติ จํานวน ๑ กระบอก และอาวุธปนยาว 
ลูกซอง ๕ นัด ขนาด ๑๒ จํานวน ๑ กระบอก ตามคําขอของผูฟองคดี จะเปนการทําคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
                                                            
 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 แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมมีบทบัญญัติไมวาในหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือในหมวดอ่ืนใดรับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
ในอันที่จะซื้อ มี และใชอาวุธปนไว  อีกทั้ง อาวุธปนเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสวัสดิภาพในชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของประชาชน และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอย
ของประชาชน กรณีจึงไมอาจถือวา รัฐธรรมนูญฯ รับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซ้ือ 
มี และใชอาวุธปนไวโดยปริยายได  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมิไดมีสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ 
ที่จะซื้อ มี และใชอาวุธปน การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใบอนุญาตซ้ือ มี และใชอาวุธปนที่พิพาท
จํานวน ๒ กระบอก ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการยื่นคําขอรับสิทธิหรือเสรีภาพซ้ือ มี และ 
ใชอาวุธปน ซ่ึงผูฟองคดีไมเคยมีสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาวมากอน และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิเสธไมออกใบอนุญาตซ้ือ มี และใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปนแตเพียง 
การยืนยันถึงความไมมีสิทธิหรือเสรีภาพที่จะซ้ือ มี และใชอาวุธปนของผูฟองคดีเทาน้ัน มิไดมีผล
หรืออาจจะมีผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของผูฟองคดีซ่ึงเปนคูกรณีในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองเพื่อออกคําสั่งทางปกครองแตอยางใด  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง 
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดี โดยไมใหผูฟองคดีมีโอกาส
ที่จะไดทราบขอเท็จจริงที่จะใชเปนเหตุผลในการออกคําส่ังทางปกครองดังกลาว และมีโอกาส 
ไดโตแยงขอเท็จจริงนั้น ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานของตนกอน จึงไมใชการกระทําที่ไมถูกตอง
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีกําหนดขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญสําหรับการทําคําส่ังทางปกครองที่มีผล 
หรืออาจจะมีผลกระทบถึงสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลซ่ึงเปนคูกรณี และแมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา 
ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังทางปกครองดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจง
ผูฟองคดีวา คําขอของผูฟองคดีขาดเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐานที่เพียงพอในเร่ืองที่ขออนุญาต 
ประกอบกับผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจํานวน ๒ กระบอก อันไดแก อาวุธปน
พกสั้นขนาด ๙ มม. และอาวุธปนลูกกรดยาว ขนาด .๒๒ ซ่ึงพอสมควรแกฐานานุรูปที่จะตอง 
มีอาวุธปนไว เพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสินแลว จึงยังไม มีเหตุผลความจําเปนเพียงพอ 
ที่จะประกอบการพิจารณา จึงแจงมาเพ่ือใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และ 
มีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานภายใน ๗ วัน แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําการ
ดังเชนวาน้ี ก็ไมอาจถือไดวาเปนการแกไขเยียวยาคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และ 
ใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดีที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตามนัยมาตรา ๔๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

                                                            
 

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



 
 
๘๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เดียวกันได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจออกคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปน
ตามคําขอของผูฟองคดีโดยไมจําตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด 

อยางไรก็ตาม เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปน
ตามคําขอของผูฟองคดี เปนคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ ซ่ึงไมตองดวยขอยกเวนกรณีใด
กรณีหน่ึงดังที่บัญญัติในวรรคสาม ของมาตรา ๓๗๑๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ  ดังนั้น ในการออกคําสั่งทางปกครองดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองจัดใหมีเหตุผล
ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ ตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง ของบทบัญญัตแิหงกฎหมายเดียวกนั 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังทางปกครองดังกลาวโดยระบุเหตุผล 
ไวแตเพียงวา ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจํานวน ๒ กระบอก ไดแก อาวุธปนพกสั้น 
 
 

                                                                                                                                                                          
  (๑) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่จะดําเนินการเองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ 
ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนน้ันแลว  
  (๒) คําส่ังทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ถาไดมีการจัดใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง 
  (๓) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟงใหสมบูรณในภายหลงั 
  (๔) คําส่ังทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาที่น้ันไดใหความเห็นชอบในภายหลัง 
  เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว และเจาหนาที่ผูมีคําส่ังทางปกครองประสงคใหผล
เปนไปตามคําส่ังเดิม ใหเจาหนาที่ผูน้ันบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือแนบไวกับคําส่ังเดิมและตองมี
หนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย 
  กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที่ ๕ ของหมวดน้ี  
หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการน้ัน หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําส่ังทางปกครอง
ไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองนั้น 
 ๑๒ 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) เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผลเปนลายลักษณอักษร 
ในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําส่ังน้ันรองขอ 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขนาด ๙ มม. และอาวุธปนยาวลูกกรดขนาด .๒๒ เปนไปตามมาตรา ๙๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ซ่ึงพอสมควร 
แกฐานานุรูปที่จะตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสินแลว จึงไมอนุญาตตามคําขอ
ของผูฟองคดี โดยไมไดระบุขอเท็จจริงเก่ียวกับอาชีพ ทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการหรือ 
ที่อยูอาศัยที่สนับสนุนการใชดุลพินิจวาผูฟองคดีมีอาวุธปนเพียงพอแกการปองกันชีวิต  
และทรัพยสินของตนตลอดจนของบุคคลในครอบครัวแลว โดยไมมีความจําเปนตองมี และ 
ใชอาวุธปนเพ่ิมขึ้นอีก กรณีจึงเปนการจัดใหมีเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
ไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
หรือไมสมบูรณ เน่ืองจากไมถูกตองตามรูปแบบที่เปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว 
สําหรับการออกคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ แตโดยที่เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตระหนักรูถึง
เหตุที่ทําใหคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสมบูรณดังเชนวาน้ี ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงไดเยียวยาความไมชอบดวยกฎหมายหรือความไมสมบูรณของคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
โดยการมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปน ตามคําขอของผูฟองคดีใหมอีกคร้ังหนึ่ง
โดยระบุเหตุผลในคําสั่งทางปกครองใหมวา ผูฟองคดีมีอาวุธปนแลว ๒ กระบอก ไดแก อาวุธปน
ชนิดปนพกสั้น ขนาด ๙ มม. และอาวุธปนชนิดปนลูกกรดยาวขนาด .๒๒ ซ่ึงพอสมควร 
แกฐานานุรูปที่จะตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสินแลว และที่อยูอาศัยของผูฟองคดี
ซ่ึงเปนรานคาอยูในเขตชุมชน ไมเปลี่ยว มีไฟฟาสาธารณะสองสวางในเวลากลางคืน อยูหางจาก
ปอมตํารวจเพียง ๑๐๐ เมตร ไมเคยเกิดคดีอาชญากรรมหรือคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ  
โดยไดพิจารณาเปนไปตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ รวมทั้งตามขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ของคําส่ังกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ เร่ือง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน  
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ แลว  
ซ่ึงถือไดวาเปนการจัดใหมีเหตุผลที่ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมาย 
ที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๗ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว  ทั้งน้ี การมีคําส่ังไมอนุญาต 
ใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดีใหม น้ี แมผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะไดกระทําภายหลังที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว แตก็ไดกระทํากอนเวลาที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งดังกลาว กรณีจึงเปนการแกไขเยียวยาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนที่ออกโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ 
                                                            
 ๑๓ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๙ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน ใหออกใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัว 
หรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว 
  ใบอนุญาตน้ันใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก  



 
 
๘๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตามที่บัญญัติในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว  
ดังนั้น จึงไมอาจอางหรือถือไดอีกตอไปวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
ซ้ือ มี และใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดี เปนคําส่ังทางปกครองที่ออกโดยไมถูกตอง 
ตามรูปแบบที่เปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับคําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ 

นอกจากน้ี โดยที่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจะสิ้นสุดลงก็ตอเม่ือผูมีอํานาจหนาที่
วินิจฉยัอุทธรณไดวินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จ และแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณทราบแลว 
ซ่ึงแมจะเปนความจริงวามาตรา ๖๓๑๔ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ไมไดกําหนดระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองวินิจฉัยอุทธรณ
ใหแลวเสร็จและแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณทราบไว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองวินิจฉัย
อุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ และแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายในเวลา
อันสมควร ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดเคยวินิจฉัยไวแลวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ 
(ประชุมใหญ) วาระยะเวลาอันสมควร คือ ระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ไดรับคําอุทธรณ และเม่ือระยะเวลาอันสมควรลวงพนไปแลว ผูอุทธรณยังไมไดรับแจงผล 
การวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหพิพากษาหรือมีคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ถูกอุทธรณได  อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จะตองวินิจฉัยอุทธรณของผูอุทธรณใหแลวเสร็จแมจะไดลวงพนไป และผูอุทธรณไดใชสิทธิฟองคดี
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ถูกอุทธรณ ซ่ึงคดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลก็ตาม ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณก็ยังคงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง
วินิจฉัยอุทธรณของผูอุทธรณตอไปใหแลวเสร็จ โดยอํานาจหนาที่ดังกลาวของผูมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณมิไดสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ไดลวงพนไป หรือเม่ือผูอุทธรณไดใชสิทธิฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งที่ถูกอุทธรณแตอยางใด 

                                                            
 ๑๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๖๓ ถานายทะเบียนทองที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ผูยื่นคําขอใบอนุญาตอาจอุทธรณ 
ตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการปฏิเสธเปนหนังสือ คําอุทธรณใหยื่นตอนายทะเบียนทองที่ และให
นายทะเบียนเสนอคําอุทธรณน้ันตอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูยื่นคําขอใบอนุญาต 
  ในกรณีที่มีการอุทธรณ ระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีเพื่อการปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนทองที่
ใหสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนตามมาตรา ๑๗ หรือใหจัดการจําหนายอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดตามมาตรา ๖๔ ใหนับแตวันที่ผูยื่นคําขอใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
และเม่ือไดยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีแลว การปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนทองที่น้ันใหพักไวจนถึงวันที่ผูยื่นคําขอใบอนุญาต
ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับประเด็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี  
และใชอาวุธปนตามคําขอโดยอางอิงขอ ๕ ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑ /ว ๘๘๖ เ รื่อง หลักการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ
หรือไม น้ัน เห็นวา ดวยเหตุที่อาวุธปนเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสวัสดิภาพในชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชน และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ จึงบัญญัติหามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช สั่ง หรือนําเขา ซ่ึงอาวุธปนหรือ
เคร่ืองกระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ โดยแมผูยื่นคําขอใบอนุญาต
ให มีและใชอาวุธปนจะเปนผู มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตนายทะเบียนทองที่ก็มิไดมีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมาย
ที่จะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ หากแตมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได 
โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนของผูยื่นคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไปวา จําตองมีและใชอาวุธปน
สําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวหรือไม และมากนอย
เพียงใด เปนสําคัญ เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการใชดุลพินิจพิจารณาคําขออนุญาตใหมี
หรือใชอาวุธปนของผูยื่นคําขอแตละรายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงกันหรือเกิดการ
ลักลั่นกัน โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่
ยอมมีความชอบธรรมที่จะกําหนด “แนวนโยบาย” หรือ “แนวปฏิบัติ” ในการใชดุลพินิจดังกลาว 
และใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนใหแกผูยื่นคํารองโดยอางอิง
แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ กําหนดไวลวงหนาได แตทั้ง น้ี นายทะเบียนทองที่หรือ
ผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่จะตองไมมีความประสงคที่จะใหแนวปฏิบัติหรือ
แนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎ และหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
หรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวอยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎ ทั้งแนวปฏิบัติ
หรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวยังจะตองไมชักนําใหนายทะเบียนทองที่ใชดุลพินิจ 
ในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยไมชอบดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ และมีขอความขัด
หรือแยงตอบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ อีกดวย 

เม่ือพิจารณาหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและ 
ใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ซ่ึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยตลอดแลว  เห็นวา หลักการพิจารณา



 
 
๘๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว มีลักษณะเปนแนวทางใหนายทะเบียนทองที่ 
ที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนถือปฏิบัติในการตรวจสอบวา  
ผูขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ
หรือไม และผูยื่นคําขอใบอนุญาตมีความจําเปนที่จะตองมีและใชอาวุธปนตามที่ขอเพ่ือปองกันตัว
หรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว มากนอยเพียงใดเทาน้ัน และแมขอ ๕ ของหลักการ
ดังกลาวจะกําหนดไววา การอนุญาตมีอาวุธปน ตามปกติ ควรมีไดเพียงคนละ ๒ กระบอก คือ 
สั้นและยาว แตในการพิจารณาอนุญาตมากนอยเพียงใด แลวแตหลักฐานความจําเปนของแตละบุคคล
และความเขมงวดกวดขัน อยาใหมีมากเกินความจําเปนไมซํ้าขนาดกัน ใหวงเล็บวัตถุประสงค 
มีและใชอาวุธปนในใบอนุญาต (ป.๔) ใหชัดเจน แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการ
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่ ก็มิไดมีเจตนา
หรือวัตถุประสงคที่จะใหหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาวมีสภาพบังคับ
เปนกฎ และใหนายทะเบียนทองที่ถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎ  
ประกอบกับขอ ๑๐ ของหลักการขางตนยังกําหนดวา ในกรณีพิเศษตาง ๆ นอกจากน้ีใหอยู 
ในดุลยพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเรื่องเฉพาะรายที่จะพิจารณาสั่งการ และในขอ ๑๔  
ที่วา หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลมีและใชอาวุธปนนี้ เปนหลักเกณฑโดยท่ัวไป
สําหรับใชเปนแนวทางของนายทะเบียนอาวุธปนเทาน้ัน หากรายใดนายทะเบียนมีเหตุผล 
อันสมควรวา ผูขอมีพฤติการณไมเหมาะสมหรือมีเหตุผลความจําเปนไมเพียงพอ แมจะเปน 
ผูมีคุณสมบัติไมขัดตอมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ก็ตาม แตนายทะเบียนจะไมอนุญาตก็ได  นอกจากน้ี 
หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาวก็มิไดชักนําใหนายทะเบียนทองที่
ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยไมชอบดวยเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ เลย 
ดังจะเห็นไดจากความในขอ ๔ ที่เนนย้ําวา ชนิดและขนาดอาวุธปนซึ่งจะอนุญาตใหพิจารณา 
ถึงฐานะและความจําเปนของผูขออนุญาตเปนราย ๆ ไป โดยระลึกวาการอนุญาตใหเอกชน 
มีอาวุธปนนั้น เปนการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน  
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ มาตรา ๙ ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหมีไวเพ่ือปองกันตัว
หรือทรัพยสิน หรือในการกีฬา หรือในการยิงสัตว  อีกทั้ง ความในขอ ๕ ก็มิไดขัดหรือแยง 
ตอบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ นายทะเบียนทองที่จึงชอบที่จะใชดุลพินิจออกหรือไมออก
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยอางอิงหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑ /ว ๘๘๖ เ ร่ือง หลักการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ได 

ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีประกอบอาชีพเปดรานขายและซอม 
ทอไอเสีย หมอนํ้ารถยนต และกิจการที่เก่ียวของ มิไดเปนขาราชการผูมีหนาที่ปราบปราม 
ตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต  อีกทั้ง อาคารรานคา
ของผูฟองคดีติดกับถนน ๔ ชองจราจร ใกลสี่แยก มีไฟถนน มีอาคารบานเรือน อาคารพาณิชย 
รานคา และธนาคาร อยูรายรอบ และอยูหางจากปอมตํารวจเพียง ๑๐๐ เมตร สวนดานขาง  
แมจะมีที่วาง ก็เปนแตเพียงที่วางระหวางอาคารเทาน้ัน อาคารรานคาของผูฟองคดีโดยสภาพ 
จึงอยูในทําเลที่ใชประกอบกิจการพาณิชย ซ่ึงตองมีผูคนสัญจรไปมาอยูพอสมควร ประกอบกับ
ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ผูฟองคดีไดยื่นขออนุญาตซ้ือ มี และใชอาวุธปนใหม ในเวลาหลังจาก
ที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนเดิมเพียงสี่เดือน  อีกทั้ง อาวุธปนที่ยื่นคําขออนุญาตใหม 
ก็เปนปนยาวขนาด .๒๒ ซํ้ากับขนาดเดิมที่ไดรับอนุญาตไวแลวอีกดวย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนตามคําขอ เน่ืองจากเห็นวา ผูฟองคดีมีอาวุธปน
อยูแลว ๒ กระบอก ไดแก อาวุธปนสั้นขนาด ๙ มม. และอาวุธปนยาวลูกกรดขนาด .๒๒  
ซ่ึงพอสมควรแกฐานานุรูปที่จะตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสินแลว และที่อยูอาศัย
ซ่ึงเปนรานคาอยูในเขตชุมชนไมเปลี่ยว มีไฟฟาสาธารณะสองสวางในเวลากลางคืน อยูไมไกล
ปอมตํารวจ ไมเคยเกิดคดีอาชญากรรมหรืออุกฉกรรจสะเทือนขวัญ อันเปนการใชดุลพินิจ 
โดยอางอิงหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๒๑ ขอ ๕ จึงไมอาจถือไดวาเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมสุจริต หรือโดยมิชอบ
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ แตอยางใด สวนการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
ที่อุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๘-๖๓๙/๒๕๕๘) 

 

แม ผู ย่ืนคําขอใบอนุญาตให มีและใชอาวุธปนจะเปนผู มี คุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ แตนายทะเบียนทองที่ 
ก็มิไดมีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ  
โดยยังคงมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงเหตุผล
ความจําเปนของผูย่ืนคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไปวา จําตองมีและใชอาวุธปนสําหรับ 



 
 
๘๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวหรือไม และมากนอย
เพียงใด เปนสําคัญ  ดังน้ัน กรณีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน โดยแบงผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนสําหรับ
ปองกันตัวและทรัพยสินออกเปน ๒ ประเภท ตามอาชีพและภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 
อันไดแกประเภทที่ผูขออนุญาตเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย 
หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และประเภทที่ผูขออนุญาต
เปนบุคคลทั่วไป  แลวปฏิบัติตอผูขออนุญาตแตละประเภทดังกลาวแตกตางกัน  
โดยหากผูขออนุญาตเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก 
นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได แตหาก 
ผูขออนุญาตเปนบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก นายทะเบียนทองที่
อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เทาน้ัน เน่ืองจากขาราชการซึ่งมีหนาที่
ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต 
ยอมมีความจําเปนที่จะตองใชอาวุธปนพกสําหรับปองกันชีวิตรางกายของตน 
ที่มีอานุภาพรายแรงย่ิงกวาบุคคลทั่วไปที่ไมมีภาระหนาที่ดังกลาว จึงเปนเหตุผลที่หนักแนน 
และควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง และไมอาจถือวาการปฏิบัติตอผูขออนุญาตใหมี 
และใชอาวุธปนพกเพื่อปองกันตนหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว มีลักษณะเขาขาย
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อันเปนการตองหามตามมาตรา ๓๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การที่นายทะเบียนทองที่ 
ใช ดุลพิ นิจออกคําสั่ งไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปผูประกอบอาชีพคาขายมีและ 
ใชอาวุธปนพกสั้น ก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. จึงชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตซ้ือ มี และใชอาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม.  

ตอนายอําเภอเมืองแพร (ผูถูกฟองคดี) แตผูถูกฟองคดีพิจารณาคําขออนุญาตของผูฟองคดี 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ แลว เห็นวา ผูฟองคดีเปนบุคคลทั่วไป ประกอบอาชีพคาขาย และมิไดเปน
ขาราชการท่ีมีหนาที่ในการปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต จึงไมมีเหตุผลความจําเปนที่จะขอซื้อ มี และใชอาวุธปน ขนาด ๑๑ มม. 
ซ่ึงเปนอาวุธปนที่มีอานุภาพรายแรง โดยหากจําเปนตองมีและใชอาวุธปนเพ่ือปองกันชีวิต 
และทรัพยสิน ควรขอมีและใชอาวุธปน ขนาด .๓๘ หรือขนาด ๙ มม. แทน ผูถูกฟองคดี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีหนังสือแจงเหตุผลดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ พรอมแจงสิทธิใหผูฟองคดีโตแยงและ 
แสดงพยานหลักฐานภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลวแตมิไดโตแยงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงคําสั่ง
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. ใหผูฟองคดีทราบ  
ตอมา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึงพิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาตนมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ การขอมีและใชอาวุธปนของผูฟองคดีก็เพ่ือปองกันชีวิต 
และทรัพยสิน ซ่ึงมิไดอยูนอกเหนือจากบทบัญญัติในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
และขนาดของอาวุธปนที่ขออนุญาตเปนขนาดที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตใหได 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ การที่ผูถูกฟองคดี
มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และใชอาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม.  
โดยนําแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ มาพิจารณา ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ือ มี และ 
ใชอาวุธปน และใหผูถูกฟองคดีออกใบอนุญาตดังกลาวใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ดวยเหตุที่อาวุธปนเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสวัสดิภาพในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน 

ของประชาชน รวมทั้งเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศและความสงบเรียบรอยของประชาชน 
มาตรา ๗๑๕ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปนฯ จึงบัญญัติหามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช สั่ง หรือนําเขา ซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ โดยมาตรา ๑๓๑๖ แหงพระราชบัญญัติ

                                                            
 ๑๕-๑๖ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกะสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๗ หามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกะสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียนทองที่  
   
 

  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  
เวนแตในกรณีความผิดท่ีกระทําโดยความจําเปนหรือเพื่อปองกันหรือโดยถูกยั่วโทษะ 



 
 
๘๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว หามมิใหออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนใหแกบุคคล ๙ ประเภท  นอกจากน้ัน 
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันยังบัญญัติไวดวยวา ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  
และเครื่องกระสุนปน ใหออกใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬา
หรือยิงสัตว  ดังน้ัน แมผูยื่นคําขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะเปนผูมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ นายทะเบียนทองที่ ก็ มิไดมีหนาที่หรือความผูกพัน 
ตามกฎหมายที่จะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ หากแตมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาต 
ใหหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนของผูยื่นคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไปวา จําตองมี
และใชอาวุธปนสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวหรือไม  
และมากนอยเพียงใดเปนสําคัญ เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการใชดุลพินิจพิจารณาคําขอ
อนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนของผูยื่นคําขอแตละรายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงกัน
หรือเกิดการลักลั่นกัน โดยต้ังใจหรือไมตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชา 
ของนายทะเบียนทองที่ยอมมีความชอบธรรมที่จะกําหนด “แนวนโยบาย” หรือ “แนวปฏิบัติ”  
ในการใชดุลพินิจดังกลาว และใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
ใหแกผูยื่นคําขอ โดยอางอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวลวงหนาได แตทั้งน้ี 
นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่จะตองไมมีความประสงคที่จะให
แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎ และหรือถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวอยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎ 
อีกทั้ง แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวจะตองไมชักนําใหนายทะเบียนทองที่
ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน โดยมิชอบดวยเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ 
และมีขอความขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ ดวย 

                                                                                                                                                                          
  (๒) บุคคลซ่ึงตองโทษจําคุกสําหรับความผิดอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกะสุนปน  
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  
หรือจิตตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๗) บุคคลซ่ึงไมมีอาชีพและรายได 
  (๘) บุคคลซ่ึงไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
  (๙) บุคคลซ่ึงมีความประพฤติชั่วอยางรายแรงอันอาจกะทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยของประชาชน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพิจารณาหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและ 
ใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑๑๗ ซ่ึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยตลอดแลว เห็นวา หลักการพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว มีลักษณะเปนเพียงแนวทางใหนายทะเบียนทองที่ 
ที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนถือปฏิบัติในการตรวจสอบวา  
ผูขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ หรือไม และผูยื่นคําขอใบอนุญาตมีความจําเปนที่จะตองมีและใชอาวุธปน

                                                            
 ๑๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ 
  การพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัว 
และทรัพยสิน ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   ขอ ๔ ชนิดและขนาดอาวุธปน ซ่ึงจะอนุญาตใหพิจารณาถึงฐานะ และความจําเปนของผูอนุญาตเปนราย ๆ ไป  
โดยระลึกวาการอนุญาตใหเอกชนมีอาวุธปนน้ันเปนการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๙ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหมีไวเพื่อปองกันตัวหรือทรัพยสินหรือในการกีฬา หรือในการยิงสัตว 
  การพิจารณาอนุญาตดังกลาวขางตนน้ี มีหลักเกณฑในการอนุญาตสําหรับชนิดและขนาดอาวุธปนตามคําส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ขอ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว ๘๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และที่ ๐๕๑๕/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังน้ี 
  ก. ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการ ซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ 
ที่เส่ียงอันตรายตอชีวิต และผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได  
หรือผูขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเปนนักกีฬายิงปน และมาฝกซอมยิงปนเปนประจําจากเลขาธิการสมาคมยิงปน 
หรือนายสนามยิงปนน้ัน ๆ ในการพิจารณาอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกใหอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได 
  ข. สําหรับบุคคลท่ัวไปที่มีความจําเปนตองมีอาวุธปนพก อนุญาตใหมีไดลํากลองไมเกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. 
สําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไมขัดกับมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐  ทั้งน้ี ตองไมขัดตอกฎกระทรวง 
ที่ใชบังคับอยูตามที่ระบุไวในขออ่ืน ๆ ดวย 
  สําหรับอาวุธปนที่มีอานุภาพรายแรงแมขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เชนอาวุธปนขนาด .๓๕๗ ก็ไมควรอนุญาต 
เวนแตผูขออนุญาตเปนขาราชการตํารวจ ทหารหรือขาราชการอ่ืนซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือเปนขาราชการ 
ในทองที่กันดาร และผู บังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทา ข้ึนไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่ เชื่อถือได  
ก็ใหพิจารณาอนุญาตได สําหรับในตางจังหวัดใหนายทะเบียนฯ เสนอขอรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 
เปนลายลักษณอักษรดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ขอ ๑๐ ในกรณีพิเศษตาง ๆ นอกจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเร่ืองเฉพาะรายที่จะพิจารณาส่ังการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ขอ ๑๔ หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต ใหบุคคลมีและใชอาวุธปนน้ีเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป สําหรับใชเปน
แนวทางพิจารณาของนายทะเบียนอาวุธปนเทาน้ัน หากรายใดนายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรวาผูขอมีพฤติการณ 
ไมเหมาะสม หรือมีเหตุผลความจําเปนไมเพียงพอ แมจะเปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ตาม นายทะเบียนจะไมอนุญาตก็ได 



 
 
๘๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่ขอเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว มากนอยเพียงใดเทาน้ัน  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เปน
ผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่ มิไดมีเจตนาหรือวัตถุประสงคที่จะใหหลักการพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว มีสภาพบังคับเปนกฎ และใหนายทะเบียนทองที่ 
ถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดดังเชนการใชบังคับกฎ ดังจะเห็นไดจากความในขอ ๑๐ ที่กําหนดวา 
ในกรณีพิเศษตาง ๆ นอกจากน้ี ใหอยูในดุลพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเรื่องเฉพาะราย 
ที่จะพิจารณาสั่งการ และขอ ๑๔ ที่กําหนดวา หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลมี 
และใชอาวุธปนนี้ เปนหลักเกณฑโดยทั่วไปสําหรับใชเปนแนวทางของนายทะเบียนอาวุธปนเทาน้ัน 
หากรายใด นายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรวา ผูขอมีพฤติการณไมเหมาะสมหรือมีเหตุผล 
ความจําเปนไมเพียงพอ แมจะเปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน 
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ ก็ตาม นายทะเบียน 
จะไมอนุญาตก็ได เ ม่ือหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว 
เปนเพียงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใชดุลพินิจพิจารณาออกหรือไมออกใบอนุญาต
ใหแกผูยื่นคําขอใบอนุญาตใหมี และใชอาวุธปนของนายทะเบียน กรณีจึงมิใชกฎที่กําหนดเร่ือง
การจํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปน หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและ 
การออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง (๑)๑๘ และ (๒)๑๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน 
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ ที่จะตองใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยนําเรื่องดังกลาวไปออกเปนกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษากอน
แตอยางใด  นอกจากน้ัน หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว  
ก็มิไดชักนําใหนายทะเบียนทองที่ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
โดยไมชอบดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ เลย ดังจะเห็นไดจากความในขอ ๔ ที่เนนย้ําวา ชนิดและขนาดอาวุธปน
ซ่ึงจะอนุญาตใหพิจารณาถึงฐานะของผูขออนุญาตเปนราย ๆ ไป โดยระลึกวาการอนุญาตใหเอกชน
มีอาวุธปนนั้น เปนการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ มาตรา ๙ ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหมีไวเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสิน
หรือในการกีฬาหรือในการยิงสัตว หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทาย

                                                            
 ๑๘-๑๙ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกะสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจแตงตั้ง 
นายทะเบียนและเจาหนาท่ีอื่น และออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปน้ี คือ 
 (๑) จํากัดชะนิดและจํานวนอาวุธปนของกระทรวงทบวงกรมอื่นนอกจากของราชการทหารและตํารวจ 
 (๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมี
และใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ จึงมิไดขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติอาวุธปน 
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ แมจะเปนความจริงวา ความในวรรคสองของขอ ๔ ได กําหนดไววา  
การพิจารณาอนุญาตดังกลาวขางตนน้ี มีหลักเกณฑในการอนุญาตสําหรับชนิดและขนาดอาวุธปน
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ขอ ๑๓ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว ๘๕๘๓  
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และที่ ๐๕๑๕/ว ๘๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังน้ี  
ก. ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการ ซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงาน 
ในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไป
รับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได หรือผูขออนุญาตเพ่ือการกีฬาโดยมีหนังสือรับรอง 
เปนนักกีฬายิงปนและมาฝกซอมยิงปนเปนประจําจากเลขาธิการสมาคมยิงปนหรือ 
นายสนามยิงปนน้ัน ๆ ในการพิจารณาอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก ใหอนุญาตขนาดลํากลอง
ไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได  ข. สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจําเปนตองมีอาวุธปนพก  
อนุญาตใหมีไดลํากลองไมเกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. สําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไมขัดกับ
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปนฯ ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎกระทรวงที่ใชบังคับอยูตามที่ระบุไวในขออ่ืน ๆ ดวย 
สําหรับอาวุธปนที่มีอานุภาพรายแรงแมขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เชน อาวุธปนขนาด 
.๓๕๗ ก็ไมควรอนุญาต เวนแตผูขออนุญาตเปนขาราชการตํารวจ ทหารหรือขาราชการอ่ืน 
ซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือเปนขาราชการในทองที่กันดารและผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได ก็ใหพิจารณาอนุญาตได 
สําหรับในตางจังหวัด ใหนายทะเบียนทองที่เสนอขอรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
เปนลายลักษณอักษรดวย ซ่ึงมีลักษณะเปนการแบงผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนสําหรับ
ปองกันตัวและทรัพยสินออกเปน ๒ ประเภท โดยคํานึงถึงอาชีพและภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 
กลาวคือ ผูขออนุญาตที่เปนขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ประเภทหนึ่ง และผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
ที่เปนบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แลวปฏิบัติตอผูขออนุญาตแตละประเภทดังกลาวแตกตางกัน 
กลาวคือ ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก  
นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได แตถาผูขออนุญาต
เปนบุคคลท่ัวไป ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพก นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาต 



 
 
๘๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เทาน้ัน แตก็เปนที่เห็นไดวา การปฏิบัติตอผูขออนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปนหรือปองกันตัวหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว มิไดเปนไปตามอําเภอใจ
แตอยางใด หากแตมีที่มาจากเหตุผลที่วา ขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือ 
มีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ยอมมีความจําเปนที่จะตองใชอาวุธปนพก
สําหรับปองกันชีวิตรางกายของตนที่มีอานุภาพรายแรงย่ิงกวาบุคคลโดยทั่วไปที่ไมมีภาระหนาที่
ดังกลาว ซ่ึงเปนเหตุผลที่หนักแนน และควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง กรณีจึงไมอาจถือวา 
การปฏิบัติตอผูขออนุญาตใหมี และใชอาวุธปนพกเพ่ือปองกันตนหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว 
เขาขายเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อันเปนการตองหามตามมาตรา ๓๐๒๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เ ม่ือไดวิ นิจฉัยแลววา  หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให มีและใชอาวุธปน  
แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑ /ว ๘๘๖ เ ร่ือง หลักการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เปนเพียงแนวปฏิบัติในการ 
ใชดุลพินิจของนายทะเบียนทองที่ มิใชกฎที่กําหนดเรื่องการจํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปน  
หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ ที่จะตองใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเรื่องดังกลาว 
ไปออกเปนกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษากอน  อีกทั้ง ขอ ๔ วรรคสอง  
ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว ก็มิไดขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ และมิไดมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคล
โดยไมเปนธรรม อันเปนการขัดตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงบังคับใชอยูในขณะน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปนฯ ใชดุลพินิจมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกส้ัน ก่ึงอัตโนมัติ  

                                                            
 ๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขนาด ๑๑ มม. ใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลทั่วไปมีอาชีพคาขาย ไมใชขาราชการที่มีหนาที่
ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต โดยอางอิงขอ ๔ 
วรรคสอง ข. ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว จึงไมใชการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๖/๒๕๕๘) 

 

๔. งานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕. งานทะเบียนการพนัน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๖. งานทะเบียนสมาคม 
 

 ๖.๑ การพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
 

  การที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนใหแกสมาคมไดน้ัน จะตองปรากฏวา 
คําขอจดทะเบียนถูกตองตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๗๙ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน  อีกทั้ง วัตถุประสงค
ของสมาคมตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเปนภยันตราย
ตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจงในคําขอ
หรือขอบังคับสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคม รวมทั้งผูจะเปนกรรมการของสมาคม
จะตองมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค 
ของสมาคมดวย  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาวัตถุประสงคในการจัดตั้งสมาคมศึกษาฝาหลุนกง
แหงประเทศไทยมีเน้ือหาที่ ไม ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
รวมทั้งไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 
สวนขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศ เปนการกลาวอาง
การกระทําที่เกิดข้ึนกับกลุมบุคคล ไมใชการกระทําของสมาคม และเปนการคาดการณ
ลวงหนา และเปนเพียงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ไมมีผลผูกพันการใชอํานาจ
ของนายทะเบียนที่จะพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  นอกจากนี้ กรณีกลาวอางวา
คําสอนบางสวนของสมาคมไมเหมาะสมและบิดเบือนศาสนาพุทธน้ัน การดําเนินกิจการ
ของสมาคมตามความเชื่อ และขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับฝาหลุนกง บุคคลทั่วไป



 
 
๘๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามความเชื่อถือของตน และยอมไดรับความคุมครอง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เวนแตการปฏิบัติน้ันเปนปฏิปกษตอหนาที่ 
ของพลเมืองและเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏวามีกรณีดังกลาว  การที่นายทะเบียนสมาคมมีคําสั่งไม รับ 
จดทะเบียนคําขอจัดตั้งสมาคมศึกษาฝาหลุนกงแหงประเทศไทยใหกับผูย่ืนคําขอ  
จึงเปนการใชอํานาจที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเปนการใชดุลพินิจ
โดยปราศจากเหตุอันสมควร คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ที่วินิจฉัยยกอุทธรณดวยขอเท็จจริงและเหตุผลทํานองเดียวกัน จึงไมชอบดวยกฎหมายดวย 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศึกษาฝาหลุนกงแหงประเทศไทย
ตอนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง 
ไมอนุญาต ผูฟองคดีทั้งสามจึงอุทธรณคัดคานคําส่ังไมอนุญาตดังกลาว  ตอมา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําคัดคานของผูฟองคดีทั้งสาม
ยังไมสอดคลองกับขอมูลและพฤติกรรมของกลุมฝาหลุนกงที่เคลื่อนไหวอยูในประเทศไทย  
ซ่ึงมีลักษณะที่ตองการเผยแพรความเชื่อของลัทธิฝาหลุนกงและโจมตีรัฐบาลประเทศอ่ืนโดยเฉพาะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความสัมพันธทางการทูตที่ดีกับประเทศไทยมาชานาน อีกทั้งมีคําสอน
บางสวนของลัทธิบิดเบือนหลักศาสนาพุทธ  นอกจากน้ี สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
ไดประชุมหารือรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ สํานักขาวกรองแหงชาติ 
ศูนยรักษาความปลอดภัย และสํานักงานตํารวจสันติบาล เพ่ือพิจารณาคํารองขอจัดตั้งสมาคม
ศึกษาฝาหลุนกงแหงประเทศไทย ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นวาไมควรอนุญาตใหจัดตั้งสมาคมดังกลาว 
หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จดทะเบียนรับรองใหกลุมดังกลาวจัดตั้งเปนสมาคมอาจสงผลกระทบ 
ตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงทางการทูตและดานอ่ืน ๆ กับประเทศได  
อันจะเปนการขัดตอมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คําส่ังไมอนุญาต 
รับจดทะเบียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบแลว ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งไมอนุญาตรับจดทะเบียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่มาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมทั้งขอบังคับแลวเห็นวาคําขอน้ันถูกตอง 
ตามมาตรา ๘๑ และขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๗๙ และวัตถุประสงคของสมาคมไมขัดตอกฎหมาย



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือ 
ความม่ันคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจงในคําขอหรือขอบังคับสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของสมาคม และผูจะเปนกรรมการของสมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสม ในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของสมาคม ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ใหแกสมาคมน้ัน และประกาศการจัดตั้งสมาคมในราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับวัตถุประสงค 
ในการยื่นคําขอจัดตั้งสมาคมศึกษาฝาหลุนกงแหงประเทศไทย ระบุวา มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
(๑) สงเสริมการฝกซ่ีกงแบบฝาหลุนกงเพื่อเสริมสรางสุขภาพกายและใจ (๒) เปนศูนยกลาง 
การแลกเปลี่ยนขาวสารแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป (๓) เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูฝก (๔) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเก่ียวกับฝาหลุนกงใหกับบุคคลทั่วไป (๕) เปนสมาคม
ที่ไมเก่ียวของกับการเมือง ศาสนา หรือลัทธิใด ๆ และ (๖) เปนสมาคมที่ไมมีวัตถุประสงคทางธุรกิจ
และไมแสวงหากําไร จึงเห็นไดวา ตามวัตถุประสงคของสมาคมที่ปรากฏน้ีถือไดวา ไมขัดตอกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือ 
ความม่ันคงของรัฐ แตเหตุผลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  
เปนการกลาวถึงการกระทําของสมาคมวาใหความชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการของกลุม 
ฝาหลุนกงที่รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศใหลัทธิฝาหลุนกงเปนองคกร 
ที่ผิดกฎหมาย หากรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอาจจะสงผลกระทบตอความสัมพันธที่ ดี 
กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการกลาวอางการกระทําที่เกิดขึ้นของกลุมบุคคล  
แตมิใชเปนการกระทําของสมาคม เพราะผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมไดรับจดทะเบียน ขอกลาวอาง
ดังกลาวจึงเปนการคาดการณลวงหนาในการกระทําของสมาคม  นอกจากนี้ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดจดทะเบียนใหแกสมาคมแลว หากปรากฏวาการดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมาย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือ 
ความม่ันคงของรัฐแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร  
ยอมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ (๒)๒๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สั่งถอนชื่อ
สมาคมออกจากทะเบียนได หรือตามมาตรา ๑๐๔๒๒ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ในกรณี 

                                                            
 ๒๑-๒๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๑๐๒ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนไดในกรณีดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) เม่ือปรากฏวาการดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตราย
ตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 
๘๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีเหตุตามมาตรา ๑๐๒ ผูมีสวนไดเสียรองขอใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได 
สวนขอมูลของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงาน
ตํารวจสันติบาล ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวกับงานดานความม่ันคงของประเทศนั้น  
เปนเพียงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา ไมมีผลผูกพันในการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่จะพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาขอมูลดังกลาวแลว
เชื่อไดวามีมูลความจริง จึงไมตองดวยเหตุผลตามที่กลาวมาขางตน  
  สวนขออางที่วามีคําสอนของลัทธิบางสวนไมเหมาะสมและบิดเบือนศาสนาพุทธ น้ัน  
เห็นวา มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ที่ใชบังคับในขณะที่มีมูลเหตุแหงการฟองคดีน้ี บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการ 
นับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตาม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ 
ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และวรรคสอง 
บัญญัติวา ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ 
อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ 
แตกตางจากบุคคลอ่ืน  ดังน้ัน การดําเนินกิจการของสมาคมตามความเชื่อและขอมูลขาวสาร 
ที่ถูกตองเก่ียวกับฝาหลุนกง บุคคลท่ัวไปยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามความเชื่อถือของตน 
และยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เวนแตการปฏิบัติน้ัน 
เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน นายทะเบียนยอมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย สั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได  ดังน้ัน เม่ือวัตถุประสงคของสมาคม 
ฟงไมไดวาขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุข
ของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๒ 
วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน มีคําส่ังไมรับจดทะเบียนคําขอจัดตั้งสมาคมศึกษา 
ฝาหลุนกงแหงประเทศไทยใหกับผูฟองคดีทั้งสาม เนื่องจากเปนการใชอํานาจที่ขัดตอมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติใหบุคคล 
ยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมรับจดทะเบียน 
การจัดตั้งสมาคมศึกษาฝาหลุนกงแหงประเทศไทย จึงเปนการใชดุลพินิจโดยปราศจากเหตุผล
                                                                                                                                                                          
  มาตรา ๑๐๔ เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๐๒ ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจาก
ทะเบียนได ถานายทะเบียนไมปฏิบัติตามคํารองขอโดยไมแจงเหตุผลใหผูรองขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียน
ไดแจงเหตุผลใหทราบแลวแตผูรองขอไมพอใจในเหตุผลดังกลาว ผูรองขอน้ันจะรองขอตอศาลใหส่ังเลิกสมาคมน้ันเสียก็ได  
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อันสมควร อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัย 
ยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสามดวยขอเท็จจริงและเหตุผลในทํานองเดียวกัน ยอมเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน สวนการรับจดทะเบียนสมาคมนอกจากเรื่องวัตถุประสงค 
ของสมาคมแลวยังมีเง่ือนไขและขอกําหนดอีกหลายประการที่นายทะเบียนจะตองพิจารณา 
ตามมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กอนที่จะรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนใหแกสมาคม ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของฝายปกครองตองไปดําเนินการตอไป  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศึกษาฝาหลุนกง
แหงประเทศไทย และเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสาม 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๕/๒๕๕๘) 
 

 ๖.๒ การพิจารณารับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม 
  

  ในการพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห นายทะเบียนจะตองพิจารณาวากรรมการดังกลาวมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู 
ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน้ันหรือไมดวย แตเม่ือระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ไมไดกําหนดนิยามคําวาภูมิลําเนาไวเปนอยางอ่ืน 
จึงตองนําบทบัญญัติในเ ร่ืองภูมิลําเนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปมาพิจารณา ซึ่งเม่ือตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ไดแก ถ่ินอันบุคคลน้ันมีสถานที่อยูเปนแหลงสําคัญ 
และภูมิลําเนาของขาราชการ ไดแก ถ่ินอันเปนที่ทําการตามตําแหนงหนาที่ หากมิใช 
เปนตําแหนงหนาที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการคร้ังเดียว
คราวเดียว  ดังน้ัน กรรมการสมาคมที่มีการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแมจะมีชื่ออยู 
ในทะเบียนบานนอกจังหวัดที่ตั้งสมาคม แตเม่ือเปนผูปฏิบัติงานหรือรับราชการในทองที่
ที่สมาคมตั้งอยู จึงถือวากรรมการดังกลาวมีภูมิลําเนาอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสมาคมแลว 
การที่นายทะเบยีนแปลความคําวาภูมิลาํเนาวาหมายถึงภูมิลําเนาตามทะเบียนบานเทาน้ัน 
จึงเปนการจํากัดสิทธิขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณที่เหมาะสมแกการปฏิบัติงานของสมาคมที่ปฏิบัติงานหรือรับราชการ
ในทองที่ที่เปนที่ตั้งสมาคม แตมีภูมิลําเนาอยูนอกพ้ืนที่จังหวัดที่เปนที่ตั้งสมาคม  
ซึ่งถือวากระทบตอสาระสําคัญของสภาพสมาคม และไมสอดคลองกับสภาพของสังคม
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และสมาคม  คําสั่งของนายทะเบียนที่ ไม รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ  
โดยอางเหตุดังกลาว และคําวินิจฉัยอุทธรณที่อางเหตุผลเดียวกัน จึงไมชอบดวยกฎหมาย  

  สรุปขอเท็จจริง 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 
(ผูฟองคดี) ไดมีมติในการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๘ อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ของผูฟองคดีแทนคณะกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน ๑๕ คน  และตอมา 
ไดมีหนังสือไปยังผูอํานวยการเขตดุสิต ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
เพ่ือยื่นคําขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับจดทะเบียนแตงตั้ง
และเปลี่ยนตัวกรรมการผูฟองคดีเพียง ๑๑ ราย สวนกรรมการอีก ๔ รายที่เหลือ ไดแก นาง ด. 
นาง พ. นาย ป. และนาย พ. น้ัน มีภูมิลําเนาอยูในเขตปริมณฑล ซ่ึงขัดตอระเบียบกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดใหกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีภูมิลําเนา 
หรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ
คําสั่งไมรับจดทะเบียนดังกลาวตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยเห็นวา กรรมการทั้ง ๔ ราย แมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานนอกจังหวัด
ที่ตั้งสมาคม แตก็เปนผูปฏิบัติงานหรือรับราชการในทองที่ที่สมาคมตั้งอยู จึงถือวากรรมการ 
ทั้ง ๔ รายดังกลาว มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครอันเปนที่ตั้งสมาคมแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลวเห็นวา ภูมิลําเนาตามขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษยวาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ หมายถึง 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียน 
ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน้ัน อันทําใหรัฐสามารถจัดระเบียบการปกครองและบังคับ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีจึงไมอาจนําเร่ืองภูมิลําเนาสําหรับประโยชนในการสงหมาย 
หรือยื่นคําฟอง ซ่ึงเปนเรื่องของกฎหมายวาดวยการพิจารณาความมาพิจารณาเรื่องภูมิลําเนา
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ได จึงเห็นดวยกับคําส่ังไมรับ 
จดทะเบียนกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนคําส่ังไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมผูฟองคดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมผูฟองคดีจํานวน ๔ รายดังกลาว 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมาย 
ที่ใชบังคับขณะเกิดเหตุ กําหนดวา กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีภูมิลําเนา 
หรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน้ัน โดยพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบดังกลาวไมไดกําหนดนิยามคําวาภูมิลําเนา 
ไวเปนอยางอ่ืน จึงตองวินิจฉัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่บัญญัติไวเปนการทั่วไป ซ่ึงบัญญัติ
ไวในบรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ สวนที่ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๓๗ วา ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ไดแก ถิ่นอันบุคคลน้ันมีสถานที่อยูเปนแหลงสําคัญ 
และมาตรา ๔๖ บัญญัติวา ภูมิลําเนาของขาราชการ ไดแก ถิ่นอันเปนที่ทําการตามตําแหนงหนาที่ 
หากมิใชเปนตําแหนงหนาที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียว
คราวเดียว ซ่ึงการนําบทบัญญัติดังกลาวมาพิจารณาในกรณีน้ีไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหฯ สวนที่มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติวา ผูใดมีชื่ออยูในทะเบียนบานใด ใหสันนิษฐาน 
ไวกอนวาผูน้ันอยูและมีภูมิลําเนาอยู ณ ที่น้ัน มิใชขอสันนิษฐานเด็ดขาด กรณีจึงชอบที่จะนํา
บทบัญญัติในบรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ สวนที่ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ในเรื่องภูมิลําเนามาพิจารณา สวนการแปลความหมายของคําวาภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน 
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน เห็นวา กรรมการของผูฟองคดีตองมีคุณสมบัติ 
เปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ ซ่ึงถูกควบคุมโดยวินัยขาราชการ 
และกฎระเบียบที่มากกวาสมาคมที่มีกรรมการเปนประชาชนทั่วไป  อีกทั้ง ผูฟองคดีมีสมาชิก
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ซ่ึงเปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการทั่วประเทศ  
การแปลความคําว าภู มิลํ า เนาตามทะเบียนบานน้ัน  ยอมทําใหสมาชิกที่ปฏิบัติ งาน 
หรือรับราชการในทองที่ที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แตมีชื่ออยูในทะเบียนบานนอกจังหวัด
ที่ตั้ งสมาคมไมสามารถสมัครเปนกรรมการสมาคมได จึงเปนการจํากัดสิทธิขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม 
แกการปฏิบัติงานของสมาคมที่ปฏิบัติงานหรือรับราชการในทองที่ที่ตั้งสมาคมแตมีภูมิลําเนา 
อยูนอกพ้ืนที่จังหวัดที่เปนที่ตั้งสมาคม ซ่ึงถือวากระทบตอสาระสําคัญของสภาพสมาคมผูฟองคดี 
และไมสอดคลองกับสภาพของสังคมและสมาคม จึงตองพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป
ดังที่กลาวขางตน 



 
 
๘๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะเกิดขอพิพาท นาง ด. ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ซ่ึงสหกรณออมทรัพยดังกลาว 
มีที่ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร จึงถือวาสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด  
เปนแหลงสําคัญของถิ่นที่อยูของนาง ด. สหกรณออมทรัพยดังกลาวจึงเปนภูมิลําเนาของนาง ด. 
ตามมาตรา ๓๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนนาง พ. นาย ป. และนาย พ.  
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสวนราชการซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร  
โดยไมปรากฏวาตําแหนงหนาที่ของบุคคลทั้งสามเปนตําแหนงหนาที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือ
เปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว  ดังน้ัน สํานักงานซึ่งตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร 
จึงเปนภูมิลําเนาของนาง พ. นาย ป. และนาย พ. ตามมาตรา ๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีจดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในกรุงเทพมหานคร  
นาง ด. นาง พ. นาย ป. และนาย พ. จึงมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ตามขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ แลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมรับจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการผูฟองคดีจํานวน ๔ คนขางตน และการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นดวยกับคําสั่งไมรับจดทะเบียนดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมรับจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการของผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ.๑๐๔๔/๒๕๕๘) 



                                                                                                              

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๗ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

๑. การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําตอบุคคลภายนอก 

 

 ๑.๑ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

 

 ๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน 
 

  กรมชลประทานมีหนาที่ในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับ
ขอ ๒ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่เจาหนาที่ของกรมชลประทานลดการระบายน้ําโดยการปดบานระบายนํ้า
แตปรากฏวาบานระบายนํ้าชํารุดไมสามารถควบคุมได ทําใหนํ้าเหนือเข่ือนลดลงในอัตรา
ที่มากกวาปกติ โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวากรมชลประทานไดมีการแจงเตือนให
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเหนือเข่ือนและทายเข่ือนทราบ ทั้งที่อยูในวิสัย 
ที่จะกระทําไดเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน  เปนเหตุใหเกษตรกรไดรับ 
ความเสียหายเน่ืองจากปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย ถือเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน กรมชลประทานจึงตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากความเสียหายดังกลาวใหแกเกษตรกร 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (กระชังปลา) เหนือเขื่อนนเรศวร
ไดรับใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมนํ้า ประเภทกระชังเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือประกอบอาชีพ  
ตอมา เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ บานประตูระบายน้ําของเขื่อนนเรศวร บานที่ ๕ ชํารุดเสียหาย
ไมสามารถควบคุมได เจาหนาที่ของกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) จึงไดเปดประตูระบายน้ําที่เหลือ
อีก ๔ บานเพ่ือเขาทําการซอมแซม ทําใหนํ้าเหนือเขื่อนลดลงอยางรวดเร็ว โดยเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของไมไดแจงเตือนใหผูฟองคดีและเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังไดทราบเพ่ือเตรียมการ
ปองกัน เปนเหตุใหปลาของผูฟองคดีที่เลี้ยงไวในกระชังดานเหนือเขื่อนและทายเขื่อนไดรับ
ความเสียหาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายจํานวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 



 
 
๘๙๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีมีหนาที่ดูแล บริหารจัดการและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร 
เม่ือชองบานระบายน้ํามอเตอรขับเครื่องกวานระบายน้ําซ่ึงถือเปนสวนประกอบของเขื่อนนเรศวร
เกิดขัดของชํารุดเสียหาย เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดียอมมีหนาที่ตรวจสอบดูแลมอเตอร 
ขับเครื่องกวานและลวดสลิงของบานระบายน้ําเพ่ือใหสามารถใชการไดตามปกติ  ดังนั้น การท่ี
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีลดการระบายน้ํา โดยกดสวิตชเพ่ือปดบานระบายน้ําชองที่ ๕  
แตปรากฏวาบานระบายน้ําไมหยุดทํางานและไดเคลื่อนตัวไปขัดกับโครงสรางของเขื่อนเปนเหตุให
ลวดสลิงขาด ทําใหไมสามารถควบคุมบานระบายน้ําได กรณีดังกลาวถือไมไดวาเปนเหตุสุดวิสัย 
และการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีมิไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบวา 
เครื่องกวานระบายน้ําสามารถทํางานไดตามปกติแลวหรือไม เม่ือการปรับลดระดับนํ้าเหนือเขื่อนลง
ในอัตราที่มากกวาปกติ เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดียอมเล็งเห็นไดวาการกระทําเชนนี้จะตอง
สงผลกระทบตอการเลี้ยงปลาในกระชังที่ผูฟองคดีและเกษตรกรไดเลี้ยงไวบริเวณเหนือเขื่อน 
และทายเขื่อน ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับขอ ๒๒ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้าดวย  
การที่ผูถูกฟองคดีไมแจงเตือนใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาหนาที่ของกรมเจาทา เจาหนาที่ของ
กรมประมง หรือผูนําทองถิ่นทราบ เพ่ือใหแจงแกผูฟองคดีและเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังทราบ 
                                                 

๑ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การชลประทาน” หมายความวา กิจการที่กรมชลประทานจัดทําข้ึนเพื่อใหไดมาซ่ึงนํ้าหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา 

ควบคุม สง ระบายหรือแบงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง
การปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้ากับรวมถึงการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูในเขตชลประทานดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ขอ ๒ ใหกรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเพียงพอ และจัดสรรนํ้า

ใหกับผูใชนํ้าทุกประเภท เพื่อใหผูใชนํ้าไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรมตลอดจนปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า โดยใหมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (๑) ดําเนินการจัดใหไดมาซ่ึงนํ้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือจัดสรรนํ้า เพื่อการเกษตร การพลังงาน 
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน กฎหมายวาดวยคันและคูนํ้า และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ 

 (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ และ
การคมนาคมทางนํ้าที่อยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําปของกรม 

 (๓) ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๙๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งที่อยูในวิสัยที่จะกระทําไดเพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การกระทําของเจาหนาที่ของ
ผูถูกฟองคดีจึงเปนการดําเนินการที่มิไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายเน่ืองจากปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย ความเสียหายดังกลาวจึงเปนผลโดยตรง
จากการกระทําของผูถูกฟองคดี กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร จึงตองรับผิดในผลแหงการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ดังกลาวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงแหงการละเมิดแลวเห็นวา  
จากการประเมินความเสียหายเบื้องตนของคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าในกระชังที่ไดรับความเสียหายกรณีประตูเปดปดเขื่อนนเรศวรชํารุด ในสวนของผูฟองคดี
ปรากฏวา ปลาทับทิมที่ผูฟองคดีเลี้ยงไวไดรับความเสียหายจํานวน ๕ กระชัง เลี้ยงปลากระชังละ 
๘๐๐ ตัว ราคาตนทุนตัวละ ๑ บาท เปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ปลากดหลวงจํานวน ๓๐๐ ตัว ราคา
ตนทุนตัวละ ๓ บาท เปนเงิน ๙๐๐ บาท ใชอาหารทั้งหมด ๑๙๘ กระสอบ ราคากระสอบละ 
๔๖๕ บาท เปนเงิน ๙๒,๐๗๐ บาท ซ่ึงคาเสียหายดังกลาวเปนตนทุนที่ผูฟองคดีไดรับความ
เสียหายจริง มิไดเปนคาเสียหายที่เกินสมควร  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๙๖,๙๗๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๗/๒๕๕๘ 
ที่ อ.๑๑๘๔/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๑๘๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๔๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๔๓/๒๕๕๘ และ 
ที่ อ.๑๓๔๔/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

   

 ๒) การใชอํานาจตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

  การที่เทศบาลปลูกตนไมตามโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
ในบริเวณเขตไหลทางถนนซึ่งอยูติดกับที่ดินที่เปนที่นาของประชาชน โดยมิไดรุกล้ํา 
เขาไปในที่ดินของประชาชน และไดเวนระยะหางระหวางตนไมถึง ๔ เมตร ซึ่งเจาของที่ดิน

                                                 
 ๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๐ ผู ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 
 ๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 
ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
 ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 



 
 
๘๙๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สามารถนํายานพาหนะหรือรถไถเขาออกที่นาได แมการปลูกตนไมจะทําใหเจาของที่ดิน
ไดรับความไมสะดวกในการเขาออกที่นาอยูบาง แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน
ของสาธารณะในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางถนนแลว 
ถือวามีความเหมาะสมและไดสัดสวนระหวางประโยชนสาธารณะกับภาระหรือความ
เดือดรอนหรือเสียหายของเจาของที่ดิน จึงไมถือเปนการใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิด
เสียหายแกเจาของที่ดิน ที่จะเปนการกระทําละเมิดตอเจาของที่ดินตามมาตรา ๔๒๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนทายาทผู มีสิทธิ รับมรดกและเปนผู จัดการมรดกที่ ดินมีโฉนด  
เลขที่ ๑๔๔๔๖ ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่ดินแปลงดังกลาวบริเวณพิพาท 
มีแนวเขตติดตอกับทางหลวงเทศบาลสายเขื่อนเพชร-แมกอย ซ่ึงมีเขตถนนกวาง ๖ เมตร  
และไหลทางกวางดานละประมาณ ๓.๒๓ เมตร โดยโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวระบุแนวเขต 
ดานทิศตะวันออกและดานทิศใตจดทางหลวงสุขาภิบาลหรือทางหลวงเทศบาลสายเขื่อนเพชร-
แมกอย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลตําบลเวียงพราว (ผูถูกฟองคดี) จัดทําโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลดวยการปลูกตนไมตามพ้ืนที่ที่กําหนดไว โดยในจุดพิพาท
บริเวณถนนเขื่อนเพชร-แมกอย ผูถูกฟองคดีไดปรับปรุงภูมิทัศนของไหลทางและปลูกตน 
พญาสัตตบรรณที่เปนไมยืนตนแซมไวระหวางไมยืนตนเดิมที่ปลูกไวกอนแลวในแนวเดียวกัน 
ซ่ึงอยูหางจากถนนประมาณ ๒ เมตร และปลูกแนวหลังเสาไฟฟา ทําใหชองวางระหวางตนไม
ยืนตนเดิมเหลือประมาณ ๔ เมตร โดยมิไดแจงใหเจาของที่ดินที่มีเขตที่ดินอยูติดกับถนน 
เขื่อนเพชร-แมกอย ระวังแนวเขต ตนไมที่ผูถูกฟองคดีปลูกมีระยะติดตอกับที่ดินผูฟองคดี 
โดยปลูกตลอดแนวดานทิศตะวันออกและทิศใตของที่ดินซ่ึงใชประโยชนในการทํานาขาว  
ไมไดเปนที่อยูอาศัยและไมมีทางเขาออกในแนวปลูกตนไม ผูฟองคดีเห็นวา การปลูกตน 
พญาสัตตบรรณตามโครงการของผูถูกฟองคดีมีลักษณะปดก้ันทางเขาออก โดยมิไดทําการรังวัด
แนวเขตที่ ดินและแจงใหผูฟองคดีทราบเพ่ือระวังแนวเขต เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
เปรียบเสมือนเปนการรอนสิทธิ การเวนคืนที่ดินผูฟองคดี และเปนเหตุใหผูฟองคดีและประชาชน
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายในการใชกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากตอไปตนพญาสัตตบรรณ
เติบโตสูงใหญอาจทําใหการเขาออกใชประโยชนที่ดินยากลําบาก ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงให
ผูถูกฟองคดีร้ือถอนตนไมที่ติดกับแนวเขตท่ีดินผูฟองคดีและเรียกรองคาสินไหมทดแทน  
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีร้ือถอน
ตนพญาสัตตบรรณที่ปลูกไวออกและชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๙๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีปลูกตนพญาสัตตบรรณตามโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลบนที่ดินเขตไหลทางถนนเขื่อนเพชร-แมกอย บริเวณพิพาทที่ติดกับที่ดิน 
ดานทิศตะวันออกของผูฟองคดี ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๔๖ ซ่ึงผูฟองคดียอมรับวา 
ผูถูกฟองคดีมิไดปลูกตนพญาสัตตบรรณรุกล้ําที่ ดินที่ เปนมรดกของผูฟองคดีทางดาน 
ทิศตะวันออก แตยังคงโตแยงวาการปลูกตนไมดังกลาวเปนการปดก้ันทางเขาออกที่ดินผูฟองคดี
จนทําใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเกินสมควร โดยผูฟองคดีอางวาชองวางระหวางตนไม 
ที่คงเหลือ ๔ เมตร น้ัน ปดก้ันทางเขาออกทําใหเสียหายในการใชกรรมสิทธิ์ที่ดิน  นอกจากนี้ 
ชองวางระหวางตนไมทางทิศตะวันออกมิใชหาง ๔ เมตร ตลอดเทา ๆ กัน บางจุดซ่ึงเปนสวนใหญ
หางไมถึง ๔ เมตร และตอไปหากตนพญาสัตตบรรณเจริญเติบโตขึ้นเต็มที่จะปดก้ันทางเขาออก 
ซ่ึงอาจทําใหระยะหางระหวางตนไมไมถึง ๔ เมตร ทําใหการเขาออกที่ดินไมสะดวกเกินสมควร 
พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือปรากฏตามคําใหการและคําใหการเพ่ิมเติมพรอมแผนที่แสดงเขตทางหลวง 
ที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดี และแนวปลูกตนไมตามคําส่ังศาลของผูถูกฟองคดีวา ชองวางระหวางตนไม
ที่ปลูกกวางประมาณ ๔ เมตร โดยที่ผูฟองคดีมิไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานใด ๆ เก่ียวกับ
ชองวางระหวางตนไมดังกลาว ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนยุติวา ชองวางระหวางตนพญาสัตตบรรณ
ที่ปลูกแซมตนไมเดิมกวางประมาณ ๔ เมตร เพียงพอตอการนํายานพาหนะเขาออกที่ดินแลว 
จึงไมใชการจํากัดสิทธิผูฟองคดีเกินความจําเปน หรือมิไดโตแยงวาระยะหางดังกลาวจะปดก้ัน
ทางเขาออกที่ดินจนเกินสมควร จึงเหลือเพียงประเด็นวา การเจริญเติบโตของตนไมจะทําให
ระยะหางระหวางตนไมลดลงจนปดก้ันทางเขาออก ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา ในขณะพิพาทที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๔๖ ของผูฟองคดีเปนที่นามิใชเปนที่อยูอาศัย และมิไดมีสวนหนึ่งสวนใด
ของที่ดินมีสภาพเปนทางเชื่อมตอกับทางหลวงถนนเขื่อนเพชร-แมกอย ที่ตนพญาสัตตบรรณ 
ปดก้ันทางแตอยางใด ความเดือดรอนจึงเปนเพียงการปลูกตนพญาสัตตบรรณบริเวณที่พิพาท
คั่นระหวางที่นากับทางหลวงถนนเขื่อนเพชร-แมกอย เม่ือผูถูกฟองคดีไดเวนระยะหางระหวาง
ตนพญาสัตตบรรณที่ปลูกมีระยะประมาณ ๔ เมตร ซ่ึงระยะหางดังกลาวผูฟองคดีสามารถ 
นํายานพาหนะหรือรถไถเขาออกที่นาของผูฟองคดีได  อีกทั้ง ความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีอางวาจะไดรับ เน่ืองจากตนพญาสัตตบรรณเปนไมโตเร็ว ยอมปดทางเขาออกที่ดิน
ของประชาชนและผูฟองคดีในอนาคต และยังหักโคนงาย รากไมชอนไชทําลายถนน กอใหเกิด
ภาระหนักเกินควรแกประชาชนและผูฟองคดี นั้น เม่ือขอเท็จจริงในขณะพิพาทยังไมมีเหตุที่ทําให
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเกินสมควร กรณีเปนการคาดหมายถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณในอนาคตที่ผูฟองคดีมีทางที่จะแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหาย



 
 
๘๙๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวได ตามที่มาตรา ๑๓๓๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ใหอํานาจไว ขออางของผูฟองคดีในประเด็นน้ีจึงฟงไมขึ้น ประกอบกับแมการปลูกตน 
พญาสัตตบรรณจะทําใหผูฟองคดีไดรับความไมสะดวกในการเขาออกที่นาอยูบาง แตเม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชนสาธารณะในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสองขางทางหลวงถนนเขื่อนเพชร-แมกอย ซ่ึงแตเดิมมีตนหญาขึ้นสูงและมีเศษขยะแลว 
เห็นวา มีความเหมาะสมและไดสัดสวนระหวางประโยชนสาธารณะกับภาระหรือความเดือดรอน
หรือเสียหายของผูฟองคดีแลว  ดังนั้น การปลูกตนพญาสัตตบรรณของผูถูกฟองคดีจึงไมเปน
การปดก้ันทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดีจนทําใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเกินสมควร 
และไมถือเปนการใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกผูฟองคดี จึงไมเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๑๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจึงไมจําตอง
ร้ือถอนตนไมดังกลาว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๔/๒๕๕๘) 

 

  กรณีที่ เทศบาลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการดําเนินการ
กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาล ทําสัญญาวาจาง
เอกชนผูมีอาชีพกอสรางเขาดําเนินการแทน ถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ของเทศบาลโดยมอบหมายใหเอกชนผูรับจางเขาดําเนินการแทน เม่ือเอกชนผูรับจาง
ดําเนินการกอสรางโดยมิไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
เปนเหตุใหอาคารซึ่งอยูใกลเคียงบริเวณที่ทําการกอสรางไดรับความเสียหายอันเปน 
การกระทําละเมิดตอเจาของอาคารดังกลาว เทศบาลในฐานะผูวาจางและเปนหนวยงาน
ทางปกครองซึ่งมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทนและไดเกิดการละเมิดข้ึน จึงตอง 
รับผิดในผลแหงการกระทําละเมิดดังกลาว ในการนี้แมเอกชนผูรับจางจะไมใชเจาหนาที่
ของรัฐ แตเม่ือไดกระทําละเมิดรวมกับหนวยงานทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
ออกคําบังคับใหเอกชนผูทําละเมิดรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลนครสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ก. 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงมีนาย ท. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เปนหุนสวนผูจัดการ ทํางานกอสราง 
                                                 
 ๕-๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นน้ัน ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา ๑๓๓๗ บุคคลใดใชสิทธิของตนเปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย หรือเดือดรอน 
เกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาจะเปนไปตามปกติและเหตุอันควรในเม่ือเอาสภาพและตําแหนงที่อยูแหงทรัพยสินน้ันมาคํานึง
ประกอบไซร ทานวาเจาของอสังหาริมทรัพยมีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดรอนน้ันใหส้ินไป  ทั้งน้ี ไมลบลางสิทธิ
ที่จะเรียกเอาคาทดแทน 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๙๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาลนครสงขลา ตําบลบอยาง อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซ่ึงการกอสรางระบบระบายน้ําดังกลาว มีการขุดเจาะถนน 
ดวยเครื่องมือหนักเพ่ือขุดหลุมลึกหลายเมตร และตอกแผนเหล็กจนเกิดความสั่นสะเทือน เปนเหตุ
ใหอาคารพักอาศัยของผูฟองคดีทั้งสามซึ่งอยูใกลกับจุดที่มีการกอสรางไดรับความเสียหาย  
โดยฝาผนังและอาคารทรุดตัว เกิดการแตกราวเกือบทั้งอาคาร ผูฟองคดีทั้งสามไดแจงให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน ๓๗๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉย ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชําระเงินจํานวน ๔๐๒,๓๔๕.๗๕ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การดําเนินการกอสรางระบบระบายนํ้า และระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการขุดเจาะถนนดวยเครื่องมือหนัก 
เพ่ือขุดหลุมลึกหลายเมตร มีการตอกแผนเหล็กจนเกิดแรงสั่นสะเทือน เปนเหตุใหอาคารพักอาศัย 
ของผูฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงอยูใกลกับจุดที่มีการกอสรางไดรับความเสียหาย ฝาผนังและคานทรุดตัว 
ตัวอาคารแตกราว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูมีอาชีพกอสรางและมีบริษัทที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ยอมตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยตองหาวิธีการ 
หรือมาตรการปองกันมิใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบดี 
อยูแลววาทําเลที่ตั้งอาคารของผูฟองคดีทั้งสามอยูริมทะเลสาบสงขลา การขุดเจาะดินยอมทําให
เกิดแรงสั่นสะเทือนสงผลกระทบตออาคาร และการเคลื่อนที่ของดินใตฐานรากอาคารของผูฟองคดี
ทั้งสามได และที่ผานมาก็ไมปรากฏวา เกิดรอยราวหรือความเสียหายแกอาคารของผูฟองคดี 
ทั้งสามกอนมีการกอสรางระบบระบายน้ําฯ ประกอบกับพยานผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา สาเหตุ 
ความเสียหายของอาคารพิพาทเกิดจากการกอสรางที่มีการขุดดินและงานอื่น ๆ บริเวณใกล ๆ ดวย  
จึงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดใชความระมัดระวังในการกอสราง 
อยางเพียงพอ เปนเหตุใหอาคารของผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสามตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อีกทั้ง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยอมรับวาความเสียหายที่เกิดขึ้นตออาคารบริเวณที่กอสรางเกิดจากผลกระทบ
ของการดําเนินการของผูรับจาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูวาจางและเปนหนวยงานทางปกครอง
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดทําระบบระบายน้ําฯ ดังกลาวภายในเขตเทศบาลนครสงขลา



 
 
๙๐๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๕๖๗ประกอบมาตรา ๕๓๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงเปนการ 
ใชอํานาจตามกฎหมายโดยมอบหมายใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเอกชนเขาดําเนินการแทน 
ตามมาตรา ๒๒๙ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือการดําเนินการดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสาม 
ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานทางปกครอง 
ซ่ึงมอบหมายใหเอกชนดําเนินกิจการแทนและไดเกิดการละเมิดขึ้น จึงตองรับผิดในผลแหง 
การกระทําละเมิดดังกลาว  อน่ึง ตามกรณีน้ีแมผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะไมใช
เจาหนาที่ของรัฐ แตเม่ือไดกระทําละเมิดรวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง 
ศาลยอมมีอํานาจออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมกันรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนได  อยางไรก็ตาม เม่ือศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีทั้งสามไมยื่นอุทธรณขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน คดีสําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงถึงที่สุด
ไปแลว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนได แตทั้งนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจไปใชสิทธิไลเบี้ยตามกฎหมาย 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ของผูรับจางตอไปได สําหรับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใช
ใหแกผูฟองคดีทั้งสาม น้ัน เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดตั้งพยานผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสถานท่ี
พิพาทรวมกับพนักงานคดีปกครองและคูกรณี ซ่ึงพยานผูเชี่ยวชาญไดทํารายงานเสนอตอศาลวา
สาเหตุของความเสียหายเกิดจากการเสื่อมสภาพ เน่ืองจากอาคารมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 
เกิดจากการกอสรางที่มีการขุดดิน และงานอ่ืน ๆ บริเวณใกล ๆ และอาคารดังกลาวอยูติดกับ
ทะเลสาบ การกระแทกของคลื่นสงผลกระทบตอการเคลื่อนที่ของดินใตฐานราก และไดเสนอแนะวา 

                                                 
๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปน้ี 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๙ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาที่แทนได  ทั้งน้ี  

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม คิดเปนเงินจํานวนประมาณ ๓๘๘,๙๐๐ บาท  
ซ่ึงพยานผูเชี่ยวชาญทั้งสองเปนผูมีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมและเปนบุคคลภายนอก
ที่ไมมีสวนไดเสียในคดี  อีกทั้ง คูกรณีไดทราบแลวก็ไมมีผูใดโตแยงหรือคัดคานความเห็น
ดังกลาววาไมถูกตองอยางไร จึงเชื่อวารายงานความเห็นที่พยานผูเชี่ยวชาญทั้งสองไดเสนอ 
ตอศาลน้ัน ถูกตองตามขอเท็จจริงที่ปรากฏและตามหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร เม่ือพิจารณาถึง
พฤติการณการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ทําการกอสรางระบบระบายน้ําฯ โดยวิธีการ
ขุดเจาะดินและวางทอ โดยมิไดมีมาตรการท่ีสามารถปองกันความเสียหายจากการกอสราง  
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบานเรือนของราษฎรในบริเวณที่กอสรางหลายสิบหลัง 
รวมทั้งอาคารของผูฟองคดีทั้งสาม จึงเห็นควรกําหนดคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของ
พยานผูเชี่ยวชาญดังกลาว แตทั้งน้ีไมเกินคําขอใหแกผูฟองคดีทั้งสาม  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสามเปนเงินจํานวน ๔๐๒,๓๔๕.๗๕ บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน ๓๗๖,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๕๙) 

 

กรณีที่เทศบาลกอสรางถนนรุกล้ําเขาไปในที่ดินที่ผูครอบครองมีเพียง
สิทธิครอบครอง โดยผูครอบครองรูถึงการกอสรางถนนรุกล้ําดังกลาวแลว แตไมได
โตแยงคัดคาน และไมไดใชประโยชนใด ๆ ในที่ดินสวนที่มีการรุกล้ํา หรือกอสราง 
ส่ิงปลูกสรางหรือสรางสิ่งใด ๆ อันเปนการกําหนดขอบเขตที่ดิน และยังยินยอมให
ประชาชนใชเปนทางสาธารณะตลอดมา ถือไดวาผูครอบครองไมไดยึดถือที่ดินดังกลาว
อันจะไดมาซึ่งสิทธิครอบครองอีก และเปนการสละเจตนาครอบครองที่ดินสวนที่มีการ
รุกล้ํา ซึ่งมีผลทําใหการครอบครองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ที่ดินดังกลาวจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภท
ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
เดียวกัน  โดยผูครอบครองไมจําตองแสดงเจตนายกที่ ดินหรืออุทิศที่ ดินใหเปน 
ทางสาธารณประโยชนแตอยางใด  ดังน้ัน การกอสรางถนนของเทศบาลจึงไมเปน 
การกระทําละเมิดตอผูครอบครองที่ดิน   
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๘๖๐ ตั้งอยูที่ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เทศบาลตําบลระโนด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดดําเนินโครงการกอสรางยกระดับถนนดินลูกรัง  
ถนนเทศบาล ๘ ขนาดผิวจราจรกวาง ๘ เมตร รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีที่อยูติดถนน



 
 
๙๐๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวดานทิศใตเปนระยะทาง ๒ เมตร ตลอดแนวที่ดินของผูฟองคดีโดยผูฟองคดีมิไดรูเห็น
ยินยอม  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย 
ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกลาว แตตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมรับรองแนวเขตที่ดิน  
และนายกเทศมนตรีตําบลระโนด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดคัดคานการออกโฉนดที่ดินตามคําขอ
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําถนนรุกล้ําท่ีดินของผูฟองคดีเปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการรื้อถอนดินลูกรัง 
สวนที่รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดี และทําใหที่ดินของผูฟองคดีกลับคืนสภาพเดิม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกอสราง
ยกระดับถนนดินลูกรัง ถนนเทศบาล ๘ ขนาดผิวจราจรกวาง ๘ เมตร โดยผูฟองคดีทราบถึง 
การกอสรางถนนดังกลาวแลว แตก็ไมไดโตแยงคัดคานการกอสรางถนนดังกลาว รวมทั้ง 
ไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดใชประโยชนใด ๆ ในที่ดินของผูฟองคดีสวนที่อางวามีการรุกล้ําเปนทาง 
หรือกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสรางสิ่งใด ๆ อันเปนการกําหนดขอบเขตที่ดินแตอยางใด  
ซ่ึงกรณีที่ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๖๐ น้ี เปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ไมไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว การไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองจึงตองยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือ
เพ่ือตนตามมาตรา ๑๓๖๗๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการกอสรางถนน กวาง ๘ เมตร และผูฟองคดีไมไดโตแยงคัดคาน และหลังจากนั้น 
ไดยินยอมใหประชาชนใชทางดังกลาวเปนทางสาธารณะตลอดมา ถือไดวาผูฟองคดีไมไดยึดถือ
ที่ดินดังกลาวอันจะไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองอีกตอไป แตตามพฤติการณเปนการสละเจตนา
ครอบครองที่ดินสวนพิพาท ซ่ึงมีผลทําใหการครอบครองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง๑๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ดินดังกลาวจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๑๒ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว 
                                                 

๑๐-๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลใดยึดถือทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ทานวาบุคคลน้ันไดซ่ึงสิทธิครอบครอง 

 มาตรา ๑๓๗๗ ถาผูครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไมยึดถือทรัพยสินตอไปไซร การครอบครองยอมสุดส้ินลง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๓      
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ซ่ึงการไมยึดถือที่ดินสวนพิพาทและสละเจตนาครอบครองซึ่งทําใหการครอบครองส้ินสุดลง  
และที่ดินสวนพิพาทตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาว ผูฟองคดีไมจําตองแสดงเจตนา
ยกที่ดินสวนพิพาทใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือตองมีการเวนคืนหรือตกลงซื้อขายหรือจดทะเบียน
แบงหักที่ ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนหรืออุทิศที่ ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน  
ดังเชนการยกที่ดินใหโดยตรงหรือมีการเวนคืนหรือมีการซื้อขายโดยทั่วไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีอํานาจดําเนินการกอสรางยกระดับถนนดินลูกรังบนทางดังกลาว  ดังน้ัน การกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙/๒๕๕๙) 

 

 ๓) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง 

 

  ในกรณีที่ มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนข้ึนใชบังคับ แมจะมีการเขาสํารวจที่ดินแลว แตหากยังไมมีการตกลงซื้อขาย
ที่ดินและจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน เจาหนาที่เวนคืน 
ยอมมีอํานาจในการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงบริเวณการกอสรางในเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาได 
  เม่ือภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
มีผลใชบังคับ เจาหนาที่เวนคืนไดเขาทําการสํารวจที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ตามอํานาจหนาที่แลวพบวา หากมีการกอสรางถนนทางหลวงตามแนวเขตเวนคืนเดิม
จะมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก และตองเสียงบประมาณคาใชจายในการเวนคืน
ที่ดินสูงมาก รวมทั้งมีปญหาในการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน จึงปรับลดรูปแบบการกอสราง 
และยกเลิกแนวการเวนคืน อันเปนการเลือกใชมาตรการที่จําเปนและสัมฤทธ์ิผล 
ตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายใหเกิดประโยชนแกสวนรวมหรือ
ประโยชนสาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทอืนตอสิทธิของราษฎรนอยที่สุด จึงถือวา
เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว ซึ่งการยกเลิกการกอสรางทางหลวง
บริเวณพิพาทมีผลทําใหที่ดินบริเวณดังกลาวไมถูกเวนคืน เจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
ยังคงมีสิทธิใชประโยชนในที่ดินได จึงไมไดรับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน 
และถือไมไดวาการกระทําของเจาหนาที่เวนคืนเปนการกระทําละเมิดตอเจาของที่ดิน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดแปลงพิพาท เน้ือที่ประมาณ ๕ ไร ๑ งาน  
๙๐ ตารางวา โดยเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดกูเงินจากธนาคารเปนเงินจํานวน 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนําไปซื้อที่ดินแปลงดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาต
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กอสรางอาคารตอนายกเมืองพัทยาเพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคารบนที่ดินแปลงพิพาท ซ่ึงนายก
เมืองพัทยามีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไดประสานกับสํานักงานบํารุงทางชลบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
แลวไดรับแจงวา ที่ดินที่ผูฟองคดียื่นขออนุญาตกอสรางอาคารอยูในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
เพ่ือกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายพัทยา-มาบตาพุด ตอน ๑ Spur Line (ถนน
มอเตอรเวย)  ตอมา มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง รวมทางแยกไปบรรจบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง ตอนบานโปง-
บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใชบังคับ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป มีกําหนดเวลาใชบังคับสี่ป และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงให
ผูฟองคดีไปยื่นคําขอรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๖๗ เพ่ือแบงเวนคืนที่ดินสวนที่อยูในแนวเขตที่ดิน
ที่จะเวนคืน แตตอมา เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการให
ยกเลิกการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ตอนบานโปง-
บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมี
หนังสือแจงการยกเลิกการกอสรางทางหลวงสวนดังกลาวไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหจายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเวนคืน  
แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แตไดรับแจงวา 
การยกเลิกการกอสรางดําเนินการไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ การที่ผูฟองคดีระงับการดําเนินการ
ทางธุรกิจไมไดเกิดจากการกระทําของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไมอาจพิจารณา 
คาสินไหมทดแทนตามที่ผูฟองคดีเรียกรองได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหมีการชดใชคาเสียหายเนื่องจากผูฟองคดีไมสามารถปลูกสรางอาคารในที่ดินแปลง 
ที่ซ้ือมาได ไดแก คาใชจายในการจัดซ้ือที่ดิน การจัดเตรียมที่ดิน ดอกเบี้ยจากตนเงินที่กู 
จากธนาคาร คาจางสถาปนิกและวิศวกร คาใชจายในการเตรียมการกอสราง คาวัสดุกอสราง 
และคาเสียหายทางธุรกิจ ซ่ึงหากมีการปลูกสรางอาคารแลวเสร็จ จะมีรายไดจากการขายหรือ 
ใหเชาที่พักเปนเงิน ๖๗,๔๖๖,๑๘๑.๐๑ บาท พรอมดอกเบี้ย และคาเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวาง
การฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด   

  เม่ือไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแลว 
เจาหนาที่เวนคืนมีอํานาจเขาไปดําเนินการสํารวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่อยูในแนวเขตที่ดิน
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่แนนอนตามมาตรา ๘๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
หลังจากน้ัน จึงจะดําเนินการเพ่ือจัดซ้ือและจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน  
โดยถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยเม่ือมีการชําระเงินคาทดแทนใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน  ฉะนั้น ในกรณีที่มีการสํารวจแลว แตยังไมมีการตกลงซื้อขายและจายเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเปนเจาหนาที่เวนคืนมีอํานาจในการ
ยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงการกอสรางทางหลวงในเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามแผนที่ 
ทายพระราชกฤษฎีกาได เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เจาหนาที่เวนคืนไดเขาไปดําเนินการ
สํารวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่อยูในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอนเพื่อดําเนินการจัดซื้อและจายคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตอไปอันเปนการดําเนินการตามที่มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง๑๕  
 
 
 

                                                 
๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๘ ภายในกําหนดอายุแหงพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากเจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนท่ีเพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวา
จําเปนเพื่อทําการสํารวจและเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน แตตองแจงเปนหนังสือให 
ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทราบถึงกิจการที่จะตองกระทําลวงหนา 
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมกระทํากิจการน้ัน และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากกิจการที่ตองกระทําน้ัน 
 มาตรา ๑๑  ฯลฯ ฯลฯ 

 ในการทําสัญญาซ้ือขาย หากปรากฏวาอสังหาริมทรัพยที่ซ้ือขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหเจาหนาที่หรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดินทราบและใหพนักงานเจาหนาท่ี
ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการ
ที่ดินอําเภอหรือที่ทําการที่ดินกิ่งอําเภอ และฉบับที่ผูมีสิทธิในที่ดินยึดถือไวโดยใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามกฎหมายและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป  ทั้งน้ี ใหถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวนับแตวันชําระเงินตามวรรคหน่ึง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๕ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๖๘ เม่ือมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ถามิไดตกลงเร่ือง
การโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๐๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๖๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ .๒๕๓๐ ใหอํานาจไว ซ่ึงผลการสํารวจของเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่  ๑  พบวา  บริเวณที่ จะดําเนินการกอสรางทางหลวงหมายเลข  ๗  
สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ตอนบานโปง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ 
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐  เปนบริเวณแหลงชุมชนหนาแนน และที่ดินมีราคาสูง หากทําการกอสราง 
จะทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนจํานวนมาก และเสียงบประมาณคาใชจายในการเวนคนื
ที่ดินสูงมาก ซ่ึงเปนปญหาขอขัดของในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจทําใหการกอสรางตองลาชา
ออกไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงปรับลดรูปแบบการกอสรางโดยยกเลิกการกอสรางบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ 
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ รวมทั้งสะพาน Overpass ขามถนนสุขุมวิท และเห็นชอบกับการกอสราง
บริเวณทางแยกเปนรูปแบบ Directional Ramp ขนาด ๒ ชองจราจร จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวา
เขาสูทางหลวงพิเศษเนื่องจากมีผลกระทบตอประชาชนนอยกวา และทําใหงบประมาณในการ
ดําเนินการนอยลง และไมทําใหประโยชนสาธารณะลดลงไปแตอยางใด จึงเห็นไดวา การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรับลดรูปแบบการกอสรางและยกเลิกแนวการเวนคืนบริเวณดังกลาวเปนการ
เลือกใชมาตรการที่จําเปนและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนตอสิทธิของราษฎร
นอยที่สุด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎมายแลว  อีกทั้ง การดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ก็มิใชกระทําการโดยมีเจตนาหรือกลั่นแกลงโดยมุงประสงคตอผล
ใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีฝายเดียวที่จะถือวาเปนการใชสิทธิโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๔๒๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเม่ือพิจารณาความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีอางวาเกิดจากการไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคารส่ิงปลูกสรางตามแผนงาน 
ของผูฟองได อันประกอบดวยคาเสียหายที่เปนคาซ้ือที่ดินซ่ึงเปนเงินที่ผูฟองคดีกูมาจากธนาคาร
เพ่ือซ้ือที่ดินแปลงพิพาทและดอกเบี้ยเงินกู โดยที่ผูฟองคดีอางวา ไดซ้ือที่ดินแปลงพิพาทโดยที่
ไมรูมากอนวาที่ดินอยูในแนวเขตเวนคืน ซ่ึงหากรูจะไมซ้ือที่ดินดังกลาว น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดี
อางวาสําคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่ซ้ือขายมีผลใหสัญญาซ้ือขายดังกลาวตกเปนโมฆียะ  
                                                 

๑๖ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ 
 (๑) ความประสงคของการเวนคืน 
 (๒) เจาหนาท่ีเวนคืน           
 (๓) กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
 ใหมีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดง เขตที่ดินที่อยูในบริเวณที่ประเมินน้ัน  

ติดไวทายพระราชกฤษฎีกาน้ัน แผนที่หรือแผนผังดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงแหงพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาเชนวาน้ีใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาน้ัน  

แตตองไมเกินส่ีป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตองเวนคืนน้ัน  



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนเรื่องความสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับผูขายที่ ดินแปลงพิพาทตองรับผิดตอกัน 
ตามมาตรา ๑๕๗๑๗ ประกอบมาตรา ๑๗๕๑๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนคาจาง
พนักงานรักษาความปลอดภัยและคาสาธารณูปโภค ก็เปนการดําเนินการเพ่ือรักษาทรัพยสิน
ของผูฟองคดีเอง จึงมิใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําหรับ 
คาเตรียมการกอสราง คาจางวศิวกร และคาจางออกแบบการกอสราง น้ัน ไมปรากฏรายละเอียด
จํานวนคาเสียหาย จึงฟงวาผูฟองคดีไมไดขอคาเสียหายสวนนี้ดวย  นอกจากนี้ การท่ีอธิบดี 
กรมทางหลวงซึ่งเปนเจาหนาที่เวนคืนยกเลิกการกอสรางทางหลวงในบริเวณที่ดินแปลงพิพาท 
มีผลทําใหที่ดินดังกลาวไมถูกเวนคืน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิใชประโยชนเพ่ือการกอสรางอาคาร 
ตามความประสงคได ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกการเวนคืนจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๘) 

 

  การกอสรางทางเปนงานตามภารกิจของกรมทางหลวง เม่ือกรมทางหลวง
ไดขยายแนวเขตทางเพิ่มเพื่อกอสรางทางหลวงรุกล้ําที่ดินของราษฎร โดยไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาเวนคืน และการที่เจาของที่ดินยินยอมใหเจาหนาที่ของกรมทางหลวง
กันเขตทางรุกล้ําเขาไปในที่ดินของตน ก็เน่ืองจากเจาหนาที่แจงวาจะจายคาตอบแทน
ที่ดินใหเม่ือมีการออกพระราชกฤษฎีกาแลว การยินยอมของเจาของที่ดินดังกลาว  
จึงไมใชการยินยอมอุทิศหรือสละสิทธิในที่ ดิน  แตเปนกรณีที่ เขาใจวาเจาหนาที่ 
ของกรมทางหลวงมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และเขาใจวาตนจะไดรับเงินคาทดแทน
ที่ดินในภายหลัง  ดังน้ัน การที่เจาหนาที่ของกรมทางหลวงขยายเขตทางและกอสรางทาง 

                                                 
๑๗-๑๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ 
 ความสําคัญผิดตามวรรคหน่ึงตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซ่ึงตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ ซ่ึงหาก
มิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน 
 มาตรา ๑๗๕ โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปน้ีจะบอกลางเสียก็ได 
 (๑) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลางกอนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได 
ถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
 (๒) บุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เม่ือบุคคลน้ันพนจากการเปน 
คนไรความสามารถหรือ คนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี แตคนเสมือนไรความสามารถ
จะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ 
 (๓) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู 
 (๔) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคลน้ันไมวิกลแลว 
 ถาบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะถึงแกความตายกอนมีการบอกลางโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกลาว
อาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได 



 
 
๙๐๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รุกล้ําเขาไปในที่ ดินของเจาของที่ ดินน้ัน  จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ
จึงตองรับผิดในผลของการละเมิดน้ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดฟองวา ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดเปนผู มีกรรมสิทธิ์ในที่ ดิน  
ซ่ึงอยูติดกับทางหลวงจังหวัด สายแมต๋ํา-แมนาเรือ-แมใน เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมทางหลวง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดขยายแนวเขตทางเพิ่มรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ด โดยกอสรางถนน
รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะขอกันแนวเขตทางหลวง 
และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สัญญาวาจะจายเงินคาทดแทนหรือเงินคาชดเชยที่ดิน 
และทรัพยสินอ่ืนใหในภายหลัง แตไมมีการจายคาทดแทนใด ๆ ใหแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ด   
ตอมา เม่ือ ป พ.ศ. ๒๕๒๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการขั้นปรองดอง 
เพ่ือดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์บริเวณที่ดินที่กีดขวางการกอสรางโดยจายคาร้ือถอนสิ่งปลูกสราง 
และคาพืชผลใหแกประชาชน สวนคาที่ดินจะพิจารณาจายใหตอไป  หลังจากน้ัน เม่ือไดมี 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (แมใจ) เพ่ือสรางทางหลวงหมายเลข 
๑๑๙๓ สายแมต๋ํา-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑ (แมใจ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหมีผลใชบังคับ 
ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยที่จะตอง
เวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทนในการสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๓ แตคณะกรรมการ
ดังกลาวมิไดดําเนินการใด ๆ จนกระทั่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวสิ้นผลใชบังคับ ผูฟองคดี
ทั้งสิบเอ็ดเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขยายแนวเขตทางเพื่อกอสรางทางหลวง และสัญญาวาจะ
จายเงินคาทดแทนให แตไมปฏิบัติตามสัญญา จนกระทั่งมีการออกโฉนดที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน
ไดถือเอาแนวเขตท่ีดินที่ถูกกันเปนเขตทางตามแนวเขตที่ไดถูกรุกล้ําหรือตามบัญชีควบคุม 
เขตทางหรือตามแบบกอสราง ทําใหเน้ือที่ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดขาดหายไป  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่จายเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่ขาดหายไปแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคน ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใช
เงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๕ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ และผูฟองคดีที่ ๑๑ ยกฟองผูฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๔ ผูฟองคดีที่ ๘ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๐ และยกฟองอธิบดีกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) กระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และผูถูกฟองคดีที่ ๔  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนชวงระยะเวลาที่ผูฟองคดี
ทั้งสิบเอ็ดอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขยายเขตทางและกอสรางทางรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดี
ทั้งสิบเอ็ด โดยไมมีการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและไมไดจายเงิน
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ด เม่ือการกอสรางทางเปนงานตามภารกิจของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ การที่ผูครอบครองที่ดินยินยอมใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กันเขตทางรุกล้ําเขาไป 
ในที่ดินของตน เน่ืองจากผูครอบครองที่ดินยอมเขาใจวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจหนาที่ 
ตามกฎหมาย ประกอบกับกอนที่จะมีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ขั้นปรองดองโดยไดจายเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางที่กีดขวาง 
การกอสรางใหแกเจาของสิ่งปลูกสราง สวนเงินคาที่ดินก็ไดแจงวาจะดําเนินการไดเม่ือมีการ 
ออกพระราชกฤษฎีกาแลว การที่เจาของที่ดินยินยอมใหเจาหนาที่ของอธิบดีกรมทางหลวง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กันเขตทางรุกล้ําเขาไปในที่ดินของตน จึงไมใชการยินยอมอุทิศหรือสละสิทธิ
ในที่ดิน แตเปนกรณีที่เจาของที่ดินยอมเขาใจวาตนจะไดรับเงินคาทดแทนที่ดินในภายหลัง  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขยายเขตทางและกอสรางทางรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ด 
จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สังกัดอยู จึงตองรับผิดในผล 
ของการละเมิด และเม่ือกรณีไมมีประเด็นเก่ียวกับการชดใชเงินคาทดแทนที่ดินจากการเวนคืน
หรือคําวินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนที่ดินจากการเวนคืน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
จึงไมมีความรับผิดในสวนนี้ 
  สําหรับการกําหนดเงินชดเชยความเสียหายเพราะเหตุละเมิด ตองใชเวลา 
อันเปนฐานที่ตั้งแหงการประมาณราคาตามมาตรา ๔๔๐๑๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ดังน้ัน จึงตองคํานวณเงินคาทรัพยสินตามราคาและสภาพที่ เปนอยู ในขณะถูกละเมิด  
เม่ือที่ดินของผูฟองคดีที่ ๕ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ตั้งอยูในทองที่ตําบลบานต๊ํา ซ่ึงที่ดินในบริเวณ
ดังกลาว คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนได กําหนดราคาไรละ ๒๕๐ ,๐๐๐ บาท  
และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๕ ภายหลังออกเปนโฉนดที่ดินปรากฏวา  
มีเน้ือที่ลดลงกวาที่ปรากฏใน น.ส. ๓ จํานวน ๑ ไร ๒ งาน ๕๓ ตารางวา จึงเปนเงินคาทดแทน 
ที่ผูฟองคดีที่ ๕ ควรไดรับเปนเงิน ๔๐๘,๑๒๕ บาท ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๖ ภายหลังออก 
 
                                                 
 ๑๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๔๔๐ ในกรณีที่ตองใชราคาทรัพยอันไดเอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที่ตองใชราคาทรัพยอันลดนอยลง 
เพราะบุบสลายก็ดี ฝายผูตองเสียหายจะเรียกดอกเบ้ียในจํานวนเงินที่จะตองใช คิดต้ังแตเวลาอันเปนฐานที่ตั้งแหงการ 
ประมาณราคานั้นก็ได 



 
 
๙๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนโฉนดที่ดิน มีเน้ือที่ลดลงกวาที่ปรากฏใน น.ส. ๓ จํานวน ๓๕ ๘/๑๐ ตารางวา จึงเปนเงิน 
คาทดแทนที่ผูฟองคดีที่ ๖ ควรไดรับเปนเงิน ๒๒,๓๗๕ บาท ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๗ ภายหลังออก 
เปนโฉนดที่ดินปรากฏวา มีเน้ือที่ลดลงกวาที่ปรากฏใน น.ส. ๓ จํานวน ๑ งาน ๕๒ ตารางวา  
จึงเปนเงินคาทดแทนที่ผูฟองคดีที่ ๗ ควรไดรับเปนเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท สวนที่ดินของผูฟองคดี 
ที่ ๑๑ ตั้งอยูในทองที่ตําบลบานใหม ซ่ึงที่ดินบริเวณดังกลาวคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน
ไดกําหนดราคาไรละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดี 
ที่ ๑๑ ถูกเขตทางรุกล้ําจํานวน ๒ แปลง โดยแปลงหนึ่งเนื้อที่ขาดหายไปจํานวน ๓๓ ๗๕/๑๐๐ ตารางวา 
และอีกแปลงหนึ่ง เน้ือที่ขาดหายไป ๒ งาน ๓๒ ตารางวา จึงเปนเงินคาทดแทนที่ผูฟองคดี 
ที่ ๑๑ ควรได รับเปนเ งินทั้ งสิ้น ๑๓๒ ,๘๗๕ บาท สําหรับที่ ดินของผูฟองคดีที่  ๑  น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ภายหลังออกเปนโฉนดที่ดินแลวมีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นกวาที่ปรากฏ 
ใน น.ส. ๓ ก จํานวน ๕๘ ๔/๑๐ ตารางวา จึงนาเชื่อวาไมมีการนําชี้เขตทางล้ําเขาไปในที่ดิน 
ของผูฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๑  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๔๐๘,๑๒๕ บาท ใหแกผูฟองคดี
ที่ ๕ จํานวน ๒๒,๓๗๕ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๖ จํานวน ๙๕,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๗ 
และจํานวน ๑๓๒,๘๗๕ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๑๑ ยกฟองผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๔  
ผูฟองคดีที่ ๘ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๐ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๔/๒๕๕๘) 

 

 ๔) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมทรัพยากรนํ้า 

 

  ที่ดินซึ่งเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายหน่ึง คูสมรสอีกฝายไมอาจอุทิศ
ที่ดินน้ันใหสาธารณประโยชนโดยมิไดรับมอบอํานาจได แมวาไดรับความยินยอมก็ตาม 

  การที่จะถือวามีการอุทิศหรือยกที่ดินใหทางราชการไดน้ัน จะตองปรากฏ
พยานหลักฐานการอุทิศหรือยกใหเปนที่สาธารณประโยชน โดยเจาของจะตองไดทราบถึง
ขอมูลอันเปนสาระสําคัญโดยเฉพาะบริเวณที่จะอุทิศ รวมถึงจํานวนเน้ือที่ หาไมแลว 
ยอมไมอาจฟงไดวา เจาของไดมีการอุทิศหรือยกที่ดินใหแกทางราชการได 
  การท่ีกรมทรัพยากรนํ้าทําคันดินเพื่อสรางฝายกันนํ้าลนรุกล้ําเขาไป 
ในที่ดินอันเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายหนึ่ง แมจะมีหลักฐานแสดงวาคูสมรส 
อีกฝายหนึ่งเปนผูอุทิศที่ดินน้ันใหกอสราง แตเม่ือไมปรากฏวาไดรับมอบอํานาจจาก 
คูสมรสฝายที่เปนเจาของที่ดิน ยอมไมอาจถือไดวาคูสมรสฝายน้ันไดใหความยินยอม
โดยปริยายแลว  และเม่ือฟงไดวา กรมทรัพยากรนํ้าไมไดตรวจสอบผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
ที่แทจริงในที่ดินน้ันกอน ทั้งที่อาจใชความระมัดระวังในการตรวจสอบได แตหาไดใช 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหเพียงพอไม อันถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอในการกอสรางฝายน้ําลน
ทําใหเจาของที่ดินเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
กรมทรัพยากรนํ้าจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาของที่ดิน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดไดมาโดยการรับมรดก ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่กรมทรัพยากรน้ํา (ผูถูกฟองคดี) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ ไดทําการ
กอสรางฝายกันน้ําตามโครงการฝายกันน้ําลนหวยบองที่ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชอุปโภคและบริโภค และเพื่อเกษตรกรรมในฤดูแลงและฤดูฝน  
โดยกอนการกอสราง นาย ล. สามีของผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทิศที่ดินของผูฟองคดีใหกอสราง
โครงการดังกลาว และในการกอสรางผูรับจางของผูถูกฟองคดีไดทําคันดินรุกล้ําเขาไปในที่ดิน
ดังกลาวเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร โดยผูฟองคดีไมไดใหความยินยอม ผูฟองคดีเห็นวา การดําเนิน
โครงการดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  อีกทั้ง สามีของผูฟองคดีไมมีสิทธิอุทิศ
ที่ดินแปลงดังกลาวใหสาธารณประโยชน เน่ืองจากมิใชเปนสินสมรส การกระทําของผูถูกฟองคดี
จึงเปนการกระทําละเมิดตอสิทธิในทรัพยสินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให 
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ผูฟองคดีไดที่ดินแปลงพิพาท เน้ือที่ ๑๓ ไร ๒ งาน ๖๕ ตารางวา มาโดย 
การรับมรดกจากบิดา ซ่ึงตอมาไดมีการนําไปออกโฉนดที่ดิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาท 
จึงเปนสินสวนตัวของผูฟองคดีตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
สามีของผูฟองคดีไมอาจใหความยินยอมอุทิศที่ดินตามโฉนดดังกลาวใหสาธารณประโยชน 
โดยมิไดรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีได และไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดใหความยินยอม 
โดยปริยายได  อน่ึง การที่จะถือวาผูฟองคดีหรือสามีของผูฟองคดีไดแสดงเจตนาใหความยินยอม
ในการอุทิศหรือยกที่ดินใหทางราชการไดน้ัน จะตองปรากฏพยานหลักฐานการอุทิศหรือยกให
เปนที่สาธารณะประโยชน โดยผูฟองคดีจะตองทราบถึงขอมูลอันเปนสาระสําคัญโดยเฉพาะ 
ในสวนที่จะมีผลกระทบตอตนอยางชัดเจนวา การกอสรางฝายน้ําลนหวยบองจะทําใหผูฟองคดี
สูญเสียที่ดินในบริเวณใด เปนจํานวนเทาไร เม่ือผูฟองคดีหรือสามีของผูฟองคดีไมทราบขอมูล
                                                 

๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๔๗๑ สินสวนตัวไดแกทรัพยสิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ที่ฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๑๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนสาระสําคัญยอมไมอาจถือไดวาผูฟองคดีหรือสามีของผูฟองคดีไดอุทิศหรือสละ 
การครอบครองที่ดินใหแกทางราชการเพ่ือใชในการกอสรางฝายน้ําลนหวยบองได  ดังนั้น  
เม่ือการดําเนินการกอสรางฝายนํ้าลนหวยบองเปนการกระทําอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของผูถูกฟองคดี การท่ีผูรับจางของผูถูกฟองคดีกอสรางคันดินเพ่ือทําฝายน้ําลน
หวยบองรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการเวนคืนที่ดิน 
ของผูฟองคดีตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือไดมีการตกลงซื้อขายที่ดิน
ของผูฟองคดี และไมมีกฎหมายอ่ืนใดใหอํานาจผูถูกฟองคดีกระทําการอันเปนการกระทบ 
ตอสิทธิในทรัพยสินของผูฟองคดี หรือผูฟองคดีไดใหความยินยอมในการกอสรางคันดินดังกลาว
รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี การเขาใชที่ดินของผูฟองคดีทําการกอสรางคันดินฝายน้ําลนหวยบอง 
จึงเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัย 
และพฤติการณ และผูถูกฟองคดีอาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันในการตรวจสอบผูเปน 
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและแนวเขตการกอสรางคันดินได แตหาไดใชใหเพียงพอไม ถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีกระทําโดยประมาทเลินเลอในการกอสรางฝายนํ้าลนหวยบอง ทําใหผูฟองคดี
เสียหายในทรัพยสินซึ่งเปนที่ดิน การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนในกรณีการกอสรางฝายนํ้าลนหวยบองแลวทําคันดินรุกล้ําเขาไปในที่ดิน 
ของผูฟองคดีโดยคิดคํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรวมเปนเงิน ๕๕,๕๕๐ บาท ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๖/๒๕๕๙) 

 

 ๑.๒ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๓ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
 

 ๑) การดูแลทางหลวง 
 

  กรณีที่ผูโดยสารรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัยและไดประสบอุบัติเหตุ
จากการที่ตนไมริมถนนที่อยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐหักโคนลงมาทับ  
เปนเหตุใหได รับการกระทบกระเทือนทางสมอง  ตองเขาทําการรักษาพยาบาล 
อยางตอเน่ือง ซึ่งหากผูเสียหายไดสวมหมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกําหนด ก็จะสามารถ



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บรรเทาอาการบาดเจ็บลงได จึงถือวาการไมสวมหมวกนิรภัยน้ันเปนความประมาท 
ของผูเสียหายเอง และตองหักสวนความประมาทของผูเสียหายออกจากคาเสียหายดวย 
สําหรับคาเสียโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต แมผูเสียหายจะยัง
มิไดประกอบอาชีพ แตเม่ือพิจารณาจากประวัติการศึกษาและการเปนนักกีฬาแลว  
เห็นไดวา ผูเสียหายเปนผูเสียโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพดานกีฬา
มากกวาบุคคลทั่วไป และการประสบอุบัติเหตุทําใหไมสามารถเลนกีฬาไดอยางเดิม  
จึงเปนการเสียโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ศาลจึงกําหนด
คาเสียหายในสวนน้ีได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะท่ีผูฟองคดีน่ังซอนทายรถจักรยานยนต 
ที่มีนาย อ. เปนผูขับขี่ไปตามถนนจุติอนุสรณ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ปรากฏวาตนอินทนิลที่ปลูกอยูบริเวณริมถนนดังกลาวไดหักโคนลงลมทับรถจักรยานยนต  
เปนเหตุใหนาย อ. ถึงแกความตาย สวนผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัส โดยมีบาดแผลฉีกขาด
บริเวณศีรษะดานขวายาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร กะโหลกศีรษะดานขวาแตกราว เลือดออก 
ใตเยื้อหุมในสมองดานขวาและสมองช้ํา ปกหลังของกระดูกคอขอที่ ๗ และกระดูกสันหลัง 
ระดับอกขอที่ ๑ หัก ผูฟองคดีจึงตองเขารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
ซ่ึงการบาดเจ็บดังกลาวยังสงผลโดยตรงใหผูฟองคดีสูญเสียความจําในการศึกษาเลาเรียน  
ไมสามารถควบคุมอารมณไดตามปกติ มีอาการกาวราวผิดวิสัย หวาดระแวงทางจิต มีอาการ
ปวดศีรษะเปนประจํา และเสียโอกาสในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ผูฟองคดีเห็นวา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผูฟองคดีเน่ืองมาจากการท่ีเทศบาลนครหาดใหญ (ผูถูกฟองคดี) ละเลย 
ตอหนาที่ไมดูแลตัดแตงก่ิงตนไมหรือหาไมค้ํายันตนไมใหอยูในสภาพที่ไมกอใหเกิดอันตราย 
แกบุคคลท่ัวไป การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําละเมิด ทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหาย ตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้งในสวนของปจจุบันและคาเสียหาย 
ในอนาคต  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังขาดโอกาสในการเขาศึกษาตอดานกีฬาเพ่ือประกอบอาชีพ
เปนนักกีฬาบาสเก็ตบอลอาชีพ ผูฟองคดีไดขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายในผล 
แหงการละเมิดดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๑ ,๐๑๗ ,๖๔๑ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗ .๕ ตอปของเงินจํานวนดังกลาว  
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๖๕๕,๖๔๑ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงิน



 
 
๙๑๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ดังกลาว นับแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ผูถูกฟองคดีอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนที่พิพากษาใหผูถูกฟองคดีตองชําระคาสินไหมทดแทน 
ที่เปนคารักษาพยาบาลในอนาคต และคาเสียโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ตามมาตรา ๑๒๒๒๑ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให
ทั้งผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตและผูโดยสารรถจักรยานยนตจะตองสวมหมวกนิรภัย  ทั้งน้ี เพ่ือปองกัน
ภยันตรายที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากเปนที่ยอมรับกันวาการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนตสามารถปองกันการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะไดถึงรอยละ ๗๐  
และสามารถปองกันการเสียชีวิตจากการได รับอันตรายของสมองไดสูงถึงรอยละ ๔๐  
หากหมวกนิรภัยน้ันไดมาตรฐานและสวมอยางถูกวิธี จากอาการบาดเจ็บของผูฟองคดีจะเห็นไดวา 
ผูฟองคดีไดรับการกระทบกระเทือนที่สมองอยางรุนแรงและตองทําการรักษาอยางตอเน่ือง  
ซ่ึงหากผูฟองคดีสวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต ก็จะสามารถบรรเทาอาการ
บาดเจ็บดังกลาวได พฤติการณดังกลาวจึงถือไดวาเปนความประมาทของผูฟองคดีดวย และตอง
หักสวนความประมาทนั้นออกจากคาเสียหายดวย  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาอาการบาดเจ็บ
ของผูฟองคดีที่ยังตองทําการรักษาอยางตอเน่ือง ตองผาตัดเพ่ือรักษาอาการไมไดยินเนื่องจาก
สมองสวนที่เก่ียวของกับหูถูกทําลาย และไมสามารถกําหนดเวลาสิ้นสุดการรักษาได แมจะได 
หักสวนความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความผิดของผูฟองคดีประกอบดวยก็ตาม แตคาสินไหม
ทดแทนคารักษาพยาบาลในอนาคตจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดนั้น  
ก็เหมาะสมและเปนธรรมแลว สําหรับคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายในการเสียโอกาส
ทางการศึกษาและคาเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ แมจะไมมีบัญญัติไวในกฎหมายและผูฟองคดี
ยังไมไดประกอบอาชีพการงานก็ตาม แตเม่ือพิจารณาจากประวัติการศึกษา การเปนนักกีฬา
บาสเก็ตบอลที่มีการเขาแขงขันอยางสมํ่าเสมอจนไดรับรางวัลชนะเลิศ และมีโอกาสไดรับแบงสวน 
(Quota) ในฐานะนักกีฬาบาสเก็ตบอลใหไปสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงถือไดวา

                                                 
๒๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๒๒ ผูขับข่ีรถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อปองกัน
อันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต 
 หามมิใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตตามวรรคหน่ึงขับข่ีรถจักรยานยนตในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนตมิไดสวมหมวก
ที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตราย 
 ลักษณะและวิธีการใชหมวกเพ่ือปองกันอันตรายตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผูนับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใชผาหรือส่ิงอื่น
โพกศีรษะตามประเพณีนิยมน้ัน หรือบุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๕      
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ผูฟองคดีมีโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพมากกวาบุคคลทั่วไป เม่ือการประสบ
อุบัติเหตุดังกลาวทําใหผูฟองคดีไมสามารถเลนกีฬาไดดังเดิม จึงทําใหผูฟองคดีเสียโอกาส
ทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตตามที่ผูฟองคดีไดกลาวอาง ที่ศาลปกครองชั้นตน
กําหนดคาชดเชยในสวนนี้จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการเยียวยาที่เหมาะสมและเปนธรรมแลว  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๖๕๕,๖๔๑ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับแตวันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๒๗/๒๕๕๘) 

 

  กรมทางหลวงมีอํานาจหนาที่กอสรางและบํารุงรักษาทางหลวง ซึ่งรวมถึง
ส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ที่สรางข้ึนบนทางหลวง รวมท้ังการตรวจตรา ควบคุม และบํารุงรักษา
ตนไมที่อยูในเขตทางหลวงใหมีสภาพเรียบรอย เปนระเบียบ ไมกอใหเกิดอุปสรรค 
กีดขวางการจราจรบนทางหลวงหรือกออันตรายตอผูใชทางหลวง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ .ศ .  ๒๕๓๕  ประกอบกับขอ  ๒  และขอ  ๓๐  ของ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือมีผูใชทาง
ไดรับอุบัติเหตุจากการที่ก่ิงไมขางทางหักลงมาทับ และขอเท็จจริงปรากฏจากหลักฐาน
ภาพถายที่คูกรณีแสดงตอศาลวา บริเวณโคนของก่ิงตนไมที่หักลงมามีลักษณะผุกลวง 
และไมปรากฏวาในขณะเกิดเหตุมีภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุตาง ๆ เกิดข้ึน เหตุดังกลาว
จึงไมใชเหตุสุดวิสัย แตเกิดจากความบกพรองในหนาที่ของกรมทางหลวงที่มิได 
ตรวจตราดูแลตนไมในเขตทางหลวงเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตราย และทําความเสียหาย
ตอผูใชทางหลวง กรณีจึงถือวากรมทางหลวงกระทําละเมิดตอผูใชทางอันเกิดจาก 
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูฟองคดีไดขับขี่รถจักรยานยนตโดยมีบุตร 
น่ังซอนทายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ตอนตอเขตแขวงการทางชลบุรี-บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓ ฝงมุงหนาไปอําเภอแกลง เม่ือถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๗๖+๘๑๕ ก่ิงของตนกระถิน 
ซ่ึงอยูบริเวณไหลทางไดหักลงมาทับผูฟองคดีและบุตร เปนเหตุใหบุตรของผูฟองคดีถึงแกความตาย 
สวนผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัสและตองกลายเปนคนพิการ แขนและขาทั้งสองขางออนแรง  
ผูฟองคดีเห็นวาอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการที่กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ไมปฏิบัติหนาที่ 
ในการดูแลตัดแตงก่ิงของตนไม ทําใหผูฟองคดีและบุตรสาวไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงไป
ขอความชวยเหลือจากผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไดเสนอเงินชวยเหลือผูฟองคดีเพียง 
๕๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวาไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
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ผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน ทั้งในสวนของบุตรและในสวนของผูฟองคดี รวมเปนเงิน
จํานวน ๔,๙๕๔,๓๙๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีเปนผูมีอํานาจหนาที่กอสรางและบํารุงรักษาทางหลวง ซ่ึงรวมถึง
สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่สรางขึ้นบนทางหลวง รวมทั้งการตรวจตรา ควบคุม และบํารุงรักษาตนไม 
ที่อยูในเขตทางหลวงใหมีสภาพเรียบรอย เปนระเบียบ ไมกอใหเกิดอุปสรรคกีดขวางการจราจร
บนทางหลวงหรือกออันตรายตอผูใชทางหลวง  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ ๒๒แหงพระราชบัญญัติ 
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับขอ ๒๒๓ และขอ ๓๐๒๔ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดปลอยปละละเลยไมเอาใจใสกํากับดูแล 
ใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่โดยใชความระมัดระวังและรอบคอบตามสมควร 

                                                 
๒๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซ่ึงจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก ไมวาในระดับพื้นดิน 
ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไม 
ทุกชนิด สะพาน ทอหรือรางระบายนํ้า อุโมงค รองนํ้า กําแพงกันดิน เข่ือน ร้ัว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะปายจราจร 
เคร่ืองหมาย จราจร เคร่ืองหมายสัญญาณ เคร่ืองสัญญาณไฟฟา เคร่ืองแสดงสัญญาณท่ีจอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง 
เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถ และอาคารหรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาท่ีมีอยู 
หรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวงน้ันดวย 
 “งานทาง” หมายความวา กิจการใดที่ทําเพื่อหรือเน่ืองในการสํารวจการกอสราง การขยาย การบูรณะ หรือ 
การบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๓-๒๔ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ขอ ๒ ใหกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง  

การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงใหมีโครงขายทางหลวงที่สมบูรณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบานเพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทางหลวงเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผนดิน  
และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 (๒) วิจัยและพัฒนา งานกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวง
สัมปทาน 

 (๓) รวมมือและประสานงานดานงานทางกับองคกรและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 ขอ ๑๙-๓๓ สํานักทางหลวงท่ี ๑-๑๕ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) วางแผน สํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะหทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบํารุงรักษาทางหลวง 

ในความรับผิดชอบ 
 (๒) ควบคุมการปรับปรุงและบํารุงรักษาทางหลวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการหม่ันตรวจตราดูแล ตัดแตงและบํารุงพืชและพันธุไมทุกชนิดในเขตทางหลวงใหอยูใน
สภาพแข็งแรง ซ่ึงหากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีหม่ันออกตรวจตรา ตัดแตงก่ิงของตนกระถิน
ดังกลาว และใชความรอบคอบระมัดระวังตามปกติเปนประจํา ยอมจะตองพบความผิดปกติ 
ของลําตนและกิ่งของตนกระถินดังกลาวได  อีกทั้ง หลักฐานจากภาพถายที่คูกรณีนําสงศาล 
ก็สามารถสังเกตเห็นไดวา ก่ิงของตนกระถินที่หักลงมาดังกลาวบริเวณโคนกิ่งที่ตอมาจากลําตน
มีลักษณะผุกลวง และเม่ือไมปรากฏวา ในขณะที่เกิดเหตุมีภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยตาง ๆ เกิดขึ้น
แตประการใด เหตุการณดังกลาวจึงมิใชเกิดจากเหตุสุดวิสัย แตเปนความบกพรองของผูถูกฟองคดี
อันเกิดจากความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ละเลยตอหนาที่ ไมหม่ัน 
ออกปฏิบัติหนาที่และใชความรอบคอบในการตรวจตราดูแลตนไมในเขตทางหลวง เพ่ือปองกันมิให
เกิดอันตรายและทําความเสียหายตอผูใชทางหลวง กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ เปนเหตุใหก่ิงของตนกระถินหักลงมาทับผูฟองคดีจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัสรางกายพิการ และบุตรของผูฟองคดีถึงแกความตาย และเปนการกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในสวนของคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุตรของผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดี
เปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย จึงมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
เปนคาเสียหายได ตามมาตรา ๔๔๓๒๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันไดแก  
คารักษาพยาบาล คาจัดการศพ คาจัดงานศพ และคาขาดไรอุปการะจากการตายของบุตร รวมเปน
คาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี เปนเงินทั้งสิ้น 
๒๗๐,๘๔๔ บาท แตในสวนของคาทุกขเวทนาของบุตรที่ผูฟองคดีเรียกรองนั้น เม่ือผูฟองคดีมิใช
ผูที่ไดรับความเสียหายจากทุกขเวทนาที่เกิดกับบุตรโดยตรง ซ่ึงสิทธิเรียกรองอันน้ีไมโอนกันได 
และไมตกสืบไปถึงทายาท ตามนัยมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย จึงไมอาจกําหนดคาใชจายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีได 

                                                 
๒๕-๒๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทําใหเขาถึงตายน้ัน คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอันจําเปนอยางอื่น ๆ 

อีกดวย 
 ถามิไดตายในทันทีคาสินไหมทดแทนไดแกคารักษาพยาบาลรวมทั้งคาเสียหายที่ตองขาดประโยชนทํามาหาได

เพราะไมสามารถประกอบการงานนั้นดวย 
 ถาวาเหตุที่ตายลงน้ัน ทําใหบุคคลหน่ึงคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปดวยไซรทานวาบุคคลคนน้ัน 

ชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน 
 มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี ผูตองเสียหาย 

จะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได สิทธิเรียกรองอันน้ีไมโอนกันได 
และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธิน้ันจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเร่ิมฟองคดีตามสิทธิน้ันแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สําหรับคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูฟองคดีน้ัน ในสวนของคาเสียหายที่เปนคาซอม
รถจักรยานยนต และคารักษาพยาบาล เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามสําเนาเอกสารเปนสําเนา 
บิลเงินสดระบุรายการคาอะไหลรถจักรยานยนต เปนเงิน ๕,๙๗๐ บาท และสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ของโรงพยาบาลหลังสวน เปนคาวัสดุการแพทย คายา คาผาตัด คาบริการทางการแพทย  
รวม ๔๑ ฉบับ เปนเงิน ๓,๓๑๕ บาท จึงฟงไดวาคาใชจายดังกลาวผูฟองคดีไดจายไปจริงตามที่อาง 
แตในสวนของคาที่นอนลมเพื่อปองกันแผลกดทับ เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท และคารถไปพบแพทย 
ที่โรงพยาบาลหลังสวน เปนเงิน ๕,๑๐๐ บาท น้ัน ผูฟองคดีมิไดแสดงหลักฐานตอศาล  
แตเม่ือพิเคราะหขอเท็จจริงตามสําเนาสมุดประจําตัวคนพิการทายฟอง ซ่ึงระบุวาผูฟองคดี 
มีลักษณะความพิการออนแรงแขนและขา ๒ ขาง เปนความพิการทางกาย/การเคล่ือนไหว  
ระดับ ๕ จึงรับฟงไดวาหลังจากประสบอุบัติเหตุดังกลาวแลว ผูฟองคดีตกเปนผูพิการทางกาย
เก่ียวกับการเคลื่อนไหว ระดับ ๕  ดังน้ัน คาที่นอนลมและคารถไปโรงพยาบาลดังกลาว 
เปนสิ่ ง จําเปนและมีราคาที่ เหมาะสมแลว  ผูฟองคดี จึงเรียกรองจากผูถูกฟองคดีได 
ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการที่ผูฟองคดี 
ไดรับอุบัติเหตุดังกลาวจนรางกายพิการไมสามารถชวยเหลือตนเองได ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
เรียกรองความเสียหายที่ตองสูญเสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงจากผูถูกฟองคดี 
ไดดวย โดยกอนเกิดอุบัติเหตุ ผูฟองคดีไดรับเงินเดือนจากบริษัทเอกชนแหงหน่ึง เดือนละ 
๕,๓๕๖ บาท และรายได อ่ืน ๆ อีกประมาณเดือนละ ๖,๘๗๔.๔๐ บาท ซ่ึงรายได อ่ืน ๆ  
เปนรายไดที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับปริมาณงานของบริษัทฯ และความขยันหม่ันเพียรของผูฟองคดี
เปนสําคัญ เม่ือขณะไดรับอุบัติเหตุ ผูฟองคดีมีอายุ ๓๒ ป จึงกําหนดคาสูญเสียความสามารถ
ประกอบการงานโดยสิ้นเชิงใหผูฟองคดีเปนเงินเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เปนเวลา ๒๐ ป เปนเงิน 
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท  อีกทั้ง ผลแหงการละเมิดทําใหผูฟองคดีตองตกเปนผูพิการทางดานรางกาย 
ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองทนทุกขเวทนาไปตลอดชีวิต ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวไดตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงจํานวนเงินที่ผูฟองคดีเรียกรองเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ันเหมาะสมแลว จึงกําหนดคาเสียหาย
ในสวนนี้ใหผูฟองคดี เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๓๘๕ บาท  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี จํานวน ๒,๔๑๓,๒๒๙ บาท พรอมดอกเบี้ย

                                                 
๒๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๔๔ ในกรณีทําใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยน้ัน ผูตองเสียหายชอบที่จะไดชดใชคาใชจาย 

อันตนตองเสียไป และคาเสียหายเพื่อการท่ีเสียความสามารถประกอบการงานส้ินเชิงหรือแตบางสวน ทั้งในเวลาปจจุบันน้ัน 
และในเวลาอนาคตดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๙      
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ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองคดีเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๘) 

 

  กรมทางหลวงเปนหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแล
และบํารุงรักษาทางหลวง และหมายความรวมถึงการดูแลตนไมดวยตามมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๘ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีที่ตนไมบริเวณไหลทางลมลงจนเปน
อันตรายตอผูใชทาง หากไมใชเกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติและเหนือความคาดหมาย 
ยอมอยูภายใตความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรมทางหลวงทั้งสิ้น การที่เจาหนาที่
ของกรมทางหลวงละเลยตอหนาที่ไมออกตรวจตราดูแลตนไมที่มีลักษณะโคงงอ  
และโคนตนไมที่มีลักษณะที่จะเปนอันตรายตอผูใชทาง จึงถือเปนความประมาทเลินเลอ
ของเจาหนาที่ในสังกัดกรมทางหลวง  ดังน้ัน กรมทางหลวงจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เ ม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นาย ย . ซ่ึงเปนสามีของผูฟองคดีที่ ๑  
และเปนบิดาของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ถูกตนมะขามเทศซึ่งปลูกอยูบริเวณไหลทางลมทับ 
ถึงแกความตายในระหวางที่นาย ย. กําลังขี่รถจักรยานยนตไปบนถนนสายศรีธาตุ-วังสามหมอ  
ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวา เหตุดังกลาวเกิดจากกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมาย
ในการดูแลรักษาถนนและตนไม รวมทั้งตัดแตง โคน หรือทําลายสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอผู ใชถนนสัญจรในเขตทางหลวง แตผูถูกฟองคดีละเลยไมตรวจตรา ตัดแตง หรือ 
โคนตนมะขามเทศซ่ึงมีขนาดใหญและมีลักษณะที่เอียงเขาหาถนน ประกอบกับมีโคนที่ผุ  
เปนเหตุใหลมทับ นาย ย. จนถึงแกความตาย ผูฟองคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ย. 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปลงศพและคาขาดไร
อุปการะ รวมทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันฟองคดี รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๒,๔๖๐,๒๘๑,๒๕ บาท 
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒,๔๑๕,๐๐๐ บาท นับจากวันฟองคดี
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสี่ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบขอ ๒  
ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดวา 
กรมทางหลวงมีภารกิจเก่ียวกับการกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวง ใหประชาชนไดรับ 
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ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตามกฎหมาย 
ที่จะตองรับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาทางหลวงสายที่เกิดเหตุ ซ่ึงยอมหมายความรวมถึง 
การดูแลตนไมในเขตทางหลวงไมใหเกิดอันตรายตอผูใชทางดวย การท่ีตนมะขามเทศซึ่งอยู 
ในเขตทางหลวงลมลงจนกอใหเกิดอันตรายตอผูใชทาง หากมิไดเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ 
ภัยธรรมชาติ ยอมเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีทั้งสิ้น เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา 
ตนไมที่เกิดเหตุมีลักษณะเอียงเขาหาถนน และมีรถยนตวิ่งมาเกี่ยวตนไมดังกลาวเปนประจํา 
ประกอบกับในวันเกิดเหตุ สภาพอากาศเปนปกติ การที่ตนมะขามเทศที่มีขนาดใหญลมทับนาย ย. 
ผูใชทางถึงแกความตาย จึงไมใชเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ แตเปนความประมาทเลินเลอ
ของเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ละเลยไมออกตรวจตราดูแลตนไมและโคนตนไมออก
เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูใชทาง หากมีการตรวจตรายอมจะพบวาตนไมที่เกิดเหตุมีลักษณะเอียง
จนนาจะกอใหเกิดอันตรายตอผูใชทาง ยอมตองตัดหรือโคนออก แตเม่ือไมมีการดําเนินการดังกลาว
จึงถือไดวาเปนการกระทําโดยผิดกฎหมาย ทําใหนาย ย. ซ่ึงเปนผูใชทางเสียชีวิต ผูถูกฟองคดี
ในฐานะหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่น้ัน จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีทั้งสี่
ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของผูตายตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนนั้น เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีทั้งสี่อางมา
ในคําฟองวา นาย ย. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท แมวาผูฟองคดี
ทั้งสี่จะไมมีพยานหลักฐานยืนยันก็ตาม แตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยอมไมปรากฏ
พยานหลักฐานเกี่ยวกับรายไดอยางชัดเจน และเห็นวารายไดดังกลาวไมไดสูงเกินกวาปกติ 
แตอยางใด จึงกําหนดคาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพแกผูฟองคดีทั้งสี่ตามฐานานุรูปของผูตาย
และครอบครัว เปนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และคาขาดไรอุปการะแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท คาขาดไรอุปการะแกผูฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท จนกวาจะ
บรรลุนิติภาวะ เปนเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท ๓๕๕,๐๐๐ บาท และ ๕๔๕,๐๐๐ บาท ตามลําดับ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยในเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาวรอยละ 
๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันทําละเมิด  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพ
และคาขาดไรอุปการะพรอมดอกเบี้ยจนถึงวันฟองคดีใหแกผูฟองคดีทั้งสี่เปนเงินจํานวน 
๑,๒๓๓,๕๕๒.๒๒ บาท และใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๐/๒๕๕๙) 
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 ๒) การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาของผูรับจาง 

 

  กรณีที่ผูรับจางกอสรางทอระบายน้ําละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
ในสัญญาโดยมิไดดําเนินการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟเพื่อแจงเตือนใหผูใชทาง
ทราบวามีการซอมแซมฝาทอระบายนํ้า เปนเหตุใหผูฟองคดีซึ่งขับข่ีรถจักรยานยนต 
มาในเวลากลางคืนชนกับฝาทอระบายนํ้าไดรับบาดเจ็บสาหัส จึงเปนการกระทําละเมิด
โดยประมาทเลินเลอตอผูฟองคดี และการที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางมิไดสอดสอง
ดูแลอยางเพียงพอใหผูรับจางปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญา จนเปนเหตุให 
ผูฟองคดีประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บสาหัส หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงตอง 
รับผิดในผลแหงละเมิดน้ันดวย  ดังน้ัน หนวยงานทางปกครองผูวาจางและผูรับจาง 
จึงตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  อยางไรก็ดี เม่ือขอเท็จจริง
รับฟงไดวา ผูฟองคดีขับข่ีรถจักรยานยนตมาดวยความเร็วสูง ซึ่งหากผูฟองคดีขับข่ี 
ดวยความเร็วไมสูง ก็ไมนาจะไดรับบาดเจ็บสาหัส การที่ผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัส  
จึงเปนผลมาจากความผิดของผูฟองคดีรวมอยูดวย จึงตองหักสวนแหงความประมาท
ของผูฟองคดีออกจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ศาลกําหนดให 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๒.๕๐ นาฬิกา ผูฟองคดีไดขับขี่
รถจักรยานยนตมาตามถนนเทศบาลสําโรงใต ๘ (ซอยวัดสําโรงเหนือ) ปรากฏวารถจักรยานยนต
ของผูฟองคดีชนกระแทกกับฝาทอระบายน้ําคอนกรีตที่อยูระหวางการดําเนินการซอมแซม 
ของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงวางกีดขวางชองทางเดินรถของผูฟองคดี 
ทําใหรถจักรยานยนตที่ผูฟองคดีขับขี่ลมลง เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัสตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ตองออกจากงานและสูญเสียความสามารถในการประกอบการงาน 
ในอนาคต รวมทั้งยังตองทนทุกขทรมานจากอาการทางประสาทนอนไมหลับ สูญเสียความสามารถ
ในการรับรูกลิ่น รวมทั้งเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห 
คารักษาพยาบาลและคาชดเชยอุบัติเหตุตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระคารักษาพยาบาลและคาชดเชยใหแกผูฟองคดี แตผูฟองคดีมิไดรับชดใช
เงินคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหาย อันไดแก คารักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาล รวมเปนเงิน ๒๖๐,๓๖๖ บาท คาจางการตรวจพิเศษเฝาไขวันละ ๑,๕๐๐ บาท 
และคาใชจายของญาติที่มาดูแลระหวางที่ผูฟองคดีเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมเปนเงิน 
๘๕,๐๐๐ บาท คาขาดประโยชนจากการทํามาหาไดเปนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท คาเสียสามารถ 
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ในการประกอบอาชีพภายในอนาคตเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท คาทนทุกขทรมานเปนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และคารักษาพยาบาลตอเน่ืองในอนาคตเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน
คาใชจาย ๑,๗๗๕,๓๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันทําละเมิดจนถึง
วันฟองคดี รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๗,๔๒๔ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินจํานวน ๑,๗๗๕,๓๖๖ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาจางบริษัท อ. (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) กอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่สงของถนนเทศบาลตําบล
สําโรงใต ๘ (ซอยวัดสําโรงเหนือ) กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจพบวาฝาทอระบายน้ําบริเวณซอยวัดสําโรงเหนือตั้งแตตนซอย 
ถึงคลองมหาวงษชํารุดบกพรอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการซอมแซม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดเขาดําเนินการซอมแซม 
ฝาทอระบายน้ําบริเวณดังกลาว  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๒.๕๐ น. 
ผูฟองคดีขับขี่รถจักรยานยนตชนกระแทกกับฝาทอระบายน้ําคอนกรีตที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการซอมแซมโดยไมมีการติดตั้งสัญญาณหรือเคร่ืองหมายใด ๆ แจงเตือน ทําใหศีรษะ
กระแทกกับพ้ืนถนนและฝาทอระบายน้ํา เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัส เห็นวา  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่ในการซอมแซมฝาทอระบายน้ําตามสัญญาจางที่ไดทําไวกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่จะตองจัดหาและติดตั้งสิ่งปองกันอันตราย 
ตามจุดตาง ๆ ใหเพียงพอและมีหนาที่ปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากงานทอระบายน้ํา
ตามรายการมาตรฐานงานทางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอ ๑๓๔๐๐ เร่ือง การอํานวยความสะดวก
และการปองกันอันตรายในระหวางกอสราง อันเปนเอกสารประกอบสัญญาจาง การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ละเลยไมดําเนินการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟ เพ่ือแจงเตือนใหผูใชทางทราบวา 
มีการซอมแซมฝาทอระบายน้ําในบริเวณดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ การกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการประมาทเลินเลอเปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดใหมี 
และบํารุงทางระบายนํ้าในเขตเทศบาลของตน ตามที่มาตรา ๕๑ (๘)๒๘ แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
 ๒๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนายกเทศบาลตําบลสําโรงใตยังมีหนาที่ในการ
กํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงทองถิ่น ตามมาตรา ๒๑๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน การบูรณะหรือบํารุงรักษาฝาทอระบายน้ํา
คอนกรีตบริเวณพิพาทจึงเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวาจางผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการกอสรางและซอมแซมฝาทอระบายน้ํา  
จึงเปนการมอบหมายใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินกิจการทางปกครองแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการซอมแซมฝาทอระบายน้ํา โดยมิไดติดตั้งสัญญาณไฟหรือ 
สิ่งปองกันอันตรายเพื่อแจงเตือนใหผูใชทางไดทราบตามที่กําหนดไวในสัญญา และผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ซ่ึงเปนผูวาจางก็มิไดสอดสองดูแลอยางเพียงพอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ตามที่
กําหนดไวในสัญญา จนเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิด
ในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําตอผูฟองคดีดวย และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
เหตุละเมิดดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับบาดเจ็บสาหัส กะโหลกศีรษะแตกมีเลือดใตกะโหลก 
กับเยื่อหุมสมอง กระดูกโหนกแกมหักทั้งสองขางกระดูกจากเชิงกรานแตก และฟนหักหลายซ่ี 
ตองเขารับการรักษาตัวในเบื้องตนที่โรงพยาบาลชัยปราการ เสียคาใชจายเปนเงินจํานวน 
๔,๙๘๒ บาท และไดถูกสงตัวไปรับการรักษาตัวตอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ คิดเปนจํานวนเงิน
ที่ผูฟองคดีเสียคารักษาพยาบาลใหแกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๖๕,๐๕๒ บาท 
รวมทั้งตองเขารับการรักษาเหงือกและฟนที่โรงพยาบาลธนบุรี ๒ เสียคาใชจายตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลธนบุรี ๒ จํานวน ๙๐,๓๓๒ บาท รวมเปนเงินคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลจํานวน ๒๖๐,๓๖๖ บาท คาใชจายดังกลาวจึงเปนคาใชจายที่ผูฟองคดีตองเสียไป
เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บและฟนฟูซอมแซมอวัยวะที่ไดรับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ  
อันเปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีทั้งสองจริง และผูฟองคดีไดแสดง
เอกสารหลักฐานใบรักษาพยาบาลและใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
ที่เสียหายตามความเปนจริง ผูฟองคดีจึงยอมมีสิทธิที่จะไดชดใชคาใชจายดังกลาวที่ตนตองเสียไป 
จึงกําหนดคาเสียหายตามเอกสารหลักฐานที่ผูฟองคดีแสดงตอศาล รวมเปนเงินจํานวน 
๒๖๐,๓๖๖ บาท และในการเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซ่ึงเปนการผาตัดเปดกะโหลก 
และกระดูกโหนกแกมที่หักทั้งสองขาง การเขารับการรักษาพยาบาลดังกลาวมีความรายแรง 
ที่อาจทําใหผูฟองคดีถึงแกชีวิตได การจางพยาบาลพิเศษเพื่อเฝาไขผูฟองคดีจึงมีความจําเปน

                                                 
๒๙ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๑ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาหรือผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แลวแตกรณี  
เปนเจาหนาท่ีกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงทองถ่ิน 
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และเปนคาใชจายที่เก่ียวของกับการรักษาพยาบาล  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดแสดงเอกสารหลักฐาน
ตามใบรักษาพยาบาลและใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีเสียหาย 
ตามความเปนจริง เม่ือผูฟองคดีเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ๓ คร้ัง รวม ๔๔ วัน 
จึงกําหนดความเสียหายวันละ ๑,๕๐๐ บาท ตามคําขอของผูฟองคดี รวมเปนเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท 
นอกจากน้ัน ในระหวางที่ผูฟองคดีเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนระยะเวลา
ประมาณ ๓ เดือน น้ัน ผูฟองคดีมีความจําเปนในการที่จะตองมีญาติมาดูแลอยางใกลชิด 
คาใชจายของญาติในการเดินทางมาดูแลผูฟองคดีจึงเปนคาใชจายที่ผูฟองคดีตองเสียไป 
เน่ืองจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีทั้งสองตามนัยมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย คาใชจายดังกลาวหาใชคาใชจายของบุคคลอ่ืนไม ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายดังกลาว สมควรกําหนดคาใชจายในการเดินทางทั้งไปและกลับใหแกผูฟองคดี 
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะเกิด
เหตุละเมิดดังกลาว ผูฟองคดีเปนพนักงานประจําของบริษัทเอกชนแหงหน่ึง ตําแหนงผูจัดการ
สวนโรงงาน ไดรับคาจางเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากผูฟองคดีประสบอุบัติเหตุ ผูฟองคดี
ตองพนจากสภาพการเปนพนักงานของบริษัทเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และไดกลับเขา
ทํางานอีกคร้ังในบริษัทเดิม ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายผลิตเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  
รวมระยะเวลาที่ผูฟองคดีตองออกจากงานเปนระยะเวลาประมาณ ๑๑ เดือน ผูฟองคดีจึงควร
ไดรับคาขาดประโยชนทํามาหาไดเปนระยะเวลา ๑๑ เดือน ในอัตราตามจํานวนคาจางที่ผูฟองคดี
ไดรับเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับอาการบาดเจ็บ
ของผูฟองคดีทําใหระบบประสาทของผูฟองคดีไดรับการกระทบกระเทือน แขนทั้งสองขางออนแรง 
ไมสามารถขับรถหรือยกของหนักได มีอาการทางสมองคือความคิดลาชากวาปกติ สงผลใหเกิด
เปนความพิการผิดปกติติดตัว กรณีจึงถือไดวา ผูฟองคดีเสียความสามารถประกอบการงาน
บางสวนทั้งในปจจุบันและอนาคตไปตลอดชีวิต แมวาผูฟองคดีจะไดกลับเขาทํางานอีกคร้ัง  
แตผูฟองคดีไดรับเงินเดือนเพียงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงเดิมผูฟองคดีมีรายไดเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเสียความสามารถในการประกอบการงานบางสวน 
ทั้งในปจจุบันและอนาคตตอเน่ืองกันไปตลอด เปนจํานวนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จึงสมควร
กําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ  
และการที่ผูฟองคดีประสบอุบัติเหตุดังกลาว สงผลใหจมูกของผูฟองคดีไมไดกลิ่น ลิ้นไมสามารถ
รับรูรส แขนทั้งสองขางออนแรง มือทั้งสองขางกําไดไมแนน ทําใหหยิบจับของเล็ก ๆ ไมได  
ขาทั้งสองขางไมคอยมีแรง อวัยวะเพศแข็งตัวไมไดเต็มที่มีผลตอการหลั่ง รูสึกชาและเสียว 
ตามแขนโดยเฉพาะเมื่อโดนอากาศเย็น ความคิดชา พูดจาติดอาง ใบหนาเสียโฉมโดยรูปหนา
เปลี่ยนไป ฟนหักหลายซี่จนตองใสฟนปลอม ทําใหผูฟองคดีไดรับความทุกขทรมานจากอาการ
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บาดเจ็บและมีรางกายท่ีผิดปกติติดตัวไปตลอดชีวิต โดยสภาพรางกายและอวัยวะของผูฟองคดี
ไมอาจแกไขใหกลับเปนปกติได สมควรกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  อยางไรก็ดี เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีขับขี่รถจักรยานยนต
มาดวยความเร็วสูงซ่ึงหากผูฟองคดีไดชะลอรถจักรยานยนตและขับขี่ดวยความเร็วไมสูง  
ก็ไมนาจะเกิดเหตุรายแรงถึงขนาดดังกลาว การที่ผูฟองคดีบาดเจ็บสาหัสจึงเปนผลมาจาก
ความผิดของผูฟองคดีรวมอยูดวย แตความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการละเลยตอหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองมากกวาความประมาทเลินเลอของผูฟองคดี จึงหักสวนแหงความประมาท
ของผูฟองคดีออกรอยละ ๑๐ จากจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีกําหนดให คงเหลือคาสินไหมทดแทน
ที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเปนเงินจํานวน ๑,๒๓๖,๙๒๙.๔๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑,๒๓๖,๙๒๙.๔๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เปนตนไป จนกวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะชําระเงินใหแกผูฟองคดีเสร็จส้ิน (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙๙/๒๕๕๘) 

 

  การที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญามอบหมายใหเอกชนดําเนินการ
ขุดลอกสันดอนทรายริมฝงแมนํ้าเจาพระยา โดยมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือ
มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการดําเนินการของผูไดรับมอบหมาย 
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่แนบทายสัญญาเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
จากการดําเนินการดังกลาว เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนตอราษฎรที่อาศัยบริเวณ 
ริมแมนํ้า อันเกิดจากการกระทําของผูไดรับมอบหมาย จึงถือไดวาความเสียหายดังกลาว
เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติขององคการบริหาร
สวนตําบล และถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลกระทําละเมิดตอราษฎรที่ไดรับ 
ความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย องคการบริหาร
สวนตําบลจึงตองรับผิดในผลแหงละเมิดน้ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งแปดเปนราษฎรหมูที่ ๑ ตําบลน้ําทรง และหมูที่ ๕ ตําบลยานมัทรี 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลยานมัทรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินโครงการขุดลอกสันดอนทรายริมแมนํ้าเจาพระยา 
บริเวณหมูที่ ๕ ตําบลยานมัทรี เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย โดยทําสัญญามอบหมายให 
ทาทรายแมนํ้าปงดําเนินการตามโครงการดังกลาว ภายหลังจากทาทรายแมนํ้าปงเขาดําเนินการ 
ดูดทรายปรากฏวา ตลิ่งริมแมนํ้าเจาพระยาฝงหมูที่ ๑ และหมูที่ ๕ พังทลายทั้งสองฝง ผูฟองคดี
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ทั้งแปดพรอมราษฎรทั้งสองตําบลจึงมีหนังสือรองทุกขตอนายอําเภอพยุหะคีรี (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ขอใหดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน อันเกิดจากการดูดทรายดังกลาว ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ระงับการดูดทรายบริเวณดังกลาว โดยขอใหจัดทํา
ประชาคมหมูบานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลยานมัทรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๖) จึงแจงใหทาทรายแมนํ้าปงหยุดดูดทราย  หลังจากน้ัน ทาทรายแมนํ้าปง 
ไดหยุดดูดทรายและขนยายเคร่ืองมือทั้งหมดออกไปจากพื้นที่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ปรากฏวามีการพังทลายของตลิ่งริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาจริง แตไมแนชัดวาเกิดจากการดูดทรายหรือไม  ตอมา ผูฟองคดีทั้งแปดมีหนังสือ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแตไมมีความคืบหนาแตอยางใด  
ผูฟองคดีทั้งแปดจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ และหรือ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการซอมแซมตลิ่งริมแมนํ้าเจาพระยาที่พังทลายเปนระยะทางประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงโครงการ 
ขุดลอกสันดอนทรายริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณตําบลยานมัทรี แลวผลปรากฏวาไมสามารถ 
ระบุชี้ชัดไดวาความเสียหายเกิดจากการดูดทรายหรือไม เน่ืองจากพ้ืนที่พิพาทเคยมีปญหา 
ประสบอุทกภัยซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการพังทลายของตลิ่ง  และขอเท็จจริงยังปรากฏวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เคยจัดทําโครงการกอสรางเขื่อนเรียงหินในบริเวณพิพาท แสดงใหเห็นวามีการ
พังทลายของตลิ่งริมฝงแมนํ้าเจาพระยาบริเวณดังกลาวมากอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ จะดําเนินการ 
ตามโครงการ  อยางไรก็ตาม แมจะรับฟงไดวาการพังทลายของตลิ่งบริเวณพิพาทอาจเกิดจาก
การพังทลายของตลิ่งจากรองรอยเดิมซ่ึงเปนผลจากภัยธรรมชาติและภาวะนํ้าทวมประกอบกัน 
แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ไดจัดทําโครงการขุดลอกสันดอนทรายในบริเวณดังกลาวและ 
ไดทําสัญญามอบหมายใหทาทรายแมนํ้าปงดําเนินการแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ยอมเล็งเห็นไดวา
การดําเนินการขุดลอกตามโครงการดังกลาว จะยิ่งสงผลกระทบใหที่ดินบริเวณพิพาททรุด
พังทลายกวางยิ่งขึ้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๖ มีหนาที่ตามกฎหมายในการจัดใหมีและบํารุงรักษา 
ทางนํ้าและทางบก และมีหนาที่ตรวจสอบควบคุมการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร แตไมปรากฏวาไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือมาตรการ
ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการขุดลอกสันดอนทรายของผูไดรับมอบหมายใหเปนไปตาม
เง่ือนไขแนบทายสัญญา เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น คงมีเพียงคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานและมีหนังสือแจงเตือนใหเจาของทาทราย
แมนํ้าปงดําเนินการขุดลอกสันดอนทรายใหเปนไปตามสัญญาเทาน้ัน ซ่ึงเห็นไดวายังไมเพียงพอ 
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เปนเหตุใหมีการรองเรียนเก่ียวกับผลกระทบจากการดูดทราย ทั้งที่กอนหนาน้ีไมปรากฏวาเคยมี
การรองเรียนวา ตลิ่งริมแมนํ้าเจาพระยาพังทลายแตอยางใด กรณีจึงเชื่อไดวาการขุดลอกสันดอนทราย
โดยทาทรายแมนํ้าปง มีสวนสําคัญเปนสาเหตุทําใหตลิ่งริมแมนํ้าเจาพระยาบริเวณพิพาทพังทลาย
เปนระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร กรณีจึงถือไดวาความเสียหายดังกลาวเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๖ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเม่ือการละเลยตอหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๖ เปนเหตุใหบานเรือน ถนน รวมทั้งพ้ืนที่การเกษตรของผูฟองคดีทั้งแปด
และราษฎรบริเวณพิพาทไดรับความเสียหาย จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๖ กระทําละเมิดตอผูฟองคดี
ทั้งแปดตามนัยมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๖ จึงตอง 
รับผิดในผลแหงละเมิดดังกลาว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ดําเนินการซอมแซมตลิ่งริมแมนํ้า
เจาพระยา บริเวณหมูที่ ๑ ตําบลนํ้าทรง และหมูที่ ๕ ตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค ที่พังทลาย เปนระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว  
ทั้ง น้ี ให เริ่มดําเนินการภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๒/๒๕๕๙) 

 

 ๓) การดูแลการประกอบกิจการโรงงาน   

  

  กรมสรรพสามิตมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมและบริหาร
สถานประกอบกิจการขององคการสุราซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบและวิธีการเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดยจะตองนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาเปนแนวทางในการดําเนินงานดวย  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา กรมสรรพสามิตละเลยตอหนาที่ในการควบคุมดูแล 
ปลอยใหมีนํ้ากากสาสุรารั่วซึมจากโรงงานสุราของกรมสรรพสามิตเขาไปในที่ดิน 
ของผูฟองคดีซึ่งอยูติดกับบอกักเก็บนํ้ากากสาสุราดังกลาว เปนเหตุใหตนมะมวง 
ของผูฟองคดีที่ปลูกอยูในที่ดินตายหมดทุกแปลง กรณียอมถือวาการละเลยตอหนาที่
ของกรมสรรพสามิตดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งจะตองมีการชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินสามแปลงมีเน้ือที่รวม ๓๒ ไร ๒ งาน ๕๒ ตารางวา  
อยูติดบอกักเก็บนํ้ากากสาสุราของโรงงานสุราบางคลาในสังกัดองคการสุราซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ
ประเภท ๒ (ไมเปนนิติบุคคล) สังกัดกรมสรรพสามิต (ผูถูกฟองคดี) เม่ือวันที่ ๑ มกราคม 
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๒๕๔๐ ผูถูกฟองคดียายโรงงานสุราอยุธยาขององคการสุรามาดําเนินการผลิตแอลกอฮอล 
ที่โรงงานสุราแหงน้ี  ตอมา กลุมเกษตรกรที่มีที่ดินใกลกับโรงงานสุราบางคลารวมทั้งผูฟองคดี 
มีหนังสือรองเรียนตอองคการสุราวา สวนมะมวงและบอเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกร 
ไดรับผลกระทบจากการรั่วซึมของน้ําเสียจากบอกักเก็บนํ้ากากสาสุรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหาย และคณะกรรมการไดมีมติแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองความเสียหายของเกษตรกร โดยในรายของผูฟองคดี
คณะทํางานฯ เห็นวา ปจจุบันที่ ดินของผูฟองคดีไมมีตนไม เน่ืองจากตายไป ๕ ปแลว  
จึงพิจารณาเฉพาะกรณีความเสียหายจากน้ํากากสาสุราทวมที่ดินทั้งแปลง โดยกําหนดคาชดเชย
ความเสียหายใหแกผูฟองคดีอัตราไรละ ๑,๕๐๐ บาท เน้ือที่ ๓๓ ไร เปนเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท  
แตผูฟองคดียังไมพอใจ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายจํานวน ๓,๔๗๗,๕๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท นับแตวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น และปรับปรุง
ที่ดินของผูฟองคดีใหสามารถปลูกตนมะมวงไดเหมือนเดิม โดยในระหวางการพิจารณาคดี 
ของศาลปกครองชั้นตน คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาทบทวนความเสียหาย และมีมติใหชดเชย
ความเสียหายใหผูฟองคดีในอัตราไรละ ๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๓ ไร เปนเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งกําหนดเงินชดเชยคาเสียโอกาสใหผูฟองคดี ๓ ป ปละ ๔,๐๐๐ บาทตอไร เปนเงิน 
ไรละ ๑๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๓ ไร คิดเปนเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดียังไมไดรับเงิน
คาชดเชยความเสียหายจํานวนดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีองคการสุรา ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามคําส่ังกระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๓๖๗/๒๕๐๖ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๖ มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค 
ในการจัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑจากวัสดุพลอยไดจากการผลิตสุรา หรือผลิตภัณฑ 
อันเปนอุปกรณในการผลิตสุราเพ่ือหารายไดเขารัฐ มิใชโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการ 
โดยทางราชการเพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศที่จะไดรับยกเวน
มิใหใชบังคับกฎหมายวาดวยโรงงาน ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและบริหาร
กิจการขององคการสุราใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีการเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโรงงาน ทั้งจะตองนําหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ  
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยโรงงานเปนแนวทางในการ 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๒๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินงานดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๓๐ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ 
ขอ ๑ (๕)๓๑ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕  
และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔)๓๒ แหงพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบกับขอ ๔๓๓ ขอ ๖ (๗)๓๔  

                                                 
 ๓๐ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน 
แหงความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ีไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 ๓๑ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๑ ใหกรมสรรพสามิต มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวยการจัดสรร
เงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายอ่ืนที่กรมมีหนาที่จัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ และกฎหมายวาดวยไพ เพื่อใหการ
จัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนไปตามเปาหมายท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว โดยใหมี
อํานาจหนาท่ีดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) บริหารกิจการขององคการสุราและโรงงานไพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อให
โรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตามมาตรา ๗ ตองปฏิบัติตามในเร่ืองดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมืออื่นใด เพื่อปองกัน 
หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยู
ใกลเคียงกับโรงงาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๓-๓๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๔ โรงงานจําพวกที่ ๓ นอกจากหามตั้งในบริเวณตามขอ ๒ แลว ตองตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไมอาจกอใหเกิด
อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย 
 ขอ ๖ เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงานตองเปนดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิดอันตราย 
แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ตองม่ันคง แข็งแรง เปนไปตาม
มาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และตองสรางเข่ือน หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาว 
ไดทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกวาหน่ึงถัง ใหสรางเข่ือนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายน้ันเทากับปริมาตรของถังเก็บ
ขนาดใหญที่สุด เพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุที่บรรจุไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเม่ือเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว  
และตองจัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพรกระจายไดอยางเหมาะสม
และเพียงพอ 



 
 
๙๓๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และขอ ๑๓ (๑) และ (๒)๓๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงานฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตั้งแตโรงงานสุราขององคการสุรายายมา
ดําเนินการผลิตแอลกอฮอลที่โรงงานสุรา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๐ สวนมะมวงของผูฟองคดีทั้งสามแปลงที่ตั้งอยูติดกับบอกักเก็บนํ้ากากสาสุรา
และลานปุยของโรงงานสุราดังกลาวประสบปญหาตนมะมวงทยอยตายหมดทั้ งสวน  
ซ่ึงขณะนั้นยังไมปรากฏชัดแจงวามีสาเหตุจากนํ้ากากสาสุราจากโรงงานสุราของผูถูกฟองคดี  
จนกระทั่งตอมา ไดเกิดฝนตกตอเน่ืองในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงตนเดือนกันยายน 
๒๕๔๖ ทําใหนํ้ากากสาสุราร่ัวซึมและไหลไปสรางความเสียหายใหแกเกษตรกรในบริเวณ
ใกลเคียงโรงงานสุราของผูถูกฟองคดี รวมทั้งเกษตรกรปลูกไมผลยืนตนและเลี้ยงกุงกุลาดําไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายเปนจํานวนมาก จึงไดมีการรองเรียนกรณีดังกลาว ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริง
ตามรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหของคณะกรรมการ คณะทํางาน และนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิหลายฉบับระบุตรงกันวา ความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีมีสาเหตุมาจาก 
นํ้ากากสาสุราจากโรงงานสุราของผูถูกฟองคดี ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดเปนยุติวา ผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมและบริหารองคการสุราซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด แตละเลย
ตอหนาที่ในการควบคุมดูแล ปลอยใหนํ้ากากสาสุราร่ัวซึมจากโรงงานสุราของผูถูกฟองคดีเขาไป
ในที่ดินของผูฟองคดีซ่ึงอยูติดกับบอกักเก็บนํ้ากากสาสุราดังกลาว เปนเหตุใหมะมวงของผูฟองคดี
ที่ปลูกอยูในที่ดินจํานวนสามแปลงตายหมดทุกแปลง จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สําหรับขอเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหายของผูฟองคดี ปรากฏวาสวนมะมวง 
ของผูฟองคดีไดรับความเสียหายตอเน่ืองมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงคณะกรรมการประเมิน 
ความเสียหายของจังหวัดฉะเชิงเทรากําหนดคาชดเชยใหผูฟองคดีไรละ ๖ ,๐๐๐ บาท  
 
                                                                                                                                            
 ในกรณีที่ภาชนะบรรจุน้ันตั้งอยูในที่โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการ และภาชนะบรรจุที่อาจ
เกิดประจุไฟฟาสถิตยไดในตัวตองตอสายดิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑๓ การกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และวัสดุที่ไมใช 
 (๑) ตองรักษาโรงงานใหสะอาดปราศจากขยะและส่ิงปฏิกูลอยูเสมอ และจัดใหมีที่รองรับ หรือที่กําจัดขยะ 
และส่ิงปฏิกูลตามความจําเปนและเหมาะสม 
 (๒) ตองแยกเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซ่ึงมีวัตถุมีพิษปนอยูดวย หรือสําลีผาหรือเศษดายที่เปอน 
วัตถุไวไฟ ไวในที่รองรับตางหากท่ีเหมาะสมและมีฝาปดมิดชิด และตองจัดใหมีการกําจัดส่ิงดังกลาวโดยเฉพาะดวยวิธีการ 
ที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๓๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และปรากฏขอเท็จจริงตามคําชี้แจงของสํานักงานเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราวา ราคาผลผลิต
มะมวงในทองตลาดตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ มะมวงพันธุดีมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
๑๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ซ่ึงสอดคลองกับที่คณะกรรมการฯ กําหนดคาเสียหายโดยประมาณการ
จากสวนมะมวง ๑ ไร มีผลผลิต ๘๐๐ กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ ๑๘ บาท  ดังนั้น จึงเห็นควร
กําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหแกผูฟองคดีไรละ ๖,๐๐๐ บาทตอป ที่ดิน ๓๓ ไร คิดเปนเงิน
คาเสียหายปละ ๑๙๘,๐๐๐ บาท  อยางไรก็ดี แมการละเมิดที่เจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดี
กระทําตอผูฟองคดี จะเปนการกระทําละเมิดตอเน่ืองมาจนถึงวันฟองคดีก็ตาม แตสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวของผูฟองคดีที่เกิน ๑ ป ยอนหลังลงไปนับแตวันฟองคดียอมขาดอายุความ  
ตามมาตรา ๔๔๘๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
คาเสียหายสวนนี้เปนจํานวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท สําหรับคาปรับปรุงฟนฟูสภาพของดิน น้ัน  
พยานผูเชี่ยวชาญของกรมพัฒนาที่ดินใหความเห็นวา ที่ดินของผูฟองคดีสามารถปรับปรุง 
ใหอยูในสภาพใกลเคียงกับสภาพที่ดินเดิมได โดยใชงบประมาณ ใชหลักวิชาการ และใชระยะเวลา
ในการดําเนินการตอไป ซ่ึงความเห็นดังกลาวนาเชื่อถือและมีเหตุผล จึงเห็นควรกําหนดคาชดเชย
การปรับปรุงที่ดินใหผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๓๔๖,๕๒๐ บาท สวนคาชดเชยคาเสียโอกาส 
ในการประกอบอาชีพและรายไดของผูฟองคดี น้ัน เห็นวา เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการฯ มีมติให
จายเงินชดเชยคาเสียโอกาสใหแกผูฟองคดีเปนเวลา ๓ ป รวมเปนเงินจํานวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท  
แตผูฟองคดียังมิไดรับเงินดังกลาว จึงสมควรไดรับเงินคาชดเชยสวนนี้ดวย รวมคาสินไหมทดแทน
ที่ผูฟองคดีสมควรจะไดรับเปนเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๕๒๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระ 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี จํานวน ๙๔๐,๕๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันฟองคดีเปนตนไปตามคําขอของผูฟองคดีจนกวา
จะชําระเสร็จสิ้น (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๘) 

 

 ๔) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน 

 

กรณีที่มีการยึดที่ดินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาและเจาพนักงานบังคับคดี
ไดแจงการยึดใหเจาพนักงานที่ดินทราบแลวน้ัน เจาพนักงานที่ดินมีหนาที่ตามกฎหมาย
ที่จะตองบันทึกการยึดที่ดินตามหมายบังคับคดีของศาล โดยการรับลงบัญชีอายัด 

                                                 
 ๓๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดน้ัน ทานวาขาดอายุความเม่ือพนปหน่ึงนับแตวันที่ 
ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพนสิบปนับแตวันทําละเมิด 
 แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกําหนดอายุความทางอาญา 
ยาวกวาท่ีกลาวมาน้ันไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวาน้ันมาบังคับ 



 
 
๙๓๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และกลัดคําสั่ งหามโอนโฉนดที่ ดินไว ในทะเบียนตามมาตรา  ๓๐๔  วรรคหน่ึง  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง การที่เจาพนักงานที่ดินละเลยมิไดดําเนินการ
ดังกลาว  ตอมามีการจดทะเบียนขายที่ดินทําใหผูซื้อที่ดินโดยสุจริตไดรับความเสียหาย
จากการชําระเงินคาที่ดินแตไมไดกรรมสิทธ์ิ อันเปนผลมาจากการกระทําโดยประมาท
เลินเลอของเจาพนักงานที่ดิน จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูซื้อที่ดิน ตามมาตรา ๔๒๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรมที่ดินซึ่งเปนหนวยงานของรัฐจึงตองรับผิด 
ในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ โดยตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูซื้อที่ดิน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินมีโฉนดตั้งอยูที่ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  

จากนาย พ. โดยเจาพนักงานจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท ไดรับจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกลาว
ใหแกผูฟองคดี และผูฟองคดีไดชําระเงินคาซ้ือที่ดินใหแกนาย พ. รวมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียม
และคาใชจายอ่ืน ๆ ใหแกสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท  ตอมา เจาพนักงานบังคับคดี
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร ไดแจงใหผูฟองคดีนําสงตนฉบับโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว 
ตอเจาพนักงานบังคับคดี เน่ืองจากที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดไว
ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดสุรินทรกอนที่ผูฟองคดีจะทํานิติกรรมรับซ้ือที่ดินจากผูขาย และ
ไดมีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกลาวในเวลาตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขัดทรัพย 
แตศาลอุทธรณภาค ๓ มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดสุรินทรใหยกคํารองของ 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) 
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงินคาซ้ือที่ดิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินคาใชจายอ่ืน ๆ ในการ
จดทะเบี ยนซื้ อขายที่ ดิน  ๓๗ ,๙๔๒  บาท  พรอมดอกเบี้ ยในอัตราร อยละ  ๗ .๕  ตอป 
ของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท มีหนาที่ตามมาตรา ๓๐๔๓๗ 
แหงประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพง ที่ จะตองบันทึกการยึดที่ ดินแปลงพิพาท 
                                                 
 ๓๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 มาตรา ๓๐๔ การยึดอสังหาริมทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําโดยนําเอา
หนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินน้ันมาและฝากไว ณ สถานที่ใด หรือแกบุคคลใดตามท่ีเห็นสมควร และแจงการยึดน้ันใหลูกหน้ี
ตามคําพิพากษา และเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไวในทะเบียน ถาหนังสือสําคัญ 
ยังไมไดออก หรือนํามาแสดงไมได หรือหาไมพบ ใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอลูกหน้ีตามคําพิพากษาและเจาพนักงานที่ดินน้ัน 
เปนการยึดตามกฎหมายแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๓๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดสุรินทร โดยการรับลงบัญชีอายัดและกลัดคําส่ังหามโอนท่ีดิน 
ไวในทะเบียน แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการ ทําใหมีการจดทะเบียนขายที่ดิน 
แปลงดังกลาวใหแกผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการชําระเงินคาซ้ือที่ดิน
แตไมไดกรรมสิทธิ์ อันเปนผลจากความประมาทเลินเลอของเจาพนักงานที่ดินและเจาหนาที่ 
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาปราสาท จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ตองชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีกับผูขายมีภูมิลําเนา 
อยูคนละตําบล ผูฟองคดีจึงไมอาจทราบความเปนมาของที่ดินพิพาทไดเลยและไมอาจทราบ 
ไดวาที่ดินพิพาทไดถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดไวกอนแลว  อีกทั้ง ในฐานะที่ผูฟองคดีเปนผูซ้ือที่ดิน  
ผูฟองคดีเพียงแตพิจารณาวาผูขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะทําการซ้ือขายไดหรือไมเทาน้ัน 
กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีใชสิทธิโดยไมสุจริต และตามวิสัยของวิญูชนโดยทั่วไปหากรูวา
ที่ ดินที่จะซ้ือน้ันไดถูกยึดตามหมายบังคับคดีของศาลไวกอนแลวก็คงไมเขาทํานิติกรรมดวย  
เพราะมีแตจะไดรับความเสียหาย  ดังน้ัน ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจึงเปนผลโดยตรง 
จากการกระทําละเมิดของเจาพนักงานที่ดินและเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร  
สาขาปราสาท ที่เก่ียวของแตเพียงฝายเดียว ผูฟองคดีมิไดมีสวนกอใหเกิดความเสียหาย 
ดวยแตอยางใด สําหรับนาย พ. ผูขาย จะตองรวมรับผิดในผลแหงการรอนสิทธิหรือไม เปนขอพิพาท
ที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม มิใชเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เม่ือผูฟองคดีตองเสียเงินคาซ้ือที่ดิน  
โดยผูฟองคดีไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนเงินคาซ้ือที่ดินเต็มจํานวน สวนเงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินนั้น 
ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินวาชําระโดยนาย พ. ผูขาย ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเสียหายในสวนนี้  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙/๒๕๕๙) 
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๒. การใชสิทธิไลเบี้ยของหนวยงานของรัฐกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
ในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 ๒.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ กระบวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด 
 

 ๒.๔.๑ กรณีการกระทําละเมิดเกิดกอนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๔.๒ กรณีการกระทําละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ 
  

  การที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการเก็บรักษาของกลาง และตรวจสมุด 
ยึดทรัพยและของกลางไมนอยกวาเดือนละ ๑ ครั้ง ตามขอ ๔๑๘ (๒) และ (๕) บทที่ ๑ 
ลักษณะที่ ๑๕ และขอ ๔๒๐ บทที่ ๑ ลักษณะ ๑๕ ของประมวลระเบียบการตํารวจ
เก่ียวกับคดี ละเลยมิไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนประจําทุกเดือน ทําใหไมทราบวา
รถยนตของกลางท่ียึดไวไดสูญหายไป เม่ือสํานักงานตํารวจแหงชาติไดชดใชคาเสียหาย
ใหแกเจาของกรรมสิทธ์ิรถยนต ความเสียหายดังกลาวจึงเปนผลโดยตรงจากการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจหนาที่ 
เก็บรักษารถยนตของกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ตํารวจ 
ผูน้ันชดใชคาเสียหายใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติได  อยางไรก็ดี การที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดชดใชราคารถยนตเต็มตามมูลคาที่ผูเสียหายมีคําขอโดยไมปรากฏวา 
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ไดมีการแสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับราคารถยนตคันดังกลาว ถือเปนการกําหนด
คาเสียหายที่ไมถูกตอง  นอกจากน้ัน การที่สถานีตํารวจซึ่งยึดรถยนตคันดังกลาวไว  
ไมมีพ้ืนที่สําหรับเก็บรถยนตของกลาง ตองนํารถยนตดังกลาวไปจอดไวในสถานที่ 
ของสวนราชการอ่ืนหรือริมถนน อันเปนเหตุใหรถยนตของกลางสูญหาย กรณีจึงเปน
ความบกพรองของระบบการดําเนินงานสวนรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จําตอง
หักสวนแหงความรับผิดสวนน้ีออกจากความเสียหายทั้งหมดดวย คงเหลือคาเสียหาย
เพียงใด จึงใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหายโดยคํานึงถึงความรายแรง 
แหงการกระทํา 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางเขน 
ระหวางวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ไดเกิดเหตุรถยนตบรรทุก
หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๕๘ ซ่ึงเปนของกลางตามบัญชียึดทรัพยที่ศาลมีคําส่ังคืน  
ไดสูญหายไปจากสถานีตํารวจนครบาลบางเขน  ตอมา เจาของรถยนตบรรทุกคันดังกลาวไดยื่น 
คําขอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือใหชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน
จํานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด และแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดไปใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ  หลังจากน้ัน กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงความเห็นวา  
ผูฟองคดีกับพวกอีก ๒ ราย ไมดําเนินการตามระเบียบในการเก็บรักษารถยนตของกลาง 
คันดังกลาวเปนเหตุใหรถยนตของกลางสูญหาย อันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง โดยในสวนของผูฟองคดีใหรับผิดชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ ๓๐ ของจํานวนเงิน
ก่ึงหน่ึงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชใหแกเจาของรถยนต  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใช
คาเสียหายเปนเงินจํานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยจํานวน ๒๖๙,๑๙๑.๗๘ บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๙๑๘,๑๙๑.๗๘ บาท ใหแกเจาของรถยนต จึงใชสิทธิไลเบี้ยตอผูฟองคดี โดยออกคําสั่ง
เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๓๗,๗๒๘.๗๗ บาท  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถกูฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ขอ ๒ (๒) 
กําหนดวา การรับและการสงมอบหนาที่ ตามที่กําหนดไวในประมวลระเบียบการตํารวจ 
ไมเก่ียวกับคดี ไดกําหนดถึงการมอบหนาที่ที่จะตองสงมอบของกลางซึ่งหมายถึง ของสวนตัว
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ของผูตองหาดวยนั้น ตองตรวจตราของกับบัญชีของกลางและของสวนตัวใหถูกตอง แลวตางลงนาม
ผูมอบและผูรับมอบลงในบัญชีน้ัน ๆ เปนหลักฐาน ในเม่ือผูมอบและผูรับมอบไดตรวจตราสิ่งของ
ถูกตองครบถวนและลงนามรับรองถูกตองไวแลว ภายหลังจะโตเถียงวาไมไดรับมอบน้ันไมได 
ถาหากมีสิ่งของใดขาดตกบกพรอง ก็ตองหมายเหตุไวใหชัดเจนกอนการลงนามทั้งสองฝาย 
ประกอบกับประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ขอ ๔๑๘ (๑๕) 
กําหนดวา เม่ือมีการแตงตั้งใหไปรับตําแหนงที่อ่ืน ผูมีหนาที่เก็บรักษาของกลางและผูที่จะมา 
รับหนาที่ใหมจะตองสงมอบของกลางแกกันใหเสร็จกอนเดินทางไปรับตําแหนงใหม... หนาที่ 
ของผูรับมอบตองสํารวจสิ่งของใหถูกตองตรงกับรายการในบัญชี หากของกลางใดไมมีสงมอบ
ดวยเหตุใด ใหหมายเหตุไวใหชัดเจน แลวลงชื่อกํากับไวทั้งผูมอบและผูรับมอบ เม่ือรับมอบแลว
ใหเสนอผูบังคับบัญชาทราบ หากมีการบกพรอง ก็ใหผูบังคับบัญชาสั่งดําเนินการสอบสวนตอไป 
เม่ือผูรับมอบไดเซ็นชื่อรับมอบของกลางแลว ถือวาไดรับของกลางไวถูกตองตามจํานวนที่ปรากฏ
ในบัญชี และผูมอบก็พนจากหนาที่และความรับผิดชอบเทาที่ปรากฏในบัญชีของกลางที่มีอยู
อยางไมบกพรองในขณะที่รับมอบตอกันเทาน้ัน หากปรากฏวาขาดตกบกพรองในจํานวนสิ่งของ
ขึ้นภายหลัง ผูรับมอบจะตองเปนผูรับผิด  ดังนั้น แมผูฟองคดีไดมาดํารงตําแหนงผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลบางเขน เม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยในการรับมอบหนาที่กันนั้น 
ผูดํารงตําแหนงคนกอนมิไดทําบัญชีของกลางเพื่อสงมอบใหกับผูฟองคดีก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดี
มิไดทักทวงและไดลงนามรับมอบหนาที่ดังกลาว จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับมอบทรัพยสิ่งของ
ตาง ๆ ตามบัญชีของทรัพยสิ่งของนั้น  ดังน้ัน ทรัพยหรือสิ่งของตาง ๆ ทั้งของหลวงและของกลาง
จึงอยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดีแลวตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเม่ือประมวล
ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ ขอ ๔๑๘ (๒) กําหนดใหสารวัตรหรือ 
ผูรักษาการแทน หรือหัวหนาสถานีตํารวจเปนผูรับผิดชอบเก็บรักษาลูกกุญแจและหีบของกลาง 
ประกอบกับขอ ๔๒๐ กําหนดใหสารวัตรใหญและผูกํากับการหรือผูรักษาการแทนตรวจสมุดยึดทรัพย
และของกลางไมนอยกวาเดือนละหน่ึงครั้งวา พนักงานสอบสวนไดจัดการไปถูกตองครบถวน
หรือไม จึงเห็นไดวา ผูฟองคดีในฐานะผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางเขนมีอํานาจหนาที่
ในการเก็บรักษาของกลางและตรวจสมุดยึดทรัพยและของกลางขางตน และเม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา รถยนตบรรทุกคันพิพาทไดสูญหายไปในชวงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๔๕  ดังน้ัน รถยนตบรรทุกคันดังกลาวจึงสูญหายไปในขณะที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของผูฟองคดี เม่ือตอมาเจาของรถยนตดังกลาวไดยื่นหนังสือตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังใหจายเงิน
ตามจํานวนดังกลาว พรอมดอกเบี้ยจํานวน ๒๖๙ ,๑๙๑ .๗๘ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๙๑๘,๑๙๑.๗๘ บาท ใหแกเจาของกรรมสิทธิ์รถยนต  ดังน้ัน ความเสียหายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
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จึงเกิดจากเหตุที่รถยนตของกลางคันดังกลาวไดสูญหายไป ความเสียหายดังกลาวจึงเปนผลโดยตรง
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ 
เก็บรักษารถยนตของกลางคันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีมีหนาที่ในการเก็บรักษาของกลางและตรวจ
สมุดยึดทรัพยและของกลางตามประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ 
ขอ ๔๑๘ (๒) และ (๑๕) และขอ ๔๒๐ โดยที่ปรากฏจากการที่ผูฟองคดีไดใหการตอคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงวา ไดทราบเรื่องรถหายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงแสดงใหเห็นวา  
ผูฟองคดีละเลยมิไดตรวจสอบสมุดยึดทรัพยและของกลางเปนประจําทุกเดือน ทําใหไมทราบวา
มีรถบรรทุกคันดังกลาวเปนของกลางที่คงคางอยูในบัญชี จึงมิไดเก็บรักษารถบรรทุกของกลาง
โดยใชความระมัดระวังและตรวจตรารถบรรทุกของกลางใหเปนอยูตามสภาพเดิมเทาที่จะสามารถ
รักษาไวได เม่ือรถบรรทุกของกลางดังกลาวหายไป จึงเกิดจากการท่ีผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปแลว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  อยางไรก็ดี จากรายงานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิไดแสวงหาขอเท็จจริงวา รถยนตบรรทุก
ดังกลาวควรมีราคาเทาใด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชราคารถยนตบรรทุกเต็มตามมูลคา 
ที่ผูเสียหายมีคําขอ จึงเปนการกําหนดคาเสียหายที่ไมถูกตอง  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
รถยนตบรรทุกซ้ือมาในราคา ๑,๓๗๗,๒๖๐ บาท แตในขณะที่ถูกเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขนยึดไวเปนของกลางมีอายุการใชงาน ๘ ป ๑๐ เดือน โดยที่รถยนตบรรทุกมีอายุ
การใชงานตามเกณฑของทางราชการ ๕ ป ถึง ๘ ป แตตามสภาพการใชงานปกติโดยทั่วไป 
จะมีอายุการใชงานสูงสุด ๑๐ ป เพ่ือความเปนธรรมแกผูเสียหาย จึงคิดอายุการใชงาน 
รถยนตบรรทุกดังกลาวเปน ๑๐ ป เม่ือหักกับคาเสื่อมราคาจํานวน ๑,๒๑๖,๕๗๙.๖๗ บาท แลว  
รถยนตบรรทุกของกลางมีมูลคา ๑๖๐,๖๘๐.๓๓ บาท สําหรับดอกเบี้ยผิดนัดน้ันไมปรากฏ
พยานหลักฐานวารถยนตบรรทุกไดสูญหายไปเม่ือใด แตเจาของกรรมสิทธิ์รถยนตบรรทุก 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ขอใหคืนรถยนตบรรทุกและใหใชเงินอะไหลรถยนตบรรทุก
ที่สูญหาย จึงถือวาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําละเมิด 
ตอผูเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ จากตนเงินจํานวน 
๑๖๐,๖๘๐.๓๓ บาท เปนเงินจํานวน ๖๗,๗๔๒.๘๓ บาท รวมเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินทั้งสิ้น 
๒๒๘,๔๒๓.๑๖ บาท  อยางไรก็ดี โดยที่ขอเท็จจริงรับฟงไดวา สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 
ไมมีพ้ืนที่สําหรับเก็บรถยนตบรรทุกของกลาง ตองนํารถยนตบรรทุกของกลางไปจอด 
ไวในสถานที่ของสวนราชการอ่ืนหรือริมถนน จึงเปนเหตุใหรถยนตบรรทุกดังกลาวสูญหาย  



 
 
๙๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงเปนความบกพรองของระบบการดําเนินงานสวนรวม ในสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สมควรหักสวนแหงความรับผิดสวนนี้ออกจากความเสียหายทั้งหมดในอัตรารอยละ ๕๐ คงเหลือ
คาเสียหายเปนเงินจํานวน ๑๑๔,๒๑๑.๕๘ บาท และเม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทํา
ของผูฟองคดีแลว สมควรใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายรอยละ ๓๐ ของจํานวนคาเสียหาย
ดังกลาว เปนเงินจํานวน ๓๔,๒๖๓.๔๗ บาท ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม๓๘  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินกวาจํานวนเงิน ๓๔,๒๖๓.๔๗ บาท 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวน
ที่ เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่  ๑  เ กินกวาจํานวนเงิน 
๓๔,๒๖๓.๔๗ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓๘/๒๕๕๘) 

 

  การสอบสวนสิทธิของคูกรณีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับที่ดิน พนักงานเจาหนาที่ชอบที่จะเบิกโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินเพื่อนํามา
เทียบเคียงกับฉบับเจาของที่ดินเพ่ือทําการตรวจสอบรายการจดทะเบียนในสารบัญ 
รายการจดทะเบียนโฉนดที่ ดินทั้งสองฉบับวามีขอความถูกตองตรงกันหรือไม  
เม่ือปรากฏวาในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเพียง 
ใบแทนโฉนดที่ ดินฉบับเจาของที่ ดินที่ ผูขอนํามาย่ืนจดทะเบียนเพียงอยางเดียว 
แลวดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามคําขอ  ทั้งๆ ที่ที่ดินดังกลาวอยูใน
บังคับหามโอนตามกฎหมาย ซึ่งหากพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบโฉนดที่ดินฉบับ
สํานักงานที่ดินโดยถี่ถวน รวมถึงตรวจสอบสารบบที่ดินดวยก็จะทราบไดวาที่ดินพิพาท
อยูในบังคับหามโอน พฤติการณของพนักงานเจาหนาที่เชนน้ีถือไดวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง กรมที่ดินจึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให
พนักงานเจาหนาที่น้ันชดใชคาสินไหมทดแทนได  อยางไรก็ดี การที่ที่ดินดังกลาวมีการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทตาง ๆ กอนเกิดเหตุพิพาทในคดีน้ีหลายรายการ  
แตไมปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่รายใดหรือกรมที่ดินไดทําการตรวจสอบโฉนดที่ดิน

                                                 
 ๓๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๘  ฯลฯ   ฯลฯ 
 สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา
และความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 
 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหง
ความรับผิดดังกลาวออกดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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ทั้งสองฉบับใหมีขอความถูกตองตรงกัน ความเสียหายที่เกิดข้ึนจึงเกิดจากความบกพรอง
ของกรมที่ดินดวย จึงควรหักสวนความรับผิดออกรอยละ ๖๐ ของความเสียหายทั้งหมด 
ประกอบกับการที่กรมที่ดินมีนโยบายใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ทุกคําขอภายในวันเดียว แตอัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอกับปริมาณงาน ความเสียหาย
ดังกลาวจึงเกิดจากระบบการดําเนินงานสวนรวมดวย เห็นควรหักสวนแหงความรับผิดออก
รอยละ ๒๕ ของความเสียหายหลังจากหักสวนความบกพรองของหนวยงานออกแลว 
และโดยที่พนักงานเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดในกรณีน้ีที่มีหนาที่เพียงสอบสวนสิทธิ 
และนิติกรรมเทาน้ัน เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ในแตละกรณีน้ีแลว เห็นควรใหรับผิดในอัตรารอยละ ๓๐ ของความเสียหายท่ีเหลือ
หลังจากหักสวนความรับผิดขางตนออกแลว 

  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๙ นางสาว น. และนาย จ. ไดยื่นคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ประเภทขายฝากในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๘๖ ตั้งอยูที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยมีผูฟองคดีเปนผูรับคําขอและทําหนาที่สอบสวนสิทธิ และนาย ด. เปนเจาพนักงานที่ดิน 
ผูทําการจดทะเบียนขายฝาก ในการสอบสวนสิทธิ ผูฟองคดีไดทําการสอบสวนคูกรณี 
และตรวจสอบใบแทนโฉนดที่ ดินเฉพาะฉบับเจาของที่ ดินโดยมิไดตรวจสอบโฉนดที่ ดิน 
ฉบับสํานักงานที่ดิน ผูฟองคดีจึงไมทราบวาที่ดินแปลงดังกลาวตกอยูในบังคับหามโอน 
ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เม่ือผูฟองคดี
ไดสอบสวนสิทธิและความสามารถของคูกรณีแลวไดเสนอเรื่องผานไปยังนาย ด. และนาย ด.  
ไดจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวใหแกนาย จ. ผูรับซ้ือฝากในวันดังกลาว  ตอมา นาย จ. ไดเปน
โจทกฟองนาย ด. และกรมที่ดินตอศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกคาเสียหายจากการจดทะเบียน
ขายฝากที่ดินดังกลาว คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ชําระคาสินไหมทดแทนแกนาย จ. และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกนาย จ. แลว 
เปนเงินจํานวน ๘,๕๕๘,๕๘๕.๒๐ บาท  หลังจากน้ัน อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในมูลกรณีดังกลาว และจังหวัดฉะเชิงเทราไดแจงผล 
การพิจารณาใหกระทรวงการคลังทราบ  ตอมา กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดวา การกระทําของผูฟองคดี 
และนาย ด. เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีและนาย ด.  
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด คิดเปนเงิน 
๖ ,๔๑๘ ,๙๓๘ .๙๐  บาท  และใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ  ๔๐  
ของเงินจํานวนดังกลาว คิดเปนเงินจํานวน ๒,๕๖๗,๕๗๕.๕๖ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
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และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝาก พนักงาน
เจาหนาที่ผู รับคําขอจะตองสอบสวนสิทธิและความสามารถในการทํานิติกรรมของคูกรณี 
ตามขอ ๒๓๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ประกอบกับขอ ๒ ของกรมที่ดิน ที่ ๓๘๐/๒๔๙๗  
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวน
ใหไดสาระสําคัญ ดังนี้ คือ ชื่อตัว ชื่อสกุล บิดา มารดา อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ภูมิลําเนาที่อยู 
ของผูขอทํานิติกรรมทั้งสองฝาย ความประสงคในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
รวมทั้งคูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะทําการน้ันไดหรือไม โดยขั้นตอนการตรวจสอบดังกลาว  
ผูฟองคดีชอบที่จะเบิกโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินเพ่ือนํามาเทียบเคียงกับฉบับเจาของที่ดิน 
เพ่ือทําการตรวจสอบรายการจดทะเบียนในสารบัญรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับวา
มีขอความถูกตองตรงกันหรือไม แมคําส่ังกรมที่ดินดังกลาวจะมิไดระบุวากอนทําการสอบสวน 
ใหผูฟองคดีเบิกโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินมาประกอบการพิจารณา แตคําส่ังดังกลาวระบุ 
ใหสอบสวนสิทธิในการจดทะเบียน  ดังนั้น หากผูฟองคดีเบิกโฉนดที่ดินดังกลาวและตรวจสอบ
ใหถี่ถวนรวมทั้งไดตรวจสอบสารบบที่ดินดวยแลวก็จะทราบไดวาที่ดินพิพาทอยูในบังคับหามโอน
ตามตามมาตรา ๓๙๔๐ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ แตผูฟองคดี 
กลับตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ผูขอนํามาย่ืนเพียงฉบับเดียว โดยไมไดตรวจสอบโฉนดที่ดิน 
ฉบับสํานักงานที่ ดินแตอยางใด พฤติการณดังกลาวถือไดวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวย 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง และกอใหเกิดความเสียหายตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการ
กระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนไดตามนัยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
                                                 

๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ขอ ๒ กอนทําการจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนในเร่ืองดังตอไปน้ี ดวยคือ 
 (๑) สิทธิและความสามารถของบุคคลรวมตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชย 
 (๒) ขอกําหนดสิทธิในที่ดินและการคาที่ดิน หรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เชน การไดมาซ่ึงที่ดิน เพื่อประโยชน 

แกคนตางดาว 
 (๓) การกําหนดทุนทรัพยสําหรับเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 

๔๐ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 มาตรา ๓๙ ที่ดินที่บุคคลไดรับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบงแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินน้ัน

ไปยังผูอื่นมิได เวนแตเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.เพื่อประโยชน
ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ดี กอนเกิดเหตุพิพาทในคดีน้ี มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทตาง ๆ เก่ียวกับที่ดินแปลงนี้ตอมาอีกหลายรายการ แตไมปรากฏวาเจาพนักงานที่ดิน 
ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินรายกอน ๆ ไดตรวจสอบรายการจดทะเบียน 
ในสารบัญรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินฉบับเจาของที่ดินเทียบเคียงกับโฉนดที่ดินฉบับ
สํานักงานที่ดินใหมีขอความถูกตองตรงกัน และไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบใหเกิดความถูกตอง ความเสียหายดังกลาวจึงเกิดจากความบกพรองของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดวย จึงใหหักสวนความบกพรองของหนวยงานออกรอยละ ๖๐ ของความเสียหายจํานวน 
๘,๕๕๘,๕๘๕.๒๐ บาท ประกอบกับ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีนโยบายบริการประชาชนที่มาติดตอ 
ทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินใหไดรับการบริการดวยความรวดเร็ว โดยใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกคําขอภายในวันเดียวกัน แตวันเกิดเหตุมีประชาชนมายื่นคําขอ 
ทํานิติกรรมจํานวนมาก โดยผูฟองคดีตองรับผิดชอบคําขอที่มีผูมายื่นขอทํานิติกรรมถึงประมาณ 
๒๐ กวาราย ซ่ึงถือเปนปริมาณงานที่มากสําหรับเจาหนาที่เพียงคนเดียวที่จะตองกระทํา 
ใหแลวเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว  อีกทั้ง การตรวจสอบเรื่องราวท่ีเจาหนาที่ที่ดินมีหนาที่
จะตองกระทําน้ันตองกระทําดวยความรอบคอบ แตอัตรากําลังเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีไมเพียงพอกับปริมาณงาน จึงเห็นวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบการดําเนินงาน
สวนรวมดวย จึงใหหักสวนความรับผิดออกตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ในอัตรารอยละ ๒๕ ของความเสียหายหลังจากหักสวน
ความบกพรองของหนวยงานออก แลวเหลือคาเสียหายที่เจาหนาที่ตองรับผิดเปนจํานวน 
๒,๕๖๗,๕๗๕.๕๖ บาท และเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ในกรณีน้ีตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว เห็นวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่ผูสอบสวนสิทธิและนิติกรรม สวนการใชดุลพินิจจดทะเบียนโอนท่ีดินแกผูขอเปน
หนาที่ของเจาพนักงานที่ดินซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูงกวาผูฟองคดี โดยผูฟองคดีมีสวนรวม
ในการกระทําและทําใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย จึงเห็นควรใหผูฟองคดีรับผิด
ในอัตรารอยละ ๓๐ ของความเสียหายที่เหลือคิดเปนเงินจํานวน ๗๗๐,๒๗๒.๖๗ บาท  ดังน้ัน 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่เรียกใหผูฟองชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนเงิน
ดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชเงินคาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินกวาจํานวน ๗๗๐,๒๗๒.๖๗ บาท (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๙) 

 

 ๒.๕ อายุความการใชสิทธิไลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๓. การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐ 

 ๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๓.๒ กระบวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

  คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่มีอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิดและจํานวน 
คาสินไหมทดแทนที่ผู น้ันตองชดใชไปในคราวเดียวกัน ทั้งในกรณีที่ รูตัวผูกระทํา
ความผิดแลวหรือในกรณีที่ ยังไม รูตัวผูกระทําความผิดก็ตาม  โดยไมจําตองตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมข้ึนมาดําเนินการดังเชนการสอบสวนทางวินัยแตอยางใด  
และในการดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ แมจะมีขอความระบุวา  
ผูฟองคดีเก่ียวของกับเร่ืองที่สอบสวนในฐานะพยานก็ตาม แตถาผูฟองคดีตระหนักรู 
อยูแลวในขณะใหถอยคําวาคณะกรรมการ เรียกผูฟองคดีมาใหถอยคําในฐานะเจาหนาที่
ที่เก่ียวของกับการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ มิใชในฐานะพยาน 
ผูรูเห็นเหตุการณ  ประกอบกับผูฟองคดีไดยอมรับวา คณะกรรมการไดใหโอกาสผูฟองคดี
ในฐานะเจาหนาที่ผูเก่ียวของไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
อยางเพียงพอและเปนธรรม จึงถือไดวา คณะกรรมการไดปฏิบัติตามขอ ๑๕ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเ ก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว  
  ผูฟองคดีมีหนาที่ดูแลเก็บรักษาและจัดทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ และเปน 
ผูถือกุญแจโรงเก็บพัสดุแตเพียงผูเดียว การที่ผูฟองคดีทราบวา มีพัสดุหลายรายการ 
ไดสูญหายไป และไมไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ประกอบกับไมพบรองรอยงัดแงะ
ที่ประตูโรงเก็บพัสดุ ไมมีรองรอยการรื้อคนทรัพยสินและลายน้ิวมือหรือฝามือแฝง 
ในที่เกิดเหตุ  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมไดใสกุญแจอาคารพัสดุเน่ืองจากกุญแจเสียและไมได 
นํากุญแจมาเปลี่ยนใหม พฤติการณของผูฟองคดีถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาท
เลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการเสียหาย การที่หนวยงานของรัฐ
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ตนสังกัดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายตามมูลคาของทรัพยสินที่สูญหายจึงชอบ
ดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูอํานวยการศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม เขต ๕ นครราชสีมา  
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุสูญหาย และไดรายงานอธิบดี
กรมอนามัยทราบ กรมอนามัยจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่กรณีดังกลาว คณะกรรมการฯ สอบสวนแลวเห็นวา การที่ทรัพยสิน 
ของทางราชการสูญหายเน่ืองจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงในการปฏิบัติหนาที่ 
ของผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงเจาหนาที่งานพัสดุ ๕ สังกัดศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม เขต ๕ 
ในขณะนั้น และมีหนาที่ดูแลเก็บรักษาพัสดุที่สูญหายแตเพียงผูเดียว ผูฟองคดีจึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐเต็มจํานวนความเสียหาย เปนเงิน ๗๐๗,๘๐๐ บาท  
ตอมา มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงสาธารณสุข
จึงสงเรื่องใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาดําเนินการตอไป  
ซ่ึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดสั่งการใหมีการชดใชคาเสียหายทั้งหมด
และไดรายงานกระทรวงการคลังทราบ ซ่ึงกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดแจงผลการพิจารณาตอสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยเห็นวา ผูฟองคดีมีหนาที่ดูแลรักษาพัสดุที่สูญหาย โดยการเก็บรักษา
กุญแจอาคารเก็บพัสดุและเปนผูเบิกจายพัสดุแตเพียงผูเดียว ซ่ึงผูฟองคดีทราบอยูแลววา 
เม่ือปลายป พ.ศ. ๒๕๔๔ พัสดุเคยสูญหายมาแลวหน่ึงคร้ัง แตผูฟองคดีไมไดรายงาน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ  อีกทั้ง ผูฟองคดีก็ทราบวาแมกุญแจประตูที่ ๓ ของอาคารเก็บพัสดุชํารุด 
แตก็ไมไดนํากุญแจตัวใหมมาเปลี่ยน เปนเหตุใหมีการยกประตูแลวถางออกได จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีไมไดปองกันดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการตามพฤติการณเยี่ยงวิญูชน 
พึงกระทํา เปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงในการปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุให
ทรัพยสินของทางราชการสูญหาย จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ 
เต็มจํานวนความเสียหาย เปนเงิน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาว และมีหนังสือแจงใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ 
นครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนและดําเนินการ 
ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาวแลวรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบ  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวและนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 



 
 
๙๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รวม ๓ คร้ัง แมในบันทึกการสอบขอเท็จจริงทั้ง ๓ คร้ัง  
จะระบุขอความวา ผูฟองคดีเก่ียวของกับเรื่องที่สอบสวนในฐานะพยานก็ตาม แตเม่ือพิจารณา
ถอยคําที่ผูฟองคดีไดใหตอคณะกรรมการฯ วา ผูฟองคดีรับราชการในตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ๕ 
ไดทราบเรื่องการสอบขอเท็จจริงตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ กรณีพัสดุครุภัณฑเก่ียวกับการเจาะและงานประปาสูญหายโดยไมทราบ
สาเหตุเม่ือวันที ่๔ กันยายน ๒๕๔๕ จํานวน ๘ รายการ และไดใหถอยคําเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่
ของผูฟองคดีวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาหนาที่พัสดุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงทราบ
ถึงหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงเจาหนาที่พัสดุเปนอยางดีซ่ึงผูฟองคดีก็ไดปฏิบัติ 
โดยเครงครัดตลอดมา ผูฟองคดีเปนผูเก็บรักษากุญแจอาคารพัสดุทั้ง ๓ หลัง แตตอมากุญแจเสีย 
จึงไมไดใสกุญแจประตูบานที่ ๓ เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวารางประตูยังแนบสนิทดี และผูฟองคดี
ยังไดใหถอยคําอีกวา เม่ือกรณีเกิดเหตุพัสดุสูญหายคร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๕๔๔ น้ัน ผูฟองคดี 
ไมทราบวาจะดําเนินการอยางไรกับพัสดุที่สูญหาย แตคิดวาตนเองสามารถแกไขปญหา 
ในเรื่องดังกลาวได จึงทําการตัดบัญชีโดยไมมีใบเบิก และไมไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
ผูฟองคดีทราบดีวา การตัดบัญชีโดยไมมีใบเบิกเปนความผิด และทราบวาการแกไขบัญชี 
เปนการรายงานเท็จ ซ่ึงจากถอยคําที่ผูฟองคดีไดใหตอคณะกรรมการฯ ดังกลาว เห็นไดวา  
ผูฟองคดีไดตระหนักรูอยูแลวในขณะที่ใหถอยคําวา คณะกรรมการฯ เรียกผูฟองคดีมาใหถอยคํา
ในฐานะเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ มิใชในฐานะ
พยานผูรูเห็นเหตุการณ และจากการใหถอยคําเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่พัสดุ
ของผูฟองคดี เห็นไดวา คณะกรรมการฯ ไดใหโอกาสผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
ไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 
ตามขอ ๑๕๔๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้
ไวโดยเฉพาะอันถือไดวาเปนหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการ 
 

                                                 
 ๔๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ขอ ๑๕ คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยง 
แสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๔๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจง 
ผูฟองคดีวา ขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่งานพัสดุ ๕ ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการพัสดุ 
โดยไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแล เก็บรักษา จัดทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ และเปนผูถือกุญแจ
ประตูอาคารเก็บรักษาพัสดุของงานจัดหานํ้าสะอาดแตเพียงผูเดียว ซ่ึงในการเบิกจายพัสดุแตละครั้ง 
ผูฟองคดีจะตองนํากุญแจมาเปดอาคารเก็บรักษาพัสดุและนับพัสดุเพ่ือสงมอบใหกับผูเบิก 
ปรากฏวาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพัสดุไมครบบัญชีจํานวน ๒ รายการ คิดเปนเงินจํานวน 
๒๖๑,๑๐๐ บาท แตผูฟองคดีไมไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ กลับทําการตัดบัญชีในป  
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยพลการ  ตอมา เม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ผูฟองคดีไดรับคืนครุภัณฑ 
จากเจาหนาที่หนวยเจาะ พบวามีพัสดุสูญหายจํานวน ๘ รายการ คิดเปนเงินจํานวน ๔๔๖,๗๐๐ บาท 
รวมเปนพัสดุ ๑๐ รายการ คิดเปนเงินจํานวน ๗๐๗ ,๘๐๐ บาท ซ่ึงจากการตรวจสอบ 
ของเจาหนาที่ตํารวจวิทยาการ ไมพบรองรอยการงัดแงะที่ประตูหรือกุญแจประตู ไมพบรองรอย
การร้ือคนทรัพยสิน และไมพบลายนิ้วมือหรือฝามือแฝงในที่เกิดเหตุ โดยขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ไมไดใสกุญแจอาคารประตูที่ ๓ เน่ืองจากกุญแจ
ชํารุดและไมไดนํากุญแจใหมมาเปลี่ยน ทําใหไมมีการคลองโซและใสกุญแจ เปนเหตุใหคนราย
ยกประตูและเลื่อนออกได การกระทําของผูฟองคดีถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง เปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการสูญหาย จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
เต็มจํานวน ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนกรณีที่ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจง
ขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบอยางเพียงพอแลว แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมหรือนําเสนอพยานหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือหักลางขอกลาวหาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งที่ 
อยูในวิสัยที่จะกระทําได จนกระทั่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ซ่ึงกรณีน้ีเปนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ตามขอ ๘๔๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
                                                 
 ๔๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
   ฯลฯ ฯลฯ 
 ๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ขอ ๘ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงน้ันมีเหตุอันควรเชื่อวา
เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะหน่ึง โดยไมชักชา เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํานวน 
คาสินไหมทดแทนที่ผูน้ันตองชดใช 
   ฯลฯ ฯลฯ 
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ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไมตองดําเนินการอยางกระบวนการของการดําเนินการ
ทางวินัย โดยในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดน้ัน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับบุคคล 
ผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูน้ันตองใชไปในคราวเดียวกัน โดยไมจําตอง
แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นดําเนินการอีกแตอยางใด  อีกทั้ง ในการดําเนินการสอบสวน 
ก็ไมจําตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูฟองคดีทราบ 
กอนการใหถอยคําอยางกรณีของการดําเนินการทางวินัย และเม่ือไดวินิจฉัยแลววา คณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดง
พยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรมแลว ประกอบกับพฤติการณของผูฟองคดี
ตามผลการสอบขอเท็จจริงดังกลาว เห็นไดวาผูฟองคดีไมไดใชความระมัดระวังเทาที่ควรในการ
ปองกันดูแลทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของตนเองเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติ การกระทําของ
ผูฟองคดีจึงถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหทรัพยสินของ
ทางราชการเสียหาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน
จํานวน ๗๐๗,๘๐๐ บาท ตามมูลคาของทรัพยสินที่สูญหายเต็มจํานวนตามราคาปจจุบัน 
เ น่ืองจากเปนทรัพยสินที่ยังไมไดใชงาน จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๘-๕๐/๒๕๕๙ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  กรณีที่คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ระบุแตชื่อของเจาหนาที่ผูกระทําทุจริตเพียงคนเดียวเปนผูถูกกลาวหา โดยมิไดระบุชื่อ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผู น้ันเปนผูถูกกลาวหาดวย  อีกทั้ง ในชั้นใหถอยคําตอ 
คณะกรรมการฯ ผูบังคับบัญชาก็ใหถอยคําในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่
ผูกระทําทุจริต อันเปนการสอบสวนในฐานะพยานในเรื่องที่กลาวหาเจาหนาที่ผูกระทํา
ทุจริตเทาน้ัน กรณีเชนน้ีถือไมไดวาคณะกรรมการฯ ไดใหโอกาสผูบังคับบัญชาไดชี้แจง 
และแสดงพยานหลักฐานโตแยงขอกลาวหาวาตนกระทําละเมิดในการปฏิบัตหินาที่ในกรณี
ดังกลาว ซึ่งเปนข้ันตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การดําเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
กรณีของผูบังคับบัญชาจึงไมชอบดวยกฎหมาย  และเปนเหตุใหคําสั่งที่ เรียกให
ผูบังคับบัญชาชดใชคาสินไหมทดแทนไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษไดรายงานใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่นาง ก. 
ซ่ึงดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางคกู ไดอาศัยตําแหนงหนาที่
ทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลไปเปนของตนเองและโอนเขาบัญชีผูอ่ืน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
โดยคําสั่งดังกลาวระบุใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบสวนนาง ก. ในเร่ืองดังกลาวแตเพียง 
ผูเดียว ในการสอบสวนคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสอบปากคําพยานบุคคลรวมทั้งผูฟองคดี
ซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลและเปนผูบังคับบัญชานาง ก. แลวไดจัดทํารายงาน
ผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จึงไดรายงานผลการสอบสวนไปยัง
กระทรวงการคลัง  ตอมา กระทรวงการคลังมีหนังสือแจงความเห็นกลับมาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา 
การที่ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผู อํานวยการโรงพยาบาลปรางคกู มีหนาที่ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไปใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
และมีฐานะเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายเช็ค ไมตรวจสอบจํานวนเงินในตนขั้วเช็ค 
และปลายเช็ควาตรงกันหรือไม ตลอดจนไมหาทางปองกันการแกไขจํานวนเงินในเช็คดังกลาว 
จนเปนเหตุใหเกิดการทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการ เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนเงินจํานวน ๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน 
๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐ บาท เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี ซ่ึงมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน รวมทั้งขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาที่ตองใหคูกรณี 
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐาน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ระบุแตชื่อนาง ก. เพียงผูเดียวที่เปนผูถูกกลาวหา คําส่ังดังกลาวจึงมิไดกลาวหาผูฟองคดีเปน
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ผูกระทําละเมิดดวย  อีกทั้ง ในชั้นใหถอยคําตอคณะกรรมการฯ ก็ปรากฏวาผูฟองคดีไดใหถอยคํา
ไวในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของนาง ก. เทาน้ัน มิใชใหถอยคําในฐานะที่เปนผูถูกกลาวหา 
แตอยางใด จึงเห็นไดวา การดําเนินการของคณะกรรมการฯ เปนแตเพียงสอบสวนผูฟองคดี 
ในฐานะพยานในเรื่องที่กลาวหานาง ก. เทาน้ัน จึงไมอาจถือไดวา คณะกรรมการดังกลาว 
ไดใหโอกาสผูฟองคดีไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานและโตแยงขอกลาวหาที่วาผูฟองคดี
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ราชการในกรณีดังกลาวดวย กรณีจึงเปนการมิไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังน้ัน การดําเนินการสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิดรายผูฟองคดี จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือการเตรียมการและ
การดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวไมชอบดวย
กฎหมาย ยอมทําใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย เน่ืองจากกระทําไปโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน และเม่ือการดําเนินการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดกรณีของผูฟองคดีไดดําเนินการไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการตอไปตามขอ ๑๗ วรรคหา๔๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดฯ ก็ไมทําใหกระบวนการสอบสวน
ซ่ึงไดดําเนินการไปโดยไมชอบดวยกฎหมายแลวกลายเปนการสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย
ขึ้นมาได พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๘  ที่ อ.๗๘๑/๒๕๕๘  และ 
ที่ อ.๑๒๒๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๔๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ขอ ๑๗   ฯลฯ   ฯลฯ 
  ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหกเดือน ถากระทรวงการคลัง 
ไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตามที่เห็นสมควร และแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
เวนแตในกรณีหนวยงานของรัฐน้ันเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จ
กอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหน่ึงป ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
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 ๓.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 

 การดําเนินการแจงคําสั่งใหเจาหนาที่ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ทราบกอนสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ เปนการไมปฏิบัติตามข้ันตอนที่เปนสาระสําคัญตามขอ ๑๗ วรรคหน่ึง  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แมตอมาจะไดมีการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริง 
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบในภายหลัง แตเม่ือกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ไดแจงความเห็นและผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหหนวยงาน
ทางปกครองทราบภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณแลว คําสั่งที่ให
เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เดิมผูฟองคดีทั้งสี่เปนขาราชการในสังกัดของกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ดํารงตําแหนงนายตรวจศุลกากร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับรายงานจากสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีวา มีผูรองเรียนวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตในการ
ขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร อธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยคณะกรรมการฯ เห็นวา ผูฟองคดีทั้งสี่
มีหนาที่ตรวจสอบใบขนสินคาขาออก ตรวจสอบสินคาใหตรงใบขนสินคา เปดตรวจสินคา 
และตรวจสอบสภาพคอนเทนเนอร ตลอดจนตรวจสอบลายมือชื่อของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
กอนที่จะอนุญาตใหบรรจุสินคาไดตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ แตผูฟองคดี
ทั้งสี่กลับลงลายมือชื่อรับรองการตรวจปลอยและการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอร โดยไมได
ตรวจสอบและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรดวยตนเอง เปนเหตุใหบริษัท ก.  
กระทําการทุจริต จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่กระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ฝายวินัย สวนวินัยและจริยธรรม สํานักบริหารและพัฒนาบุคคลไดพิจารณารายงานการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแลวเสนอใหผูฟองคดีทั้งสี่รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่  ๑ และใหสํานักกฎหมายดําเนินการฟองคดีเรียกคาเสียหายตอไป  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหดําเนินการตามเสนอ ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาบุคคลจึงมีหนังสือ
แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทั้งสี่ทราบ โดยใหชําระคาสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ สวนผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดี
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ที่ ๓ ก็ไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่ง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดวินิจฉัยอุทธรณ ผูฟองคดีที่ ๑  
ถึงผูฟองคดีที่  ๓ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคํ าพิพากษาหรือคําสั่ งให เพิกถอนคําสั่ ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่ใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน  ตอมา ระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดแจง 
ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตอผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ ไดรับทราบคําส่ังดังกลาวแลว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสดุ 
 เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดเสนอความเห็น 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหดําเนินการตามเสนอ คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําส่ังตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือคาสินไหมทดแทนความเสียหายมีจํานวนเกินกวา ๔๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงไมตกอยูภายใตขอยกเวนไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวง 
การคลัง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เร่ือง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงาน
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดวินิจฉัยสั่งการ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวถือเปนขั้นตอน 
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  การที่สํานักบริหารและพัฒนาบุคคลไดมีหนังสือแจงคําสั่ง
ใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดสงสํานวนการสอบสวน
และรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
คําสั่งดังกลาวยอมมีผลออกไปสูภายนอก โดยผูฟองคดีทั้งสามไดรับแจงการวินิจฉัยสั่งการใหชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใช
อํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสาม  

                                                 
 ๔๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๘ 
หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูน้ันไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินดังกลาวภายในเวลา 
ที่กําหนด 
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อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการขามขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ 
อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง 
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ฯ และแมตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดสงสํานวนการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังตรวจสอบในภายหลัง แตก็เปนกรณีที่การสงสํานวน
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบและกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดแจงความเห็นและ 
ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ ภายหลังสิ้นสุด
กระบวนการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ แลว  ดังน้ัน กระบวนการในการออกคําส่ัง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญ คําส่ังดังกลาวจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะในสวนที่เรียกใหผูฟองคดี
ทั้งสามรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน โดยใหมีผลยอนหลังนับแตวันที่ออกคําสั่งดังกลาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๕๘) 

 

 การที่ผูมีอํานาจสั่งการไดพิจารณาใหเจาหนาที่ผูกระทําทุจริตและผูเก่ียวของ
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเต็มจํานวนความเสียหาย อันเปนกรณีที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบตามขอ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ 
ขอ ๒.๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แลว
ตอมากลับมีคําสั่งใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับผิดชดใชเพียงรอยละ ๕๐ ของคาเสียหาย 
โดยไมไดรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบกอน ถือเปนการออกคําสั่งโดยไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคสอง 
ของระเบียบดังกลาว คําสั่งที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามกรณีน้ีจึงไมชอบดวย
กฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 

 ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ๖ สังกัดมหาวิทยาลัย 
มหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีการตรวจสอบพบวามีเงินขาดหายไปในระบบการยืมทดรองจาย
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จํานวน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏวา นาย จ. 
ไดกระทําทุจริตยักยอกเงิน คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นวา นาย จ. ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
เต็มจํานวนเปนเงิน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท และมีความเห็นวา ผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของนาย จ. ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เห็นควรใหรวมรับผิดชดใช
เงินจํานวนเทากัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีหนังสือ
สงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ซ่ึงกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ไดสงสํานวนการสอบสวนคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เน่ืองจากเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา
ใหเจาหนาที่ผูกระทําทุจริตและผูเก่ียวของซึ่งปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายแลว จึงเปนกรณีที่ไมตองสงสํานวนการสอบสวน 
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังใหนาย จ. รับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนจํานวน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท และใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน 
ในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเสียหาย เปนเงินจํานวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดที่ให นาย จ. เจาหนาที่ผูกระทําทุจริตตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
เต็มจํานวนความเสียหายเปนเงิน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท และใหผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชา
รวมรับผิดในจํานวนเงินดังกลาว โดยไดสงสํานวนการสอบสวนไปใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ซ่ึงกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา 
แลวมีคําสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใช
คาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหาย อันเปนไปตามขอ ๒.๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามนัยของหนังสือ
กระทรวงการคลังดังกลาวตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชอบที่จะออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา ผูฟองคดี
กระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงและตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไมเต็มจํานวน
ความเสียหาย โดยเห็นควรออกคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงรอยละ ๕๐ 
ของความเสียหาย เปนเงินจํานวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรายงาน
ความเห็นและสํานวนการสอบสวนในสวนดังกลาวใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามขอ ๒.๑ 
ของประกาศกระทรวงการคลังดังกลาว ซ่ึงเปนกรณีที่ไมเขาขอยกเวนตามขอ ๑๗ วรรคสอง 
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ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดใหไมตองรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ  ดังนั้น  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเพียงรอยละ ๕๐ ของคาเสียหาย  
คิดเปนเงินจํานวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท ซ่ึงไมเต็มจํานวนความเสียหาย โดยไมไดรายงาน 
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบกอน จึงเปนการออกคําส่ังโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน 
และวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว  
และเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เฉพาะสวนที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จํานวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท  
แกผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๘/๒๕๕๘) 

 

 กรณีหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่ในสังกัด เห็นวา ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการทุจริตของ
เจาหนาที่ จึงมีขอสั่งการใหเจาหนาที่ น้ันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็ม 
ตามจํานวนความเสียหาย กรณีดังกลาวจึงไมเขาขอยกเวนที่ไมตองสงสํานวนการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามขอ ๑๗ 
วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับขอ ๒ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงาน 
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  อน่ึง ในการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ซึ่งมีการดําเนินการสอบสวนทางวินัยเจาหนาที่
ดังกลาวดวย แมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีมติในการประชุมพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยวาเจาหนาที่ ดังกลาวไมมีเจตนาทุจริต  แตก็ไมมีบทบัญญัติกฎหมายใด
กําหนดใหการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตองรับฟงความเห็นตามการสอบ 
ทางวินัยแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศ 
จัดตั้งศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
และคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต และศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย ณ อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแตงตั้งผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
เปนกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอํานวยการ และเปนประธานคณะกรรมการบริหาร  
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และมีคําสั่งมอบอํานาจใหผูฟองคดีปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการบริหารจัดการ
โครงการศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ตอมา ผูฟองคดีไดจัดตั้งกองทุนเปนการภายใน
เพ่ือบริหารจัดการศูนยการศึกษาดังกลาว และมีการจัดพิธีเปดอาคารศูนยใหการศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ซ่ึงมีการจัดทําบัตรเชิญชวนผูมีเกียรติเขารวมพิธีและบริจาคเงิน มีผูบริจาคเงิน 
รวมทั้งสิ้น ๕๑,๗๐๐ บาท ผูฟองคดีไดนําเงินดังกลาวไปฝากไวกับธนาคารโดยใชชื่อบัญชี ๓ คน 
รวมทั้งผูฟองคดี  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดเบิกเงินบริจาคท้ังหมดพรอมดอกเบี้ย ๕๐ บาท  
ไปหักกลบลบหนี้กับคาใชจายในพิธีเปดที่ผูฟองคดีไดจายไปกอนที่จะไดรับเงินบริจาคดังกลาว  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ การเงิน  
ของศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุฯ รายงานวา ไดตรวจพบ
เอกสารเก่ียวกับเงินที่ไดรับบริจาค แตไมพบสมุดบัญชีธนาคารและไมมีการบันทึกรายการดังกลาว
ลงในสมุดบัญชีของศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๕๑,๗๕๐ บาท ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว เน่ืองจาก
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบกอนมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ชําระคาสินไหมทดแทน และผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงมิไดกระทําละเมิดตอทางราชการ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ัง และตอมาไดนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงจากคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ แลววินิจฉัยสั่งการวา การกระทําของผูฟองคดี
ที่ไดยึดถือเงินบริจาคไวจํานวน ๕๑,๗๐๐ บาท โดยมิไดนําเงินบริจาคพรอมดอกเบี้ยจํานวน  
๕๐ บาท มามอบใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการจงใจนําเงินไปเปนประโยชนสวนตัว โดยอาศัย
โอกาสในตําแหนงหนาที่กระทําการทุจริต เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ถือเปนการกระทําละเมิด ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๕๑,๗๕๐ บาท 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองเห็นวา ความเสียหายมีสาเหตุมาจาก
การทุจริต และไดพิจารณาใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมแทนเต็มตามจํานวนความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเขาขอยกเวนไมตอง
สงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
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ตามขอ ๑๗ วรรคสอง๔๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับขอ ๒๔๗ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  อน่ึง แมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาเสียงขางมากมีมติในการประชุมพิจารณาลงโทษทางวินัยผูฟองคดีวาไมมีเจตนา
ทุจริต ก็มิไดมีบทบัญญัติใดกําหนดใหการพิจารณาในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ตองรับฟงความเห็นตามการสอบวินัย  ดังน้ัน การดําเนินการออกคําส่ังใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ จึงเปนไปโดยชอบดวยขั้นตอนและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดแลว และเม่ือระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย 
การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๔ กําหนดวา “เงินรายได” หมายความวา 
เงินหรือทรัพยสินที่สถาบันไดรับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผนดิน หมวด ๑ ประเภท 
และที่มาของเงินรายได ขอ ๖ กําหนดวา ประเภทเงินรายได ประกอบดวย... ๖.๓ เงินทุน 
การศึกษา เงินบริจาคหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค ขอ ๗ กําหนดวา ที่มาของเงินรายไดประเภท
ตาง ๆ... ๗.๓ เงินทุนการศึกษา เงินบริจาคหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค ไดจากผูบริจาคใหสถาบัน 
เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการอ่ืนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค ขอ ๑๕ กําหนดวา การหักเงิน
รายไดไวใชจายเพ่ือการใด ๆ กอนนําสงสถาบันจะกระทํามิได... และขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง กําหนดวา  
                                                 
 ๔๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   ขอ ๑๗  ฯลฯ ฯลฯ 
    ใหผูแตงตั้งสงสํานวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เวนแตเปนเร่ืองที่

กระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๔๗ ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 ๒. ความเสียหายเกิดข้ึนแกหนวยงานของรัฐซ่ึงมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ (เชน การไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
หรือระเบียบที่ เกี่ยวของกับการเงินการคลัง การจัดซ้ือจัดจางไมปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุหรือฝาฝน 
มติคณะรัฐมนตรี เปนตน) หนวยงานของรัฐไมตองสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังน้ี 

    ๒.๑ ความเสียหายซ่ึงมีสาเหตุจากการทุจริตและหนวยงานของรัฐไดพิจารณาใหผูทุจริตรับผิดชดใชเต็มจํานวน
ความเสียหายและพิจารณาใหผูเกี่ยวของที่ประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนโอกาสหรือชองทางใหเกิดการทุจริตชดใช
คาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว 

 ๒.๒ ความเสียหายซ่ึงมีสาเหตุจากการที่ เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตาง ๆ และตองมิไดเกิดจากการทุจริต เม่ือหนวยงานของรัฐไดพิจารณาใหผูกระทําโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว 



 
 
๙๕๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินรายไดที่หนวยงานเปนผูจัดเก็บ... ถามีรายรับเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหนําสงภายในวันนั้น 
หรือวันทําการถัดไป เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดออกบัตรเชิญบุคคลภายนอก 
เพ่ือเขารวมพิธีเปดอาคารอํานวยการและศูนยบริการการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบุ
ขอความวา ขอเชิญชวนรวมสมทบกองทุนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ยอมทําใหผูเขารวมงานเขาใจวาเปนการบริจาคเงินเขากองทุนของศูนยใหการศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี การบริจาคเงินของผูรวมงานจึงเปนการบริจาคใหศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เงินบริจาคดังกลาวจึงเปนรายไดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)๔๘  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๔ ขอ ๖ และขอ ๗  
ของระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินฯ 
ผูฟองคดีจึงตองนําสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือดําเนินการจัดตั้งกองทุนหรือจัดการตามเง่ือนไข
ของการอุทิศใหตอไป การท่ีผูฟองคดีรับเงินบริจาคไว โดยไมไดนําเงินจํานวนดังกลาวสงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตไดนําเงินบริจาคดังกลาวไปฝากธนาคารในนามของตนเอง และตอมาไดนํา
เงินบริจาคดังกลาวไปหักกลบลบหนี้กับคาใชจายที่ผูฟองคดีไดจายไปกอนที่จะไดรับเงินบริจาค
ดังกลาว จึงเปนการจงใจหักเงินบริจาคดังกลาวไปใชในกิจการที่ไมเขาขอยกเวนตามที่ระเบียบ
กําหนดใหมีการหักไวได อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๕ และขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
สภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินฯ เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมสามารถนําเงินบริจาคดังกลาว
ไปใชในการใหการศึกษาและการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรีตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเงิน
ดังกลาวได จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  ดังน้ัน คําสั่งใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จํานวน ๕๑,๗๕๐ บาท จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๔/๒๕๕๘) 
 

 ๓.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด 
 

 กรณีที่รับฟงไดวาหนวยงานของรัฐผูเสียหายไมไดรับแจงผลการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่จากกระทรวงการคลังกอนอายุความสองป  
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

                                                 
 ๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ส้ินสุดลงไมนอยกวาหกเดือน เม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว 
หนวยงานของรัฐชอบที่จะออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามที่เห็นสมควรได  ทั้งน้ี เปนไปตามขอ ๑๗ วรรคหา ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนอดีตขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยขณะที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงินของโรงเรียน ศ. 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ไลผูฟองคดีออกจากราชการ กรณีผูฟองคดีเบียดบังเงินของทางราชการไป
โดยทุจริต  และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดี
ชดใชเงินจํานวน ๔๖๘,๕๑๗.๗๔ บาท ตามการสั่งการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  หลังจากน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงิน
เพ่ิมขึ้นจากจํานวนท่ีไดเรียกใหผูฟองคดีชําระหนี้ไวแลวอีก ๒๔,๖๘๔.๒๘ บาท รวมเปนเงิน
จํานวน ๔๙๓,๒๐๑.๙๒ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) โดยไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ เรียกใหผูฟองคดีชดใชเ งินทั้งสองฉบับ ไมชอบดวยกฎหมาย เ น่ืองจากมิไดสั่ งการ 
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีกับนาย พ. และ นาย ส. 
รวมรับผิดชดใชเงินจํานวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท อยางลูกหน้ีรวม ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณ  
แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผูถกูฟองคดีที่ ๒ ทั้งสองคําส่ังดังกลาว  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวินิจฉัยสั่งการใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินจํานวน 
๔๖๗,๕๑๗.๖๔ บาท เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ และสงสํานวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตรวจสอบ 
ดังนั้น สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูฟองคดีจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
ซ่ึงอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง๔๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

                                                 
 ๔๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูน้ัน 
อยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



 
 
๙๕๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะครบสองปในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ไมนอยกวาหกเดือนตามขอ ๑๗ วรรคหา 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กลาวคือ จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๔๘ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ แจงผลการตรวจสอบ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๔ ยอมรับวา  
การแจงผลดังกลาวสงทางไปรษณียธรรมดาและผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยืนยันวาไมไดรับหนังสือแจง
ผลการพิจารณาจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เกรงวาสิทธิเรียกรองจะขาดอายุความสองป 
จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหมทดแทนในกรณีที่ 
ผูฟองคดีกระทําละเมิด จํานวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท ตามคําวินิจฉัยสั่งการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเปนการใชอํานาจดําเนินการตามขอ ๑๗ วรรคหา ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับแจงผลการวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ กอนหนาวันดังกลาวแลว ยอมไมมีเหตุผลใดที่จะไมออกคําส่ังใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ กรณีจึงเชื่อไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดรับแจงผลการวินิจฉัยจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘  
ที่เรียกใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนจํานวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท จึงเปนคําส่ังที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  สวนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
ที่เรียกใหผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก ๒๔,๖๘๔.๒๘ บาท รวมเปนเงิน
จํานวน ๔๙๓,๒๐๑.๙๒ บาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจง 
ใหนาย พ. และนาย ส. รวมรับผิดชําระหนี้กับผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๔๙๓,๒๐๑.๙๒ บาท  
ในวันเดียวกันกับที่มีหนังสือถึงผูฟองคดี จึงยังฟงมิไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีเจตนาปกปดเพ่ือให
ผูฟองคดีตองรับผิดชําระหน้ีแตเพียงผูเดียว  อีกทั้ง มาตรา ๒๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ก็บัญญัติในเรื่องลูกหน้ีรวมไววา เจาหน้ีจะเรียกชําระหนี้จากลูกหน้ีแตคนใดคนหนึ่ง
สิ้นเชิงหรือแตโดยสวนก็ไดตามแตจะเลือก  ดังน้ัน จึงไมอาจรับฟงวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่เรียกใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น
อีกจํานวน ๒๔,๖๘๔.๒๘ บาท เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๑/๒๕๕๘) 
 

                                                                                                                                            
 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหน่ึง ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ี
ผูน้ันไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนน้ันมีกําหนด 
อายุความหน่ึงปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เสียหาย
ยอมมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนไดตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากเจาหนาที่ไมชดใช หนวยงานของรัฐที่เสียหายยอมมีอํานาจออก
หนังสือเตือนใหเจาหนาที่ชําระ และถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน ก็อาจใชมาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันออกขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินได
ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตหาก
หนวยงานของรัฐที่เสียหายนําขอเท็จจริงตามคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ รับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนไปฟองคดีตอศาล ถือเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายประสงคจะ
สละการใชสิทธิเรียกรองตามคําสั่งเรียกใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไปใชสิทธิ
ทางศาลดวยการฟองคดี ขออางตามคําสั่งเรียกใหใชเงินจึงหมดสิ้นไป หนวยงานของรัฐ
ที่เสียหายไมอาจอางสิทธิที่จะเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งอีกได 
มิฉะน้ัน จะเปนการเปดโอกาสใหฝายปกครองเลือกใชสิทธิเรียกรองไดทั้งการใชสิทธิฟองคดี
ตอศาลและการออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหชําระคาสินไหมทดแทน แลวแตกรณีใด
จะเปนประโยชนแกตน 

 สรุปขอเท็จจริง   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีมีการเบิกถอนเงินทุนการศึกษาไปโดยทุจริต  
ซ่ึงกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นวาเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สูญหายไปจากบัญชีเงินฝากของธนาคารจํานวน ๔ บัญชี รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๙,๑๐๗.๓๕ บาท 
เกิดจากการทุจริตของนาง ก. และผูฟองคดี ซ่ึงเปนลูกจางชั่วคราว จึงใหชดใชเงินคืนใหแก 
ทางราชการตามจํานวนที่แตละคนทุจริต โดยใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน 
๒๙๗,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวน
ดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  
โดยขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเปนโจทก ฟองผูฟองคดีและผูชวยศาสตราจารย ส. 
ตอศาลแรงงาน ภาค ๑ เปนคดีหมายเลขดําที่ ๓๔๗/๒๕๕๐ เรียกใหผูฟองคดีและผูชวย
ศาสตราจารย ส. รับผิดตามสัญญาจางแรงงานและสัญญาค้ําประกัน โดยอางวาผูฟองคดี 



 
 
๙๖๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กระทําละเมิด ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย ซ่ึงศาลแรงงาน ภาค ๑ ไดมีคําพิพากษา
ยกฟอง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดยื่นอุทธรณ คดีจึงถึงที่สุดแลว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐน้ัน หนวยงานของรัฐ 
ยอมมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
และหากเจาหนาที่ไมชดใช หนวยงานของรัฐยอมมีอํานาจออกหนังสือเตือนใหเจาหนาที่ชําระ 
และถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน ก็อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูน้ันออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินไดตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง๕๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงหากเจาหนาที่เห็นวา คําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังที่
ไมชอบดวยกฎหมาย เจาหนาที่ยอมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว ดังเชนในคดีน้ี ซ่ึงการที่ศาลจะวินิจฉัยวา คําส่ังเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ศาลตองวินิจฉัยวา ผูฟองคดีทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ หรือไม และหากศาลไดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีทําละเมิดและวินิจฉัยวา คําส่ังดังกลาว 
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
ใหผูฟองคดีชําระเงินตามคําสั่งดังกลาวได โดยผูฟองคดีไมอาจปฏิเสธวา ไมไดทําละเมิด 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามที่ระบุในคําสั่งได แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่น
ฟองคดีตอศาลแรงงาน ภาค ๑ โดยฟองผูฟองคดีและผูชวยศาสตราจารย ส. ใหรับผิดชดใชเงิน
ตามสัญญาจางแรงงานและสัญญาคํ้าประกัน ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๔๗/๒๕๕๐ โดยคดีดังกลาว 
มีพยานหลักฐานเชนเดียวกับคดีน้ี และศาลแรงงานภาค ๑ วินิจฉัยวา พยานหลักฐานไมพอฟงวา 
ผูฟองคดีจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงไมได
กระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศาลแรงงาน ภาค ๑ จึงมีคําพิพากษายกฟอง และในคดีดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดยื่นอุทธรณ คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดแลว ซ่ึงการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนํา
ขอเท็จจริงตามคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไปฟองคดีตอศาลแรงงาน 
ภาค ๑ ถือเปนกรณีที่ผูถกูฟองคดีที่ ๑ ประสงคจะสละการใชสิทธิเรียกรองตามคําส่ังเรียกใหรับผิด

                                                 
 ๕๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๗ คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 
เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ชดใชคาสินไหมทดแทน โดยกลับไปใชสิทธิทางศาลดวยการฟองคดีตอศาลแรงงาน ภาค ๑  
ซ่ึงเม่ือมีการฟองคดีดังกลาวแลว หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนฝายชนะคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ยอมตองดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เ ก่ียวของ  
โดยไมอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคําส่ังพิพาทตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ได แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลแรงงาน ภาค ๑ เห็นวา พยานหลักฐาน 
ไมเพียงพอที่จะรับฟงไดวา ผูฟองคดีกระทําละเมิด และมีคําพิพากษายกฟอง คดีถึงที่สุดแลว
กอนที่คดีน้ีจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด จึงถือไดวา ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา ผูฟองคดี 
กระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือไม ไดรับการวินิจฉัยโดยศาลแรงงาน ภาค ๑ อันเปน
องคกรตุลาการแลว ขออางตามคําส่ังเรียกใหใชเงินที่อางวา ผูฟองคดีกระทําละเมิดจึงหมดสิ้นไป 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจอางสิทธิที่จะเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามคําสั่ง
พิพาทได เพราะมิฉะน้ัน จะเปนการเปดโอกาสใหฝายปกครองเลือกใชสิทธิเรียกรองไดทั้งการ 
ใชสิทธิฟองคดีตอศาลและการออกคําส่ังทางปกครองเรียกใหชําระคาสินไหมทดแทน แลวแต
กรณีใดจะเปนประโยชนแกตน  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดี 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๘) 

 

 กรณีที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตายกอนที่หนวยงานของรัฐ 
ที่เสียหายจะออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน ความรับผิดของเจาหนาที่ในอันที่
จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐที่เสียหาย จะเปนมรดกตกทอด 
แกทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันทันทีที่ถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐที่เสียหายจึง 
ไมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดหรือผูจัดการมรดกหรือทายาท
ของเจาหนาที่ผูน้ันชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได เน่ืองจากผูจัดการมรดกหรือทายาทของเจาหนาที่
ผูกระทําละเมิดมิไดเปนเจาหนาที่ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และแจงผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กรณีสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาคที่ ๑๓ สุราษฎรธานี ไดตรวจพบการทุจริตการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของ
กระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และหนวยงานในสังกัดหลายแหง รวมทั้งสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง ปรากฏวา 
นาย จ. อดีตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานีไดถึงแกความตาย  ตอมา ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๓ ไดพิจารณารายงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดแลวไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากเงินงบประมาณ หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป งานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล (งบ สปร.) 
และเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งานบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ  
ซ่ึงการจัดสรรไมเปนไปตามขั้นตอน เปนเหตุใหมีการสงมอบยาและเวชภัณฑที่มิใชยาไมครบถวน 
คิดเปนคาเสียหายทั้งสิ้นจํานวน ๒,๗๘๕,๑๒๑ บาท โดยในสวนของนาย จ. ซ่ึงเปนผูจัดสรร
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือ
เก้ือกูล (งบ สปร.) และเปนผูมีอํานาจลงนามอนุมัติการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ไดกระทําการ
อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย รวมเปนเงินที่ตองรับผิดชดใชทั้งสิ้นจํานวน 
๘๔๐,๒๐๘ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงออกคําส่ังและมีหนังสือแจงใหทายาทของนาย จ. รวมทั้ง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนทายาทและผูจัดการมรดกของนาย จ. รวมกันรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาว  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณีที่เจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด
ไดถึงแกความตายกอนที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายจะออกคําส่ังใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหม
ทดแทน น้ัน โดยที่มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแกทายาท และมาตรา ๑๖๐๐ บัญญัติวา ภายใตบังคับ
ของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี  กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิด 
ของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว  
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท  ดังนั้น เม่ือเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตาย  
ความรับผิดของเจาหนาที่ผูน้ันในอันที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ 
ที่เสียหาย ยอมเปนมรดกตกทอดแกทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันทันทีที่เจาหนาที่ผูน้ันถึงแกความตาย 
หนวยงานของรัฐที่เสียหายจึงไมมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในขณะเดียวกันหนวยงานของรัฐที่ เสียหายก็ไมอาจออกคําสั่งใหทายาท 
ของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนไดเชนเดียวกัน เน่ืองจากผูจัดการมรดกหรือทายาท 
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ของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ มิไดเปนเจาหนาที่ตามคํานิยามในมาตรา ๔๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในระหวางการสอบสวนหาตัวผูตองรับผิด
ทางละเมิดน้ัน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดรายงานผลการสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูออกคําส่ังแตงตั้งวา 
นาย จ. จะตองรับผิดชดใชเงินเปนจํานวน ๔๖,๑๙๗.๖๗ บาท โดยไดทําบันทึกรายงานการสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงนามรับทราบบันทึกรายงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ และไดมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามลําดับ เพ่ือแจงผลรายงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทราบความเสียหายและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชแลว 
แตในระหวางรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังน้ัน นาย จ. ไดถึงแกความตาย เม่ือวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ กรณีดังกลาวเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ไดรับทราบวานาย จ. เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตาย และเห็นวานาย จ. ตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูฟองคดี
ในฐานะผูจัดการมรดกหรือทายาทของนาย จ. ตอศาลภายในอายุความมรดกตอไป  ทั้งน้ี  
ตามขอ ๒๔๕๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหทายาทของนาย จ. 
รวมทั้งผูฟองคดีรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จํานวนเงิน ๘๔๐,๒๐๘ บาท ตามความเห็น
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ
หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหทายาทของนาย จ. 

                                                 
 ๕๑ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนการแตงตั้ง 

ในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๕๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   ขอ ๒๔ ในกรณีที่เจาหนาที่ผูรับผิดตาย ใหรีบดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยอนุโลมเพื่อใหไดขอยุติโดยเร็วและ
ระมัดระวังอยาใหขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผูแตงตั้งเห็นวาเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ 
ใหสงเร่ืองใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูจัดการมรดกหรือทายาทตอไป ในกรณีของผูแตงตั้งรวมถามีความเห็นแตกตางกัน 
ใหดําเนินการไปพลางกอนตามความเห็นของผูแตงตั้งสําหรับหนวยงานของรัฐที่เสียหาย และถาตอมามีขอยุติเปนประการใด 
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการไปตามนั้น 



 
 
๙๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมทั้งผูฟองคดีรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๓๐๙/๒๕๕๘) 
 

 กรณีการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่เกิดข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ จะตองแยกพิจารณา
เปน ๒ สวน โดยสวนแรก สวนที่เปนสารบัญญัติ คือ สวนที่กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข 
ที่กอใหเกิดสิทธิ หรือกอใหเกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขต 
ของความรับผิดที่เกิด เชน ความรับผิดอยางลูกหน้ีรวม สิทธิไลเบี้ย เปนตน ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกระทําละเมิด สวนที่สอง สวนที่เปนวิธีสบัญญัติ คือ สวนที่
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการในการใชสิทธิเรียกรอง เชน การตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง การพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งการ เปนตน ซึ่งบทบัญญัติในสวนน้ี 
จะไมมีผลกระทบตอสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผูกระทําละเมิด 
แตอยางใด ดวยเหตุน้ี จึงสามารถนําบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการใชสิทธิหรือใชอํานาจเชนวาน้ันมาใชได แมวาการกระทํา
ละเมิดจะไดเกิดข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับก็ตาม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร ๖ 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานรับชําระภาษีและคืนเงิน สํานักงานสรรพากรเขตราษฎรบูรณะ 
กรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด กรณีที่หางหุนสวนจํากัด จ. มีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวหาวา 
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมมือกับผูทําบัญชีฉอโกงทรัพยของหางหุนสวนจํากัด จ.  
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ รายงานการสอบสวนและความเห็น
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
วาผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานรับชําระภาษีและคืนเงิน 
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
เก่ียวกับการรับชําระภาษี เปนเหตุใหมีการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  
เปนชองทางใหเกิดการทุจริต พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ ผูฟองคดี
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการรวมกับผูเก่ียวของอีกสามราย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๖๕      
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จึงไดมีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๗๑,๕๑๗ บาท รวมกับบุคคลดังกลาวตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีเห็นวา 
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายเน่ืองจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดวา การท่ีเจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายในทางละเมิดจะตองเปน
การกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลนิเลออยางรายแรงเทาน้ัน ซ่ึงผูฟองคดีไมไดกระทําการใด
อันเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแตอยางใด ผูฟองคดีจึงได
อุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอหนวยงานของรัฐ โดยมิใชเปน
การกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงกอนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช หนวยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ออกคําส่ังเรียกให
เจาหนาที่ผูน้ันชดใชคาสินไหมทดแทนไดหรือไม น้ัน เห็นวา กรณีการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
ที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ มีผลใชบังคับ จะตอง
แยกพิจารณาเปน ๒ สวน โดยสวนแรก สวนที่เปนสารบัญญัติ คือ สวนที่กําหนดหลักเกณฑ
เง่ือนไขที่กอใหเกิดสิทธิ หรือกอใหเกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขต 
ของความรับผิดที่เกิด เชน ความรับผิดอยางลูกหน้ีรวม สิทธิไลเบี้ย เปนตน ใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับอยู 
ในขณะที่มีการกระทําละเมิด สวนที่สอง สวนที่เปนวิธีสบัญญัติ คือ สวนที่กําหนดหลักเกณฑ 
เง่ือนไข วิธีการในการใชสิทธิเรียกรอง เชน การตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง การพิจารณา
ของผูมีอํานาจสั่งการ เปนตน ซ่ึงบทบัญญัติในสวนนี้จะไมมีผลกระทบตอสาระหรือขอบเขต 
ของสิทธิ หรือความรับผิดของผูกระทําละเมิดแตอยางใด ดวยเหตุน้ี จึงสามารถนําบทบัญญัติ 
ที่กําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ฯ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการใชสิทธิหรือใชอํานาจเชนวาน้ันมาใชได 
แมวาการกระทําละเมิดจะไดเกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับก็ตาม เม่ือคดีน้ี
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานรับชําระภาษีและคืนเงิน ปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับ 
การรับชําระภาษี เปนเหตุใหมีการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เปนชองทาง 
ใหเกิดการทุจริต ทําใหราชการไดรับความเสียหาย พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการกระทํา
ละเมิดดวยความประมาทเลินเลอ และเกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด



 
 
๙๖๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของเจาหนาที่ฯ มีผลบังคับใช ในสวนของความรับผิดในทางละเมิดซ่ึงเปนสารบัญญัติจึงตอง
พิจารณาตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยู 
ในขณะที่มีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น สวนการที่หนวยงานของรัฐออกคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใช
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ น้ัน 
สวนนี้จะเห็นไดวา มีลักษณะเปนการใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานซึ่งไดรับความเสียหาย 
จากการละเมิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ อันเปนสวนที่เก่ียวของกับหลักเกณฑในทาง 
วิธีสบัญญัติ ที่หนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติในการใชสิทธิเรียกรองกับผูกระทําละเมิด  ดังน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ)) 

 

 ๓.๔.๑ การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 ๑)  กรณีเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง 

 

  การดําเนินการจัดซื้อรถยนตประจําตําแหนงและรถสวนกลางของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดใหจัดหา
โดยใหมีขนาดและราคาตามที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ ซึ่งในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดซื้อรถยนตที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานก็จะตองระบุเหตุผลความจําเปนใหชัดเจน และตองทําความตกลง
กับกระทรวงมหาดไทยกอนดําเนินการจัดซื้อ  ดังน้ัน การที่หัวหนางานการคลังของเทศบาล
ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนในการจัดซื้อพัสดุไดเห็นชอบใหมีการจัดซื้อรถยนต 
ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
โดยไมปรากฏวามีเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อรถยนตเพื่อใชปฏิบัติภารกิจพิเศษ
และจําเปนเรงดวน และมิไดทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยกอน อันเปนการ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงเปนการปฏิบัติหนาที่
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหเทศบาลไดรับความเสียหาย ถือเปน 
การกระทําละเมิด จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเทศบาล 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนางานการคลัง สังกัดเทศบาลเมือง
สระแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดอนุมัติเบิกจายเงินในการจัดซ้ือรถยนตกระบะ ๔ ลอ ๔ ประตู 
เคร่ืองยนตดีเซลมีกําลังไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน ในราคา ๕๕๙,๐๐๐ บาท  ตอมา 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๒ ไดตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยมีขอทักทวงวา การจัดซ้ือรถยนตดังกลาวมีราคาสูงกวาราคามาตรฐานครุภัณฑเปนเงิน 
๖๙,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
และรายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง ซ่ึงกรมบัญชีกลาง 
พิจารณาแลวมีความเห็นวา การจัดซ้ือรถยนตของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควรใชหลักเกณฑตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองการรถยนตที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานก็ควรระบุเหตุผลความจําเปนใหชัดเจนตามระเบียบที่กําหนด
ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑  
ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการจัดซ้ือรถยนตที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ โดยมิไดทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยกอน 
จึงเปนการจัดซ้ือที่ไมถูกตองตามระเบียบ แตเน่ืองจากอุปกรณบางรายการมีประโยชนอยูบาง  
จึงใหรับผิดเปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยในสวนของผูฟองคดีซ่ึงเปนหัวหนางานการคลัง  
ทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนในการจัดซ้ือพัสดุ ไดตรวจสอบและเห็นชอบ 
ใหมีการจัดซ้ือได ทั้งที่การจัดซ้ือไมเปนไปตามระเบียบ เปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหายจํานวน 
๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การดําเนินการจัดซ้ือรถยนตประจําตําแหนงและรถสวนกลางขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ตองปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดหาพัสดุ ดังน้ี (๑) การจัดหารถยนตสําหรับรถประจําตําแหนง และรถสวนกลาง ใหจัดหา 
โดยใหมีขนาดและราคาตามที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  
(๒) กรณีการจัดหารถยนตประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางที่มีขนาดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแลว แตมีราคาสูงกวาในบัญชีราคามาตรฐาน ใหดําเนินการไดโดยใหจัดหา 
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ตามราคาทองถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด (๓) กรณีมีเหตุจําเปนตองจัดหารถยนต
ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เพ่ือใชปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวน ซ่ึงตองขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 
ตามความในขอ ๔ ๕๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูพิจารณาอนุมัติ สําหรับรถยนตกระบะ ๔ ลอ ๔ ประตู เคร่ืองยนตดีเซลมีกําลังไมนอยกวา 
๒,๔๐๐ ซีซี ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองการจัดซ้ือน้ัน ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑมีราคาพัสดุ 
๔๙๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความจําเปนตองใชรถยนตที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐาน ก็ควรระบุเหตุผลความจําเปนตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ใหชัดเจน และตองทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดในฐานะ 
ผูไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงมหาดไทย เปนผูพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการจัดซ้ือดวย  
แตเม่ือพิจารณาเอกสารบันทึกรายงานความตองการจัดซ้ือพัสดุและประกาศสอบราคา 
ซ้ือรถยนตแลว ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีเหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือรถยนต 
เพ่ือใชปฏิบัติภารกิจพิเศษและจําเปนเรงดวน แตเปนการจัดซ้ือในกรณีปกติที่ตองดําเนินการ
จัดซ้ือรถยนตที่มีขนาดและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เม่ือการดําเนินการ
จัดซ้ือรถยนตดังกลาวเปนการจัดซ้ือในราคาที่สูงกวาบญัชมีาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
จํานวน ๖๙,๐๐๐ บาท โดยไมไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนมีการจัดซ้ือ จึงเปนการ
จัดซ้ือรถยนตโดยไมถูกตองตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ประกอบกับ 
การจัดซ้ือคร้ังนี้ผูเสนอราคาไดเพ่ิมอุปกรณเสริมเพ่ิมเติมจากบันทึกรายงานความตองการ 
และประกาศสอบราคาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงหากตัดราคาอุปกรณเสริมดังกลาวออกไป  
ราคารถยนตที่จะจัดซ้ือก็จะอยูในเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ดังน้ัน 
การท่ีผูฟองคดีลงนามเสนออนุมัติใหมีการจัดซ้ือรถยนตดังกลาวจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย จึงเปนการ
กระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
                                                 

๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวน 
การปฏิบัติตามระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบในวรรคหน่ึงใหผูวาราชการจังหวัด 
และอาจแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเพ่ือทําหนาที่ตีความและวินิจฉัยปญหา 
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ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับจํานวนเงินที่ผูฟองคดีตองชดใชใหแกผูฟองคดีที่ ๑ น้ัน เห็นวา 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชเงิน โดยวินิจฉัยวามีอุปกรณบางรายการ 
มีประโยชนอยูบางเพ่ือความเปนธรรมจึงใหเจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของรับผิดเปนเงินจํานวน  
๓๐,๐๐๐ บาท โดยใหผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานการคลังรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหายจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ถือเปนการ
ออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง
การกระทําและความเปนธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แลว  ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่เรียกใหผูฟองคดีชดใช
คาสินไหมทดแทนจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๘) 

 

  เจตนารมณของมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิของคูกรณี
จะตองจัดใหมีเหตุผลไวดวยน้ัน ก็เพื่อใหผูที่ตกอยูภายใตบังคับของคําสั่งทางปกครอง 
ไดทราบขอเท็จจริงและขอกฎหมายในการพิจารณาตลอดจนขอสนับสนุนในการ 
ใชดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครอง และสามารถใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําสั่ง 
ในกรณีที่ไมเห็นดวยไดอยางถูกตอง  ดวยเหตุน้ี แมคําสั่งที่เรียกใหเจาหนาที่ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาชดใชเงินจะมิไดระบุถึงการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ซึ่งถือวา 
มีขอบกพรองในสวนของรูปแบบของคําสั่งทางปกครองตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๗ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวอยูบาง แตเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาเหตุบกพรองดังกลาว
ไมไดทําใหเจาหนาที่ผูไดรับคําสั่งไมเขาใจขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่หนวยงานของรัฐ
ใชพิจารณาวินิจฉัยในการออกคําสั่งใหชดใชเงินน้ัน จนเปนเหตุใหไมอาจใชสิทธิอุทธรณ
โตแยงคําสั่งดังกลาวได ความไมสมบูรณดังกลาวจึงไมใชสาระสําคัญถึงขนาดที่จะทําให
คําสั่งใหชดใชเงินไมชอบดวยกฎหมาย 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูบังคับบัญชามีหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
และระเบียบที่ทางราชการกําหนด การที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไมไดทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู ใตบั งคับบัญชาอยางตอเ น่ือง  จนเปนเหตุ ให
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ผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสดังกลาวทําการทุจริตยักยอกเงินขององคการบริหาร 
สวนตําบลไปเพื่อประโยชนสวนตัว ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง  เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเสียหาย  จึงเปน 
การกระทําละเมิดและตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการบริหารสวนตําบล  
อยางไรก็ดี เม่ือปลัดองคการบริหารสวนตําบลมิไดมีสวนรวมในการทําทุจริตดวย  ดังน้ัน 
เม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแลว ควรใหรับผิดในอัตรา
รอยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจงผลการตรวจสอบกรณีเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
คลองหอยโขง (ผูถูกฟองคดี) ขาดบัญชีงวดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา นาง ช. เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง ปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายหรืออาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่เอาไปเสียซ่ึงเงิน
ของผูถูกฟองคดีจํานวน ๑,๒๘๙,๘๗๗.๖๒ บาท ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ผลการสอบสวนพบวา นาง ช. เปนผูกระทําทุจริตแตเพียง 
ผูเดียว จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายเต็มจํานวน แตเน่ืองจากนาง ช. ไดนําเงินชดใชให 
ผูถูกฟองคดีแลวจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงคงไดรับความเสียหายจํานวน 
๘๘๙,๘๗๗.๖๒ บาท และเนื่องจากเปนกรณีทุจริตทางการเงิน ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหอยโขงในขณะนั้น และประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหอยโขงซ่ึงมีหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนาง ช.  
ตองรวมรับผิดในความเสียหายดังกลาวดวย โดยใหนาง ช. รับผิดชดใชในอัตรารอยละ ๖๐  
ของคาเสียหายที่คงเหลือดังกลาว เปนเงินจํานวน ๕๓๓,๙๒๖.๕๗ บาท ผูฟองคดีรับผิดชดใช 
ในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาเสียหายจํานวนเดียวกัน เปนเงินจํานวน ๑๗๗,๙๗๕.๕๒ บาท สวนที่
คงเหลืออีกรอยละ ๒๐ น้ัน ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองหอยโขง
แตละคนรับผิดตามสวนที่ตนดํารงตําแหนง  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดเห็นชอบใหดําเนินการ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และมีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังกระทรวงการคลัง  
หลังจากน้ัน กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูถูกฟองคดี
ทราบ โดยในสวนของผูฟองคดีมีความเห็นใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๗๐ 
ของความเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน 
๖๒๒,๙๑๔.๓๓ บาท ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
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มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีเฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๖๒๒,๙๑๔.๓๓ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดตอ 
ผูถูกฟองคดีเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี จึงตองจัดใหมีเหตุผล
ตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงประกอบไปดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และ
ขอพิจารณาและขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ  ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือใหผูที่ 
ตกอยูภายใตบังคับของคําสั่งทางปกครองไดทราบขอเท็จจริงและขอกฎหมายในการพิจารณา 
ตลอดจนขอสนับสนุนการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครอง และสามารถใชสิทธิอุทธรณ
โตแยงคําส่ังในกรณีที่ไมเห็นดวยไดอยางถูกตอง  ดังน้ัน แมคําสั่งของผูถูกฟองคดีจะไมไดระบุวา
ผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชาของผูทุจริตไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี แตคําส่ังดังกลาว 
ก็ไดระบุไวอยางชัดเจนวา ใหผูฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๖๒๒,๙๑๔.๓๓ บาท โดยไดยกบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนขอกฎหมายที่ใชอางอิงไวในคําสั่งแลว ประกอบกับขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
ผูฟองคดีรับทราบกรณีเงินของผูถูกฟองคดีขาดบัญชีจากการทุจริตของนาง ช. มาโดยตลอด 
และไดมีโอกาสช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือโตแยงขอกลาวหาตอคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งยังไดลงนามรับทราบรายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงดังกลาว พรอมทั้งมีความเห็นทายหนังสือดังกลาววา เห็นควรพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนที่เก่ียวของตอไป และตอมาเม่ือผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน ผูฟองคดีซ่ึงไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว ยังไดอุทธรณวาคําส่ังดังกลาวไมเปนธรรม 
กับผูฟองคดี เน่ืองจากการพิจารณาออกคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายไมเปนไปตาม
สัดสวนที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐  
เรื่องแนวทางกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และไมเปนไปตามเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ โดยผูฟองคดีไมไดโตแยงในประเด็นที่วา 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีไมถูกตองในสวนของรูปแบบของคําส่ังทางปกครองอันจะทําใหผูฟองคดี
ไมอาจเขาใจขอเท็จจริงและขอกฎหมายจนไมอาจใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวได จึงเห็นไดวา 
ผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และขอสนับสนุนการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดี 
ในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนอยางเพียงพอแลว  ดังน้ัน แมคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีจะมีขอบกพรองในสวนของรูปแบบของคําส่ังทางปกครองตามที่กําหนดไวใน 
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อยูบาง แตเหตุดังกลาว
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ก็ไมไดทําใหผูฟองคดีไมเขาใจขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูถูกฟองคดีใชพิจารณาวินิจฉัย 
ในการออกคําสั่งทางปกครองอันเปนเหตุทําใหผูฟองคดีไมอาจใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําสั่ง
ดังกลาวได ความไมสมบูรณดังกลาวจึงไมใชสาระสําคัญถึงขนาดที่จะทําใหคําส่ังทางปกครอง 
ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือพิจารณาพฤติการณของผูฟองคดี ประกอบกับชวงเวลาที่นาง ช. 
ไดกระทําการทุจริตตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวเห็นวา 
ผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการกําหนด แตผูฟองคดีไมไดทําการตรวจสอบอยางตอเน่ือง 
ทําใหนาง ช. อาศัยโอกาสดังกลาวทําการทุจริตยักยอกเงินของผูถูกฟองคดีไปเพื่อประโยชน
สวนตัว กรณีของผูฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดี ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แตโดยที่พฤติการณของผูฟองคดีมิได 
มีสวนรวมในการทําทุจริตกับนาง ช. หากแตตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชาท่ีมิไดควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของนาง ช. ซ่ึงเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ของผูฟองคดีในกรณีน้ีแลว เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนรอยละ ๗๐ ของความเสียหายจํานวน ๘๘๙,๘๗๗.๖๒ บาท ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดี
ควรรับผิดเพียงรอยละ ๔๐ ของความเสียหายดังกลาว คิดเปนเงินจํานวน ๓๕๕,๙๕๑.๐๕ บาท  
ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีสวนที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวน
ดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีเฉพาะสวนที่เรียก
ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวน ๓๕๕,๙๕๑.๐๕ บาท โดยใหมีผลนับแต 
วันออกคําสั่งดังกลาว และหากผูถูกฟองคดีไดรับชําระหนี้จากนาง ช. ไดเพียงใด ใหคืนเงินสวนที่
ไดรับชําระไวเกินแกผูฟองคดีตามสวนแหงความรับผิดตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๒๖/๒๕๕๘) 

 

  นายตรวจศุลกากรมีหนาที่ตรวจปลอยและควบคุมการบรรจุ
สินคาตามใบขนสินคาขาออกตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยตอง
ทําการตรวจสอบสินคาวาตรงตามที่สําแดงไวในใบขนสินคาขาออกและเอกสาร
ประกอบการสงออกหรือไม  ดังน้ัน การที่ ผูสงออกนําสําเนาใบขนสินคาขาออก 
ฉบับมุมสีนํ้าเงินที่นายตรวจศุลกากรลงลายมือชื่อรับรองไวมาเปนหลักฐานสําคัญ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๗๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรจากกรมศุลกากร ทั้งที่ไมมีการสงสินคาออกไปจริง
และกรมศุลกากรไดจายเงินชดเชยคาภาษีอากรตามใบขนสินคาขาออกนั้นไป กรณีจึง
ถือไดวานายตรวจศุลกากรละเลยตอหนาที่ตามที่กําหนดไวในประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากรฯ  อันเปนชองทางให ผูส งออกทุจริตขอรับเงินชดเชยภาษีอากรจาก 
กรมศุลกากร จนเกิดความเสียหายตอทางราชการ การกระทําของนายตรวจศุลกากร
ดังกลาวจึงถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงอันเปนการ
กระทําละเมิดตอกรมศุลกากร 

  สรุปขอเท็จจริง   

  ผูฟ อ งค ดี เคย รับราชการ สั ง กัดกรมศุ ลกากร  (ผู ถู กฟ อ งค ดี )  
ในตําแหนงนายตรวจศุลกากรมีหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณของใบขนสินคาขาออก และ
เอกสารประกอบใบขนสินคาขาออก และตรวจสอบคอนเทนเนอรที่ใชบรรจุสินคาวามีสภาพ
อยางไร เปนตูเปลาหรือมีสินคาบรรจุอยู แลวจึงอนุญาตใหบรรจุสินคาได เม่ือประมาณ 
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๐ ผูถูกฟองคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดและมีความเห็นวาผูฟองคดีมิไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอ 
ไดรับรองการตรวจปลอยสินคาในใบขนสินคาขาออกของบริษัทผูสงออกหลายบริษัท ทั้งที่ 
ไมมีสินคาของบริษัทผูสงออกเหลาน้ัน และตอมาบริษัทผูสงออกเหลาน้ันไดนําสําเนา 
ใบขนสินคาขาออกไปขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรจากทางราชการ ทําใหทางราชการ 
ไดรับความเสียหาย กรณีเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ 
ผูฟองคดี และศุลการักษผู เ ก่ียวของ  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ใชคาสินไหมทดแทนสําหรับการทุจริตของ บริษัท ฟ. เปนจํานวนเงิน ๑๕,๗๗๖.๒๙ บาท  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีเฉพาะสวนที่มีคําส่ังใหผูฟองคดีชําระเงินคาสินไหมทดแทน  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายตรวจศุลกากร ไดรับมอบหมายใหเปน 
ผูทําหนาที่ตรวจปลอยและควบคุมการบรรจุสินคาตามใบขนสินคาขาออกเขาคอนเทนเนอร  
รายบริษัท ฟ. มีหนาที่โดยตรงในการตรวจสินคาของบริษัทดังกลาวตามขอ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ขอ ๐๘ 
๐๕ ๐๔ ขอ ๐๘ ๐๕ ๐๕ และขอ ๐๘ ๑๑ ๑๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และที่แกไขเพ่ิมเติมตามคําสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๕๑/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑  
ผูฟองคดีไดทําการตรวจปลอยสินคาตามใบขนสินคาขาออกเลขที่ ๐๒๑๑ ๒๐๑๐ ๑๒๘๘๔  
ของบริษัท ฟ. แตคณะกรรมการฯ ตรวจสอบไมพบหลักฐานการสงออก และไดมีการยื่นขอรับ



 
 
๙๗๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินชดเชยและไดมีการนําบัตรภาษีไปใช ทําใหรัฐเสียหายทั้งที่ไมมีการสงสินคาออกไป
ตางประเทศ แตไดแอบอางใชหมายเลขคอนเทนเนอรของผูสงออกรายอ่ืน เม่ือตรวจสอบ 
กับบัญชีสินคาสําหรับเรือ ที่ตัวแทนเรือไดยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ฝายพิธีการสงออกของ 
ผูถูกฟองคดีตามที่กําหนดไวมาตรา ๕๑๕๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 
๒๔๖๙ แลว กลับไมพบสินคาตามที่ระบุไวในใบขนสินคาขาออกและใบกํากับคอนเทนเนอรแต
อยางใด การที่บริษัทดังกลาวไดนําสําเนาใบขนสินคาขาออกที่ผูฟองคดีลงลายมือชื่อรับรองไว 
เปนหลักฐานสําคัญในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรจากผูถูกฟองคดี โดยผูถูกฟองคดี 
ไดจายเงินชดเชยคาภาษีอากรตามใบขนสินคาขาออกใหแกบริษัท ฟ. กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ไมไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายตรวจศุลกากรผูทําการตรวจปลอยและควบคุมการบรรจุสินคา
ตามใบขนสินคาขาออกเขาคอนเทนเนอรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากรฯ ขอ ๐๘ ๐๕ ๐๑ และขอ ๐๘ ๐๕ ๐๕ จนเปนเหตุใหผูสงออกอาศัยเอกสารจาก 
การปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีมาใชในการทุจริตขอรับเงินชดเชยภาษีอากรจากผูถูกฟองคดี  
ซ่ึงการละเลยตอหนาที่ดังกลาวโดยไมไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๐๘ ๐๕ ๐๕ 
ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ประกอบกับคําสั่งกองตรวจสินคาขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ 
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ที่มีผลใชบังคับอยูในขณะน้ัน ถือเปนสาเหตุเบื้องตนที่ทําใหผูทุจริต 
รูชองทางในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรจนเกิดความเสียหายตอทางราชการ การกระทํา
ดังกลาวของผูฟองคดี จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผูถูกฟองคดีที่เปนหนวยงานของรัฐที่ผูฟองคดีสังกัด การกระทํา
ของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี อยางไรก็ตาม เน่ืองจากขณะเกิดเหตุคดีน้ี 
ปริมาณการสงออกสินคาของผูสงออกสินคาโดยรวมมีจํานวนมาก แตอัตรากําลังของเจาหนาที่ 
ที่จะอํานวยความสะดวกมีจํานวนนอย จึงใชวิธีการสุมตรวจสินคาจากผูสงออกบางราย  
โดยอธิบดีกรมศุลกากรไดมีคําสั่งกรมศุลกากร ที่ ๒๓๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
กําหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจปลอย การบรรจุ การขนสงและการบรรทุกสินคา 
ที่สงออกทางเรือดวยระบบคอนเทนเนอรขึ้นใหม โดยกําหนดใหสินคาทุกประเภทท่ีบรรจุ 
และสงออกทางเรือดวยระบบคอนเทนเนอรไดรับการยกเวนการตรวจปลอยและควบคุม 
                                                 

๕๔ พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 
    มาตรา ๕๑ ใหนายเรือทุกลําซ่ึงบันทุกสินคาขาออก ยื่นฤาจัดใหตัวแทนยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือ ซ่ึงตอง 
มีรายละเอียดแหงสินคาตามที่ระบุไวในบาญชีรายชื่อสินคาขาออกของศุลกากรน้ัน ตอศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแตวันที่ 
ไดออกใบปลอยเรือขาออกให บาญชีสินคาสําหรับเรือน้ีใหทําเปนสองฉบับมีขอความตองกัน และตองมีใบรับรองสินคาตามแบบ 
ที่กําหนดไวในใบแนบ ๘ แหงพระราชบัญญัติน้ีติดไปดวย 

  
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๗๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การบรรจุ เวนแตกรณีผูสงของออกรองขอใหทําการตรวจปลอยและควบคุมการบรรจุสินคา  
หรือพนักงานศุลกากรประจําสํานักสืบสวนและปราบปราม หรือประจําหนวยปองกัน 
และปราบปรามของดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาค ทําการเปดตรวจเนื่องจากมีเหตุ 
อันควรสงสัย หรือสุมตรวจสอบตามหลักการบริหารความเสี่ยง กรณีจึงเชื่อไดวาปญหาที่ทําให
เกิดชองทางทุจริตในการขอรับเงินชดเชยภาษีอากรสวนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มากแตอัตรา
เจาหนาที่ไมเพียงพอ โดยผูถูกฟองคดีในฐานะหนวยงานของรัฐมีภาระหนาที่ที่จะตองวางระบบ
ตรวจสอบใหรัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือเปนการตรวจสอบและปองปรามมิใหมีการสําแดงเท็จหรือยื่นคําขอ
ชดเชยคาภาษีอากรอันเปนเท็จ แตผูถูกฟองคดีไมสามารถแกปญหาในเชิงระบบการดําเนินงาน
โดยรวมได เม่ือการกระทําละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดีที่ไมได
จัดสรรกําลังเจาหนาที่ทั้งศุลกากรและศุลการักษใหมีจํานวนมากพอกับปริมาณงานการตรวจปลอย
สินคาสงออกที่บรรจุเขาคอนเทนเนอรที่เพ่ิมขึ้น อันเปนความบกพรองของระบบการดําเนินงาน
ของผูถูกฟองคดี กรณีจึงตองหักสวนแหงความรับผิดอันเกิดจากความบกพรองและระบบงาน
ของผูถูกฟองคดีออกจากคาเสียหายในสวนของนายตรวจศุลกากรและศุลการักษ โดยใหหักสวน
ความรับผิดของผูถูกฟองคดีออกรอยละ ๕๐ ของจํานวนคาเสียหายทั้งหมด และเม่ือพิจารณาถึง
อํานาจหนาที่และสภาพความรายแรงแหงการกระทําแลวเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการตรวจสินคาและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอร  ดังน้ัน สัดสวน 
แหงความรับผิดตามความรายแรงแหงการกระทําละเมิดในกรณีดังกลาว นายตรวจศุลกากร 
จึงมีมากกวาศุลการักษ โดยเห็นวานายตรวจศุลกากรจะตองรับผิดรอยละ ๗๐ ของจํานวน
คาเสียหายหลังจากหักความรับผิดของผูถูกฟองคดีแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไมไดหักสวน
แหงความรับผิดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของตนออกจากจํานวนคาเสียหาย 
ที่นายตรวจศุลกากรผูทําหนาที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรจากการ
กระทําละเมิดในคดีน้ี โดยใหผูฟองคดีในฐานะนายตรวจศุลกากรรับผิดในอัตรารอยละ ๗๐  
ของมูลคาความเสียหายเปนเงินจํานวนเงิน ๑๕,๗๗๖.๒๙ บาท จึงไมถูกตองเหมาะสม 
และไมเปนธรรมแกผูฟองคดี เม่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําละเมิดของผูฟองคดี 
มีจํานวน ๒๒,๕๓๖.๖๑ บาท หักสวนแหงความรับผิดของผูถูกฟองคดี อัตรารอยละ ๕๐  
ของคาเสียหายตามใบขนสินคาขาออกฉบับดังกลาว และกําหนดสัดสวนความรับผิดใหผูฟองคดี
รับผิดรอยละ ๗๐ ของคาเสียหายดังกลาวหลังจากหักความรับผิดของผูถูกฟองคดีแลว ผูฟองคดี
จึงตองรับผิดเปนเงินจํานวน ๗,๘๘๗.๘๒ บาท  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในจํานวนเงิน ๑๕,๗๗๖.๒๙ บาท จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีชดใช 



 
 
๙๗๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวน ๗,๘๘๗.๘๒ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๒๘/๒๕๕๘) 

 

  การที่ผูรับจางกอสรางลักลอบขุดดินในที่ราชพัสดุนอกบริเวณ 
ที่กอสรางจนเปนหลุมขนาดใหญเพื่อนําดินดังกลาวมาใชในการกอสราง ซึ่งไมเปนไปตาม
สัญญา เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอทางราชการนั้น  ในการขุดดินดังกลาว ผูรับจาง
จะตองใชเครื่องจักรกลขนาดใหญและใชระยะเวลาพอสมควรในการดําเนินการ  
หากผูควบคุมงานตรวจและคุมงาน ณ สถานที่กอสรางและรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกวันตามขอ ๗๓ (๑) และ (๓) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยอมเห็นความผิดปกติในการปฏิบัติงานของผูรับจาง  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูควบคุมงานมิไดปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว พฤติการณ 
จึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับ 
ความเสียหาย อันเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐจึงมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหผูควบคุมงานรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกหนวยงานของรัฐได   

  สรุปขอเท็จจริง  

  ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายชางโยธา  ๗  สังกัดกรมการขนสง 
ทางอากาศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับแตงตั้งเปนผูควบคุมงานกอสรางโครงการกอสรางตอเติม
ความยาวทางวิ่งขนาด ๔๕ x ๕๐๐ เมตร ฯลฯ ที่ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ซ่ึงมีบริษัท ซ.  
เปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางโครงการดังกลาว ขอเท็จจริงปรากฏวา มีผูรองเรียนวา 
มีการลักลอบขุดดินในที่ราชพัสดุ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  ตอมา กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาแลวมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา บริษัท ซ. ไดลักลอบขุดดินในพื้นที่บริเวณ 
หัวทางวิ่ง ๐๔ ของทาอากาศยานสุราษฎรธานีไปใชในการกอสรางตอเติมความยาวทางวิ่ง  
ซ่ึงไมเปนไปตามสัญญา ทําใหเกิดความเสียหายแกทาอากาศยานสุราษฎรธานีเปนเงิน 
๒,๐๗๔,๔๒๐ บาท และมีเจาหนาที่ผูควบคุมงานเก่ียวของในชวงเวลาที่มีการลักลอบขุดดิน
จํานวน ๓ ราย รวมทั้งผูฟองคดี โดยใหรับผิดในอัตรารอยละ ๙๐ ของคาเสียหายจํานวน 
๒,๐๗๔,๔๒๐ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๑,๘๖๖,๙๗๘ บาท โดยแบงสวนรับผิดสวนละเทา ๆ กัน 
คนละ ๖๖๒,๓๒๖ บาท จากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย
จํานวน ๖๒๒,๓๒๖ บาท ใหแกทางราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมาไดนําคดี



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๗๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาเสียหาย 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงวา บริษัท ซ. ผูรับจาง ขุดดินบริเวณทาอากาศยานสุราษฎรธานี แลวนําไปใชในการ
กอสรางตามที่มีการรองเรียนจริง แมบริเวณที่มีการขุดดินน้ันจะไมไดอยูในบริเวณที่ทําการกอสราง
ตามสัญญาก็ตาม แตผูฟองคดีในฐานะผูควบคุมงานยอมตองมีหนาที่ตรวจและควบคุมงาน 
เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม 
ก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด แลวแตกรณี และใหรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทันที รวมทั้งผูฟองคดีตองจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ทุกสัปดาห  ทั้งน้ี ตามขอ ๗๓ (๑) และ (๓) ๕๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ การท่ีบริษัท ซ. ลักลอบขุดดินบริเวณที่อยูหางไปจากทางซายหัวทางวิ่ง ๐๔ ของ
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ประมาณ ๒๐๐ เมตร มีลักษณะเปนบอนํ้าขนาดใหญ และมีเน้ือดิน 
ที่ถูกขุดไปประมาณ ๑๙,๕๗๐ ลูกบาศกเมตร จําเปนตองมีการใชเคร่ืองจักรกลขนาดใหญและใช
ระยะเวลาพอสมควรในการขุดดินดังกลาว หากผูฟองคดีตรวจและคุมงาน ณ สถานที่กอสรางทุกวัน 
ยอมเห็นความผิดปกติในการปฏิบัติงานของบริษัทผูรับจาง และจะตองรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบ แตผูฟองคดีก็หาไดกระทําเชนนั้นไม พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาว 
จึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองเสียหาย อันเปน
การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ผูฟองคดีจําตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๘ กับมาตรา ๑๐ 

                                                 
 ๕๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๗๓ ผูควบคุมงานมีหนาท่ี ดังน้ี  
 (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตาม 
แบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางได 
ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืน 
ไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติ 
ใหถูกตองตามคําส่ัง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้งผลการปฏิบัติงานอยางนอย  
๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเม่ือเสร็จงาน 
แตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๗๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กําหนดใหผูฟองคดีกับพวกอีก ๒ คน ในฐานะผูควบคุมงานรับผิดชดใชคาเสียหายรอยละ ๙๐ 
ของคาเสียหายดังกลาวเปนเงินจํานวน ๑,๘๖๖,๙๗๘ บาท โดยแบงสวนความรับผิดเทา ๆ กัน 
คนละ ๖๒๒,๓๒๖ บาท น้ัน ถูกตองเหมาะสมแกกรณีแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน ๖๒๒,๓๒๖ บาท 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๑๗๓/๒๕๕๘) 

 

  เงินที่ ผูบริจาคไดบริจาคใหแกสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสถาบัน ถือเปนเงินรายไดของสถาบันตามมาตรา ๑๓  
วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ขอ ๔ 
ขอ ๖ และขอ ๗ ของระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหาร
งบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งขอ ๑๕ ของระเบียบดังกลาว กําหนดหามมิให
หักเงินรายไดไวใชจายเพื่อการใด  ๆ  กอนนําสงสถาบัน   ดังน้ัน  การที่ ผูฟองคดี 
รับเงินบริจาคไว แตไมไดนําสงเงินใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลับนําเงิน
ดังกลาวไปหักกลบลบหน้ีกับคาใชจายของผูฟองคดี จึงเปนการจงใจหักเงินบริจาค 
ไปใชในกิจการที่ไมเขาขอยกเวนตามที่ระเบียบกําหนดใหมีการหักไวได อันเปนการ 
ไมปฏิบัติตามขอ ๑๕ ของระเบียบดังกลาว เม่ือการกระทําของผูฟองคดีเปนเหตุให 
เกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไมสามารถนําเงินบริจาค 
ไปใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาค จึงเปนการกระทําละเมิดตอมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน 
คําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจึงชอบดวยกฎหมาย 

 

  โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๔/๒๕๕๘ หนา ๖๔-๖๗ 
 

  มติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่  ๑๒  มิ ถุนายน  ๒๕๒๒  เ ม่ือวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ และเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
ตางก็กําหนดหลักเกณฑในการคํานวณราคากลางใหใชราคาคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย
ซึ่งไดมีการประกาศเปนรายเดือน ขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยอมตองทราบวา ราคาคาวัสดุที่นํามาคํานวณ
ราคากลางจะตองเปนราคาคาวัสดุที่ไดประกาศใช และตองเปนราคาที่เปนปจจุบัน 
ในการคํานวณราคากลาง ซึ่งหมายถึงราคาคาวัสดุเดือนกอนประกาศสอบราคา  ดังน้ัน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดคางานตนทุนโดยใชราคาทองถิ่นซึ่งได 
ทํากันมาเปนเวลานานแลว โดยอางวาไดกําหนดไปกอนที่จะไดรับทราบหลักเกณฑ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงเปนการกําหนดราคากลาง 
ที่ไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน อันเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง เม่ือการกระทําดังกลาวทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่เก่ียวของจึงตอง 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีที่ ๑ เคยดํารงตําแหนงเทศมนตรีตําบลพระสมุทรเจดีย และได
รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตําบลพระสมุทรเจดีย ผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล
ตําบลพระสมุทรเจดีย ผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ เปนเจาหนาที่ในสังกัดของเทศบาลตําบล
พระสมุทรเจดีย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอ 
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๕ โครงการ ซ่ึงตอมาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคที่ ๓ ไดมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ประจําปงบประมาณดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา การกําหนดราคากลางโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๕ โครงการดังกลาวน้ันไมถูกตอง ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และรายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็นใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางไดกําหนดราคากลางของโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน  
๕ โครงการไมถูกตอง เปนเหตุใหราคากลางของโครงการสูงกวาที่ควรจะเปน และทําให 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ตองเสียคาจางกอสรางสูงกวาความเปนจริง พฤติการณของคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางและผูเก่ียวของเปนการกระทาํดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการเรียกคาเสียหาย 
ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีทั้งหา นาย ว. และนาย ก. ชดใช
คาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งหาไมเห็นดวย
กับคําสั่งดังกลาว จึงยื่นอุทธรณและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีทั้งหาชดใชคาสินไหมทดแทน 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีโครงการกอสราง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน ๕ โครงการ โดยในการดําเนินงานโครงการกอสรางดังกลาวผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยธนากร ซอยวัดแค ซอยบัญชา และซอยโกเบ รวม ๔ โครงการ ประกอบดวยผูฟองคดีที่ ๓ 
เปนประธานกรรมการ ผูฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดีที่ ๕ เปนกรรมการ และมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนสุขสวัสด์ิ-
เขาองคพระสมุทรเจดีย ประกอบดวยผูฟองคดีที่ ๓ เปนประธานกรรมการ ผูฟองคดีที่ ๔  
และนาย ก. เปนกรรมการ ซ่ึงราคากลางงานกอสราง ประกอบดวย ๒ สวน ไดแก คางานตนทุน 
และคาใชจายในการดําเนินการกอสราง โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางไดจัดทําไวในรูป
ของตาราง Factor F ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้ง ๕ โครงการ ไดทําการกําหนดราคากลาง กรณีคางานตนทุนโดยใชราคาทองถิ่น ซ่ึงผูฟองคดี
ที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ อางวาไดทํากันมาเปนเวลานานแลว และไดนําตาราง Factor F  
ที่มีเงินประกันผลงานหักรอยละ ๕ มาใชคํานวณราคากลาง น้ัน เห็นวา กรณีคางานตนทุน 
ทั้ง ๕ โครงการ ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ อางวาเปนการกําหนดโดยใชราคาทองถิ่น 
ที่ไดทํากันมาเปนเวลานานแลว ซ่ึงไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับราคากลาง โดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ กําหนดใหเจาหนาที่
คํานวณราคากลางใชขอมูลราคาวัสดุกอสรางที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
จัดทําและเผยแพร มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ไดกําหนดใหมีการ
กําหนดราคากลางในการกอสรางที่เปนจริงปจจุบันไวใชในการตรวจสอบการแขงขันราคา  
โดยใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงที่เก่ียวของปรับปรุงและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับราคา 
สินคาตาง ๆ เพ่ือนํามาคํานวณราคากลางใหตรงหรือใกลเคียงกับราคาที่เปนจริง  นอกจากน้ี  
ยังมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางมีหนาที่กําหนดราคากลางของงานที่จะดําเนินการกอสราง เพ่ือใหเปนราคา 
ที่ใกลเคียงมากที่สุดกับราคาในทองตลาดโดยทั่วไป และตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ ที่กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางโดยใหผูประมาณราคากลาง 
ควรประมาณราคาใหใกลเคียงกับความเปนจริงในขณะที่ประมาณราคามากท่ีสุด และคาวัสดุ 
สวนกลาง ใชราคากรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย สวนภูมิภาค ใชราคาสํานักงานพาณิชย
จังหวัด กรณีเปนวัสดุที่กรมการคาภายในหรือพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไว ใหใชราคาสืบเอง 
เห็นไดวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตางกําหนดหลักเกณฑในการคํานวณราคากลาง ใหใชราคา
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คาวัสดุของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงราคาคาวัสดุดังกลาวกระทรวงพาณิชยไดมีการประกาศ 
เปนรายเดือน ขาราชการซึ่งไดรับแตงตัง้ใหเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลางและผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นยอมตองทราบอยูแลววาราคาคาวัสดุที่นํามาคํานวณราคากลางจะตองเปนราคา 
คาวัสดุที่ไดประกาศใชและตองเปนราคาที่เปนปจจุบนัในขณะคํานวณราคากลาง ซ่ึงมีความหมาย
เดียวกันกับราคาคาวัสดุเดือนกอนประกาศสอบราคา  ดังน้ัน แมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ไดกําหนดราคากลางไปกอนที่จะไดรับทราบหลักเกณฑการคํานวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ตาม แตคณะกรรมการกําหนดราคากลางก็ยังตองถือปฏิบัติในการ
กําหนดราคากลางใหเปนไปตามหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลใชบังคับในขณะคํานวณ
ราคากลาง คือ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยจะตองใชราคาคาวัสดุ
ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในขณะที่ทําการคํานวณ
ราคากลาง และเม่ือการกําหนดราคากลางเปนขั้นตอนกอนการอนุมัติจัดจางและการประกาศ
สอบราคา จึงไมอาจนําราคาคาวัสดุขณะท่ีตั้งหรือของบประมาณมาคํานวณราคากลางได  
แตจะตองใชราคาปจจุบัน ซ่ึงก็คือราคาคาวัสดุเดือนกอนประกาศสอบราคามาใชในการคํานวณ
ราคากลาง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา จากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
ที่ ๓ ซ่ึงไดเปรียบเทียบราคากลางคาวัสดุของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับราคาวัสดุของสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคาเดือนกอนประกาศสอบราคาตอหนวย พบวาราคากลางคาวัสดุของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีราคาสูงกวาราคาวัสดุของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาเดือนกอนประกาศสอบราคา โดยมี
คาใชจายที่ตั้งไวสูงกวาความเปนจริงเปนเงินจํานวน ๖๙,๔๔๐ บาท เม่ือรวมกับราคากลางคาวัสดุ
รายการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีราคาสูงกวาราคาวัสดุของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาเดือนกอนประกาศ 
สอบราคา และการนําราคาคากระสอบบมคอนกรีตมารวมตั้งเปนคาวัสดุ และการใชคา Factor F 
เทากับ ๑.๓๖๖๗ ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๔๓ โดยคา Factor F ที่ถูกตองคือ ๑.๓๖๓๕ ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย 
ตองจายคาจางกอสรางสูงไปเปนเงิน ๒๓๘,๖๒๘.๙๔ บาท โดยแยกเปนกรณีโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธนากร ซอยวัดแค ซอยบัญชา และซอยโกเบ รวม ๔ โครงการ  
ซ่ึงมีคากอสรางสูงกวาความเปนจริงเปนเงิน ๒๐๑,๗๓๔.๙๕ บาท ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูอนุมัติ
จัดจาง และผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูเสนอตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๑๐ 
ของคาเสียหายดังกลาว เปนเงินคนละ ๒๐,๑๗๓.๔๙ บาท สวนผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ 
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกําหนดราคากลาง ตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรา
รอยละ ๘๐ ของคาเสียหายดังกลาว โดยรับผิดเทา ๆ กัน เปนเงินคนละ ๕๓,๗๙๕.๙๙ บาท  
และสําหรับกรณีโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนสุขสวัส ด์ิ - 



 
 
๙๘๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เขาองคพระสมุทรเจดีย ซ่ึงมีคากอสรางสูงกวาความเปนจริงเปนเงิน ๓๖,๘๙๓.๙๙ บาท  
ผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูเสนอขออนุมัติจัดจางตอนาย ว. นายกเทศมนตรีตําบลพระสมุทรเจดีย 
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตราคนละรอยละ ๑๐ ของคาเสียหายดังกลาวเปนเงิน 
คนละ ๓,๖๘๙.๔๐ บาท สวนผูฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๔ และนาย ก. ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการกําหนดราคากลางตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๘๐  
ของคาเสียหายดังกลาว โดยรับผิดเทา ๆ กัน เปนเงินคนละ ๙,๘๓๘.๔๐ บาท ซ่ึงคาเสียหาย
ดังกลาวเปนไปตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ออกตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว  
ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘-๙๙/๒๕๕๙) 
 

   การที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเบิกจายเงินเปนคาจาง
จัดทําปายผาไวนิลประชาสัมพันธ ที่มีขอความเพียงวา พูดน่ิม ย้ิมหวาน บริการดี  
สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่นองชาวสกล โดยมีชื่อ ตําแหนง และรูปภาพของนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด แตไมมีขอความหรือรูปภาพที่สามารถสื่อหรือบงบอกใหเห็นถึง
กิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตอันไมอาจถือไดวาเปนกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ปายดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล 
ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดวา 
ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล พฤติการณดังกลาว
ถือเปนการกระทําดวยความจงใจและกอใหเกิดความเสียหายตอองคการบริหารสวนจังหวัด 
จึงเปนการกระทําละเมิดและตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  
   สรุปขอเท็จจริง 
   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ไดตรวจสอบ
งบการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พบวา มีการเบิกจายเงิน
โดยมิชอบดวยระเบียบหรือหนังสือสั่งการ เปนคาจางจัดทําปายผาไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน ๓ ผืน
ที่มีขอความวา พูดน่ิม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่นองชาวสกล พรอมชื่อ 
ตําแหนง และรูปภาพของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ในลักษณะเผยแพรประชาสัมพันธสวนบุคคล อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ทําใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกลาว และรายงานผล 
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ซ่ึงกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา รูปแบบและขอความของปายดังกลาวถือไดวาเปนลักษณะ



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๘๓      
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การประชาสมัพันธตนเองของผูฟองคดีซ่ึงเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครในขณะนั้น 
เปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณถือไดวาผูฟองคดีจงใจกระทําละเมิด
เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได รับความเสียหาย จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินเต็มจํานวน 
ความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การที่ผู ถูกฟองคดีที่  ๑ โดยผูฟองคดีในฐานะนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เบิกจายเงินเปนคาจางจัดทําปายผาไวนิลประชาสัมพันธ ที่มีขอความเพียงวา พูดน่ิม ยิ้มหวาน 
บริการดี สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่นองชาวสกล โดยมีชื่อผูฟองคดีระบุตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร และมีรูปภาพของผูฟองคดีประกอบเทาน้ัน แตไมมีขอความแสดงถึงรูปแบบ
ของงานและกําหนดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งภาพที่ปรากฏบนปายมีเพียงภาพผูฟองคดีโดยไมมีภาพ
ของกิจกรรมที่สามารถสื่อหรือบงบอกใหเห็นถึงกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  
สืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหวผูสูงอายุ ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงไมอาจถือวาเปนกิจการ
ภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๔๕๕๖ ประกอบมาตรา ๓๙๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เม่ือปายประชาสัมพันธปรากฏขอความดังกลาวและ
รูปภาพผูฟองคดีพรอมตําแหนง ปายดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการประชาสัมพันธตัวผูฟองคดีเอง 
ซ่ึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๔ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดวา การจัดทํางบประมาณ

                                                 
 ๕๖ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕๗ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๘๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ตามแผนงานหรือโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ควรใหความสําคัญในการจัดทํา
โครงการที่ใชจายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาของประชาชน
ไดอยางจริงจัง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุมเฟอยเกินความจําเปนหรือตั้งงบประมาณ
ในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาวเปนการกระทํา
ดวยความจงใจและกอใหเกิดความเสียหายตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําละเมิดตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงตอง 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๘ 
ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คําสั่ งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ เ รียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๙) 

 

   กรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายเน่ืองจากไดรับงาน 
ที่วาจางไมถูกตองครบถวนตามที่กําหนดในสัญญา และขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา 
ประธานคณะกรรมการตรวจการจางรับชวงงานกอสรางจากผูรับจางมาดําเนินการ 
ดวยตนเอง การที่คณะกรรมการตรวจการจางไมไดทําการตรวจสอบรายละเอียด 
ของรูปแบบและรายการรายละเอียดแหงสัญญาจาง กอนที่จะรับมอบงานกอสราง 
ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย  ถือไดวาเปนการทําใหเกิดความเสียหาย 
แกหนวยงานของรัฐจากการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการในการตรวจการจางงานกอสราง อันเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐ คณะกรรมการตรวจการจางจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
   สรุปขอเท็จจริง 

   องคการบริหารสวนตําบลยานยาว (ผูถูกฟองคดี) ไดจัดทําโครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. บานวัดหงษ หมูที่ ๗ ตําบลยานยาว อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
และไดแตงตั้ ง ใหผูฟองคดีที่  ๑  ซ่ึ งขณะนั้น ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลยานยาว เปนประธานกรรมการตรวจการจาง สวนผูฟองคดีที่ ๒  
และผูฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
ได รับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจการจาง  ตอมา หลังจากคณะกรรมการตรวจการจาง 
ตรวจรับมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว ไดมีการรองเรียนวาการกอสรางถนนดังกลาว 
ไมเปนไปตามแบบแปลนการกอสรางและรายการตามสัญญาจาง นายอําเภอเมืองพิจิตร 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๘๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขุดเจาะถนนที่พิพาท ผลการขุดเจาะพบขอบกพรอง 
ไมเปนไปตามแบบแปลน ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด คณะกรรมการฯ ไดสอบสวนและรายงานวา ผูฟองคดีทั้งสามมีหนาที่ตรวจ 
การปฏิบัติงานการกอสรางและตรวจรับการจางใหเปนไปตามรูปแบบและรายการรายละเอียด 
แหงสัญญาจาง ไดกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีเปนเงิน ๑๑๐,๖๐๓ บาท เห็นควรให
ผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดในอัตรารอยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดเปนเงิน ๓๓,๑๘๐.๙๐ บาท  
สวนผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ใหรับผิดในอัตรารอยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด เปนเงิน 
คนละ ๑๑,๐๖๐.๓๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาเสียหายแก 
ผูถูกฟองคดีตามจํานวนดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามไมเห็นดวย จึงอุทธรณคําสั่งและตอมา 
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

   คดี น้ีขอเท็จจริงปรากฏจากการสอบขอเท็จจริงและตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่เ ก่ียวของของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา 
ชางผูควบคุมงานและหุนสวนผูจัดการของผูรับจางกอสรางไดใหถอยคําวา ผูฟองคดีที่ ๑  
รับชวงงานกอสรางถนนที่พิพาทจากผูรับจางมาดําเนินการดวยตนเอง และเม่ือความเสียหาย 
ที่ เ กิ ดขึ้ นสื บ เ น่ื องมาจากการก อสร า ง ใช วั ส ดุ ไม ถู กต อ งครบถ วนตามแบบแปลน  
การที่ผูฟองคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการตรวจการจางไมไดทําการตรวจสอบรายละเอียด
ของรูปแบบและรายการรายละเอียดแหงสัญญาจาง กอนที่จะรับมอบงานกอสราง ทําให 
ทางราชการเสียหาย อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๔๘ (๑) (๒) (๔) วรรคสอง และ (๕)๕๘  
                                                 
 ๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางมีหนาที่ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ 
กับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงาน หรือพักงาน 
ของผูควบคุมงานแลวรายงานประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 
 (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได  
ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ โดยใหมีอํานาจส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด 
ในสัญญา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ฯลฯ ฯลฯ 
 ในกรณีที่เห็นวาผลงานท่ีสงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด 
ในสัญญา ใหรายงานประธานกรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 
 (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอประธาน
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาส่ังการ ถาประธานกรรมการบริหารส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไว จึงจะดําเนินการตาม (๔) 



 
 
๙๘๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสามทําใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีจากการปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในการตรวจการจางงานกอสราง
โครงการพิพาทดังกลาว ทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย เน่ืองจากไดรับงานที่วาจาง 
ไมถูกตองครบถวนตามที่ กําหนดในสัญญา ถือเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีทั้งสามจึงตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดคาสินไหมทดแทน 
โดยใหผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจางตองรับผิดในอัตรารอยละ ๓๐  
ของความเสียหาย ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ ในฐานะกรรมการตรวจการจางตองรับผิด 
ในอัตรารอยละ ๑๐ ของความเสียหาย เปนการกําหนดคาสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึงความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  
ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่เ รียกใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชเงิน จึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๙/๒๕๕๙) 

 

   กรณีที่เจาหนาที่ไดรับมอบอํานาจใหอนุมัติเบิกจายเงินเฉพาะกรณี
ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดไว โดยหากมีกรณีหรือเรื่องใดที่พิจารณาแลวเห็นวา
เปนเรื่องที่สมควรรายงานใหผูมอบอํานาจทราบ ใหรายงานใหผูมอบอํานาจทราบดวย 
การที่เจาหนาที่ผู น้ันไดดําเนินการอนุมัติใหเบิกจายเงินในลักษณะที่อาจจะขัดตอ
กฎหมายหรือระเบียบซึ่งยังไมเคยมีการดําเนินการในลักษณะน้ัน และมิไดหารือ 
หรือรายงานใหผูมอบอํานาจพิจารณากอน แตกลับเรงรีบอนุมัติใหเบิกจายเงิน ทั้งที่มิใช
กรณีเรงดวน เม่ือความปรากฏในเวลาตอมาวา การอนุมัติเบิกจายเงินดังกลาวไมเปนไป
ตามที่กฎหมายหรือระเบียบของสวนราชการกําหนดไว เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
ตอสวนราชการ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณแลว หากผูรับมอบอํานาจใชความระมัดระวัง
เชนวาน้ันสักเพียงเล็กนอย ก็จะไมเกิดความเสียหายข้ึน แตผูรับมอบอํานาจหาไดใช
เพียงพอไม การกระทําของผูรับมอบอํานาจจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 

   สรุปขอเท็จจริง 

   ผูฟองคดีที่ ๑ รับราชการเปนขาราชการพลเรือน ดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารยและคณบดีคณะแพทยศาสตร และผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงอาจารยระดับ ๗ 
และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร ฝายงานคลัง ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๘๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลไดจัดสรรเงินรางวัลใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือจายใหแกขาราชการ
และลูกจางประจํา เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการรับรองคุณภาพ
การศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหมไดผานการรับรองคุณภาพ
เปนโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย ผูฟองคดีที่ ๒ เห็นวา ลูกจางชั่วคราวของคณะแพทยศาสตร 
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเพื่อความเปนธรรมและความเสมอภาค  
ผูฟองคดีที่ ๒ จึงเสนอผูฟองคดีที่ ๑ ขออนุมัติในหลักการจายเงินรางวัลที่ไดรับใหแกลูกจางชั่วคราว 
ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ ไดเห็นชอบดวย จึงอนุมัติในหลักการและไดมีการอนุมัติจายเงินแกลูกจางชั่วคราว 
เปนเงิน ๒,๕๘๔,๘๐๐ บาท  ตอมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ไดมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติจายเงินใหแกลูกจางชั่วคราวและใหคณะแพทยศาสตรเรียกเงิน
จากลูกจางชั่วคราวคืน และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
แกผูฟองคดีทั้งสอง  หลังจากน้ัน คณะกรรมการไดรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงวา  
การอนุมัติใหจายเงินแกลูกจางชั่วคราวเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เน่ืองจากเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง 
กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (คาใชจาย
ลักษณะพิเศษที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ) ประกอบกับนาง ม. หัวหนางานคลัง  
คณะแพทยศาสตร ไดเคยเสนอใหผูฟองคดีที่ ๑ หารือไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูฟองคดีที่ ๑ 
เห็นวาไมตองสอบถาม ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
อยางไรก็ดี เน่ืองจากมีลูกจางชั่วคราวไดนําเงินมาคนืจํานวน ๑๔,๘๑๘ บาท จึงเหลือความเสียหาย
ที่ผูฟองคดีทั้งสองตองรับผิดจํานวน ๒,๕๖๙,๙๘๒ บาท โดยใหผูฟองคดีทั้งสองตองรับผิด 
คนละสวนเทา ๆ กัน คือคนละ ๑,๒๘๔,๙๙๑ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นพองดวย จึงมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ คนละ ๑,๒๘๔,๙๙๑ บาท  
ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณคําสั่งและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เรียกใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

   ขอ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กําหนดใหอธิการบดีอาจมอบอํานาจใหคณบดีคณะแพทยศาสตรและบุคคลใดเปนผูสั่งจายเงิน 
สั่งซื้อ สั่งจางและกอหน้ีผูกพันตามความจําเปนและความเหมาะสมก็ได เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามขอ ๒ ของคําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ ๒๘๕๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓  ดังนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตรจึงมีอํานาจอนุมัติ



 
 
๙๘๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สั่งจายเงินตามที่ไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได แตขอ ๕ ของคําส่ังมหาวิทยาลัย  
เชียงใหมดังกลาว กําหนดใหผู รับมอบอํานาจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของผูถกูฟองคดีที่ ๑ โดยเครงครัด หากมีกรณีหรือเร่ืองใดที่พิจารณา
แลวเห็นวาเปนเรื่องที่สมควรรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบ ใหรายงานใหทราบดวย  ดังน้ัน 
ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงินไดเฉพาะกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดไวเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือขอ ๓  
ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไข 
การจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (คาใชจายลักษณะพิเศษที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ) 
กําหนดใหเบิกจายคาใชจายลักษณะพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการตามประเภท
รายจายที่กําหนด ดังน้ี ๓.๑.๗ คาของรางวัล ของขวัญ เงินรางวัล ซ่ึงคําวา เงินรางวัล ยอมหมายถึง 
เงินรางวัลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินรางวัลหรือของขวัญอันเปนการใหของหรือ 
เงินรางวัลจากการแขงขัน การประกวดหรือทํากิจกรรมใดเปนครั้งคราว มิไดหมายความรวมถึง 
การจายเงินใหแกเจาหนาที่ทุกคนในลักษณะคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับเงินรางวัล
ประจําปหรือโบนัสเพ่ือตอบแทนผลสัมฤทธิ์ของงานแตอยางใด และเม่ือการดําเนินการอนุมัติ 
ใหเบิกจายเงินในลักษณะนี้ไมมีคณะใดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เคยดําเนินการมากอน ผูฟองคดีทั้งสอง
จึงควรหารือหรือรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณากอน ไมสมควรที่จะเรงรีบอนุมัติให 
เบิกจายเงินจํานวนมาก ทั้งที่มิใชกรณีเรงดวน ซ่ึงตามวิสัยและพฤติการณผูฟองคดีทั้งสองสามารถ
ใชความระมัดระวังเชนวาน้ันไดเพียงเล็กนอยก็จะไมเกิดความเสียหายขึ้น แตผูฟองคดีทั้งสอง
หาใชใหเพียงพอไมจึงฟงไดวาการกระทําของผูฟองคดีทั้งสองเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง  อยางไรก็ดี การท่ีผูฟองคดีทั้งสองอนุมัติจายเงินรางวัลใหแก
ลูกจางชั่วคราว เน่ืองจากเจตนาใหเกิดความเปนธรรมระหวางขาราชการ ลูกจางประจํา 
และลูกจางชั่วคราว เพราะลูกจางชั่วคราวมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
จนไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบกับผูฟองคดีทั้งสอง
เชื่อวาการอนุมัติจายเงินรางวัลดังกลาวสามารถกระทําไดตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เร่ือง กําหนดรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (คาใชจาย
ลักษณะพิเศษที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ)  อีกทั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งอนุมัติใหจายเงินรางวัลแกลูกจางชั่วคราวแลว ผูถูกฟองคดีทั้งสองยอมมีสิทธิเรียกติดตาม
เอาคืนและใชสิทธิฟองคดีตอศาลภายในอายุความ แตไมปรากฏวามีการดําเนินคดีฟองรอง 
ตอศาลแตอยางใด จึงเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองในการติดตามเงินดังกลาวคืน
เพ่ือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เม่ือพิจารณาความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
แหงกรณีแลว จึงเห็นสมควรใหลดคาสินไหมทดแทนที่ผูฟองคดีทั้งสองตองรับผิดลงรอยละ ๗๐ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๘๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของคาเสียหาย ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองรับผิดเปนเงิน ๗๗๐,๙๙๔.๖๐ บาท โดยใหผูฟองคดีทั้งสอง
รับผิดคนละสวนเทา ๆ กัน ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙  คํา ส่ังของผูถูกฟองคดีที่  ๒  ที่ เ รียกใหผูฟองคดีทั้ งสอง 
ชดใชคาสินไหมเกินกวาคนละ ๓๘๕,๔๙๗.๓๐ บาท จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาให 
เพิกถอนคําสั่งดังกลาวเฉพาะสวนที่เกินกวาความรับผิดของผูฟองคดีทั้งสอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๒/๒๕๕๙) 

 

  การที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเสนอความเห็นควรจางผูเสนอราคา
ต่ําสุดรายถัดไป เน่ืองจากเห็นวาผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา 
ไมอาจดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะตองใหโอกาส 
ผูเสนอราคาต่ําสุดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานกอน อันเปนหลักเกณฑและเงื่อนไข 
การสอบราคาจางที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
มิไดดําเนินการดังกลาว ผูมีอํานาจสั่งจางชอบที่จะส่ังการใหคณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคาดําเนินการเชนวาน้ัน การที่ผูมีอํานาจสั่งจางอนุมัติจางผูเสนอราคาต่ําสุด 
รายถัดไปตามความเห็นของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ถือเปนการไมปฏิบัติตาม
ข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญ อันเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง และกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐที่ตองเสียคาจางสูงข้ึน  
ผูมีอํานาจสั่งจางจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ  อยางไรก็ดี 
เม่ือราคาที่อนุมัติจางเปนราคาที่ต่ํากวาราคากลางอันเปนประโยชนแกทางราชการ  
และผูชนะการสอบราคาก็สามารถดําเนินการตามสัญญาจนแลวเสร็จ  อีกทั้ง ไมอาจ
ยืนยันไดวา ผูเสนอราคาต่ําสุดซึ่งเสนอราคาต่ํากวาราคากลางมากจะสามารถดําเนินการ
กอสรางในราคาดังกลาวไดจริง  ดังน้ัน เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา
และความเปนธรรมในแตละกรณีแลว ผูมีอํานาจสั่งจางจึงควรรับผิดเพียงรอยละ ๓๕ 
ของคาเสียหายทั้งหมด 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสาไห 
เน่ืองดวยองคการบริหารสวนตําบลเสาไหไดออกประกาศสอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพ่ือคัดเลือกผูรับจาง เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ ปรากฏวา บริษัท ส. จํากัด  
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาทําบันทึกรายงานผลการสอบราคา 
ตอผูฟองคดีวา ราคาคาจางกอสรางที่บริษัท ส. จํากัด เสนอเปนราคาที่ต่ําเกินไป ปริมาณงาน 
ที่ออกมาอาจไมดีเทาที่ควร และตามความเห็นของชางโยธาเห็นวาไมสามารถดําเนินการได 



 
 
๙๙๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับบริษัทดังกลาวเคยมีปญหาสงมอบงานลาชา จึงเสนอผูฟองคดีวาควรจางนาย ช. 
เปนผูรับจางกอสรางถนนตามประกาศสอบราคาจางดังกลาว โดยคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ไดเจรจาตอรองราคากับนาย ช. และนาย ช. ตกลงลดราคาให ผูฟองคดีจึงอนุมัติใหจางนาย ช. 
เปนผูรับจางกอสรางและทําสัญญากัน ภายหลังมีการรองเรียนเรื่องดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี
เห็นวาเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบและรักษาผลประโยชนของทางราชการ จึงใหนายอําเภอเสาไห
ดําเนินการทางแพงและทางอาญาแกคณะกรรมการเปดซองราคาและผูฟองคดี องคการบริหาร
สวนตําบลเสาไหจึงไดรองทุกขกลาวโทษผูฟองคดีและคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
ตอพนักงานสอบสวนเม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ขอใหดําเนินคดีในขอหาเปนเจาพนักงาน
รวมกันปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓  
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงศาลจังหวัดสระบุรีมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 
ลงโทษผูฟองคดีและคณะกรรมการเปดซองสอบราคาในความผิดดังกลาว องคการบริหาร 
สวนตําบลเสาไหจึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง  ตอมา กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดวาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและผูฟองคดี
กระทําการประมาณเลินเลออยางรายแรงตองรับผิด โดยผูฟองคดีในฐานะผูมีอํานาจอนุมัติ 
และสั่งจางใหรับผิดในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเสียหายจํานวน ๑๗๙,๓๑๘ บาท เปนเงิน 
๘๙,๖๕๙ บาท  ตอมา มีประกาศกระทรวงมหาดไทยใหองคการบริหารสวนตําบลเสาไหรวมกับ
เทศบาลตําบลเสาไห (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) สงผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับมาซึ่งสิทธิตาง ๆ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ โดยนายกเทศมนตรีตําบลเสาไห (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
แจงใหผูฟองคดีชดใชค าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดแกผู ถูกฟองคดีที่  ๓  
เปนเงินจํานวน ๘๙,๖๕๙ บาท ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคาํส่ังของผูถูกฟองคดีที ่๓ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา องคการบริหารสวนตําบลเสาไหไดรองทุกขกลาวโทษ
ผูฟองคดีและคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตอพนักงานสอบสวน ขอใหดําเนินคดีกับผูฟองคดี
และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  และตอมา เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ศาลจังหวัดสระบุรี
ไดมีคําพิพากษาลงโทษผูฟองคดีและคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยที่มาตรา ๕๑ วรรคสาม๕๙ 
                                                 

๕๙ ประมวลกฎมายวิธีพิจาณาความอาญา 
 มาตรา ๕๑  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ไดฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหาย 

ที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๙๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดวา ในคดีที่ศาลพิจารณาลงโทษจําเลย 
จนคดีถึงที่สุดแลวกอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนด
อายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒๖๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมาตรา ๑๙๓/๓๒ 
กําหนดวา สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด ใหมีกําหนดอายุความสิบป  
ทั้งน้ี ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมีกําหนดอายุความเทาใด  ดังนั้น เม่ือคดีอาญาถึงที่สุดแลว  
กอนการใชสิทธิเ รียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายอันเปนความรับผิดทางแพง  
สิทธิเรียกรองดังกลาวยอมมีกําหนดอายุความสิบปนับแตมีคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด 
ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษไมไดมีขอความขัดหรือแยงกับบทบัญญัติดังกลาว และมีผล
เปนการยกเวนมาตรา ๑๙๓/๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยปริยายแตอยางใด 
เม่ือมูลเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ สั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายความรับผิด
ทางละเมิดเปนกรณีเดียวกันกับที่ไดมีการฟองคดีตอศาลจังหวัดสระบุรีและศาลจังหวัดสระบุรี 
ไดมีคําพิพากษาลงโทษผูฟองคดีและคดีถึงที่สุดแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายความรับผิดทางละเมิด
ในกรณีดังกลาว จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองภายในอายุความตามกฎหมายแลว 
  โดยที่ผูฟองคดีเปนผูสั่งจางตามประกาศสอบราคาจางเหมาฉบับพิพาท  
ผูฟองคดีจึงตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบราคาจางตามที่กําหนดไว 
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
และเอกสารสอบราคา เม่ือขอ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาแนบทายประกาศสอบราคาจางเหมา
ฉบับพิพาท กําหนดวา องคการบริหารสวนตาํบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหน่ึง
ราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา 
ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบล
มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาเห็นวา บริษัท ส. จํากัด ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการฯ จึงตองใหผูเสนอราคารายดังกลาวชี้แจงและแสดง
หลักฐาน เม่ือคณะกรรมการเปดซองสอบราคามิไดดําเนินการตามขอกําหนดดังกลาว ผูฟองคดี

                                                 
๖๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๙๓/๓๒ สิทธิเรียกรองที่เกิดข้ึนโดยคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ใหมีกําหนดอายุความสิบป  ทั้งน้ี ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมีกําหนดอายุความเทาใด 



 
 
๙๙๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ชอบที่จะสั่งการใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการ แตผูฟองคดีมิไดสั่งการอันเปนการ
ไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมาย จึงฟงไดวาผูฟองคดีไมปฏิบัติตามขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ พฤติการณ
ของผูฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงกอใหเกิดความ
เสียหายตอองคการบริหารสวนตําบลเสาไห ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓  อยางไรก็ดี เม่ือการพิจารณาอนุมัติใหนาย ช. เปนผูชนะการสอบราคา ซ่ึงราคา
ที่อนุมัติเปนราคาที่ต่ํากวาราคากลาง อันเปนประโยชนแกทางราชการ ประกอบกับราคาที่ผูฟองคดี
อนุมัติสามารถกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจนแลวเสร็จ และไมอาจยืนยันไดวา 
หากมีการเรียกบริษัท ส. ซ่ึงเสนอราคาต่ํากวาราคากลางมากมาสอบถามหรือใหชี้แจง
พยานหลักฐานเพ่ือแสดงราคากอสรางแลว บริษัท ส. จะเขาทําสัญญาหรือสามารถดําเนินการ
กอสรางในราคาดังกลาวไดจริง  ดังนั้น เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําละเมิด
และความเปนธรรมในแตละกรณี จึงใหผูฟองคดีรับผิดรอยละ ๗๐ ของคาเสียหายที่ผูฟองคดี
ตองรับผิดจากเงิน ๘๙,๖๕๙ บาท โดยใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน 
๖๒,๗๖๑.๓๐ บาท  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เฉพาะสวนที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา
จํานวน ๖๒,๗๖๑.๓๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๕๙) 

 

 ๒) กรณีไมเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง 

 การที่ ผูฟองคดีซึ่ งได รับมอบหมายให รับผิดชอบเ ก่ียวกับ 
งานทุนการศึกษาและไดรับมอบสมุดบัญชีธนาคารตางๆ แตไมปรากฏวาไดมีการ 
สงมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเปนบัญชีที่นาง ก. ทําการทุจริตปลอมลายมือชื่อ
ของผูมีอํานาจเบิกถอนเงินแลวทําการถอนเงินทุนการศึกษาออกจากบัญชีน้ัน ใหแก 
ผูฟองคดีดวยแตอยางใด เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนผูครอบครองดูแลหรือเก็บรักษาสมุด
บัญชีเงินฝากดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมอาจทราบไดวามีการปลอมลายมือชื่อผูมีอํานาจ 
ส่ังจายไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร กรณีจึงฟงไมไดวาผูฟองคดีไดกระทําดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับความเสียหาย การกระทําของ 
ผูฟองคดีจึงไมเปนละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สรุปขอเท็จจริง   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งแตงตั้ง 
นาย ช. ขาราชการครู ตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ เปนผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา 
เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ แทนผูชวยศาสตราจารย ก. และนาย ช. ไดมอบหมายใหผูฟองคดี 
ตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสวนแนะแนวและรับผิดชอบเก่ียวกับ 
งานทุนการศึกษาแทนนางสาว อ.   ตอมา นางสาว อ. ไดสงมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตาง ๆ 
ของงานทุนการศึกษาใหแกนาง ก. ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพยาบาล ผูซ่ึงไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่อยูในงานทุนการศึกษาดังกลาว โดยผูฟองคดีไดรับมอบสมุดบัญชีเงินฝากทั้งหมด
เม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ยกเวนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาลพบุรี เลขที่ ๓๔๐-๓-๐๑๘๕๔-๐ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๖๖๒-๖  หลังจากน้ัน นาย ช. ไดตรวจพบความผิดปกติ
ของเงินทุนการศึกษาตามที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตาง ๆ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงมีคําสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาแลวสรุปรายงานการสอบสวนเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา 
มูลเหตุแหงความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งน้ีเกิดจากการกระทําโดยทุจริตของนาง ก. เห็นสมควร
ยุติเร่ือง แตกระทรวงการคลงั (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตรวจสอบแลวมีความเห็นวา เงินของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ที่สูญหายไปจากบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน ๔ บัญชีในชวงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ น้ัน เกิดจากการทุจริตของเจาหนาที่ผูดูแลรักษาสมุดบัญชี 
และความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชา ตลอดจนเจาหนาที่ที่เก่ียวของ จึงให
นาง ก. และนาง ร. ซ่ึงเปนผูทุจริตรับผิดชดใชเงินคืนแกทางราชการเต็มจํานวนที่แตละคนทุจริต 
สําหรับนาย ช. และผูฟองคดีซ่ึงไดเขามาทําหนาที่ตั้งแตวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ไดปลอยปละ
ละเลยไมทําหนาที่ของตนเปนเหตุใหนาง ก. ทุจริตเบียดบังเงินดังกลาวไป จึงใหรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนในจํานวนเงินที่นาง ก. ทุจริตไปเฉพาะในชวงเวลาภายหลังวันที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท แตเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและ
ความเปนธรรมแหงกรณีแลว ใหรับผิดในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนเงินดังกลาว คิดเปนเงิน 
๒๐๕,๐๐๐ บาท และใหรับผิดตามสวนแหงความรับผิดในอัตรารอยละ ๕๐ คิดเปนเงินที่จะตอง
ชดใชใหแกทางราชการคนละ ๑๐๒,๕๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเงินจํานวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๒ สูญหายไปจาก
บัญชีเงินฝากของธนาคารจํานวน ๔ บัญชี ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๙,๑๐๗.๓๕ บาท แตในชวงเวลาหลังจาก 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันที่ไดมีการสงมอบสมุดบัญชีธนาคารทุนการศึกษาใหแก 
ผูฟองคดีน้ัน ปรากฏวาไดมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพียง ๒ บัญชี เทาน้ัน ไดแก 
บัญชีธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ ๓๔๐-๓-๐๑๘๕๔-๐  
เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
สาขาลพบุรี เลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๖๖๒-๖ เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน 
๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาเอกสารการสงมอบงานทุนการศึกษาแลว ไมปรากฏวา 
ไดมีการสงมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาลพบุรี  
บัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๖๖๒-๖  และสมุดบัญชีธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขาลพบุรี บัญชีเลขท่ี ๓๔๐-๓-๐๑๘๕๔-๐ ใหแกผูฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
ไมไดเปนผูครอบครองดูแลหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชี  ดังน้ัน การที่นาง ก.  
ทําการทุจริตปลอมลายมือชื่อของผูมีอํานาจเบิกถอนเงินแลวทําการถอนเงินทุนการศึกษาออกจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีไปภายหลังวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดีจึงไมอาจ
ทราบไดวามีการปลอมลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจายไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร กรณีจึงฟงไมไดวา
ผูฟองคดีไดกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได รับ 
ความเสียหาย การกระทําของผูฟองคดีจึงไมเปนละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงไมตองรับผิดในเงินจํานวนที่สูญหายไป พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๘) 
 

 คําสั่งที่ใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง และมาตรา ๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยขอเท็จจริงที่ยังไมเปนที่ยุติ 
ยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ขณะที่ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนรับราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก 
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การชาง ผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา ผูฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงสถาปนิก  
ผูฟองคดีที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๑๔ เปนเทศมนตรี ผูฟองคดีที่ ๖ เปนนายกเทศมนตรี ผูฟองคดีที่ ๗ 
และที่ ๘ ดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล ผูฟองคดีที่ ๙ ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ผูฟองคดีที่ ๑๐ 
ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายวิศวกรรม กองควบคุมอาคาร ผูฟองคดีที่ ๑๑ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง ผูฟองคดีที่ ๑๒ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
สุขาภิบาล และผูฟองคดีที่ ๑๓ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองควบคุมอาคารและผังเมือง น้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม  
รวม ๔ โครงการ โดยทําการกอสรางปรับปรุงคันคูพรอมปูใยสังเคราะห (GEOTETILE) และ
เรียงหินใหญ (คัดพิเศษ) ขนาด ๔ ถึง ๙ น้ิว หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ทับตามแนวเอียงลาด
ปริมาณรวม ๑๑๑,๒๙๐ ตารางเมตร เปนเงิน ๔๐,๐๖๔,๔๐๐ บาท หรือราคารวมคาขนสง 
ตารางเมตรละ ๓๖๐ บาท เม่ือการกอสรางทุกโครงการแลวเสร็จ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคที่ ๖ ไดมีหนังสือรายงานการตรวจสอบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองประจักษฯ 
ถึงนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับการประมาณราคา
หินใหญในงานเรียงตลิ่งรอบหนองประจักษฯ วาจากการตรวจสอบราคาหินที่มีคุณลักษณะ 
และขนาดเดียวกันจากทองตลาดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกลเคียง รวมทั้งพาณิชยจังหวัด
อุดรธานี เปรียบเทียบกันในชวงระยะเวลากอสรางขณะนั้น จะขายเปนราคารวมคาขนสง 
ลูกบาศกเมตรละ ๕๗๕ .๙๒ บาท คิดเปนตารางเมตรละ ๑๗๒ .๗๗ บาท คิดเปนเงิน 
๒๒,๗๕๘,๙๙๒ บาท ในขณะที่ผูรับจางเสนอราคาทั้ง ๔ สัญญา รวมปริมาณ ๑๓๑,๗๓๐ ตารางเมตร 
เปนเงิน ๔๖,๑๐๕,๕๐๐ บาท เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับราคาหินใหญที่ขายตามทองตลาด  
จึงเปนราคาที่สูงกวาทองตลาดเปนเงิน ๒๓,๓๔๖,๕๐๘ บาท นาเชื่อวามีพฤติการณที่สอไป
ในทางไมสุจริตและทําใหทางราชการเสียหาย เห็นควรใหตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
เพ่ือหาผูรับผิดตามกฎหมายตอไป และมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเชนเดียวกัน  
ตอมา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดมีหนังสือแจงผลการสอบขอเท็จจริงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ทราบ และใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาผูรับผิดทางแพง
และทางอาญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีหนังสือรายงานผลตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ สรุปความเห็นวา 
ราคาที่ผู รับจางเสนอสูงกวาราคาทองตลาดจริง เปนเหตุใหราชการเสียหายเปนเงิน 
๒๓,๓๔๖,๕๐๘ บาท โดยมีผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนตองรับผิดตามสัดสวนของความเกี่ยวของกับ
โครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหความเห็นชอบและสงสํานวนการสอบสวนไปยัง
กระทรวงการคลัง  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนชําระ 
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คาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง 
และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จะเห็นไดวา บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณที่จะใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจ 
ออกคําสั่งใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํา
ละเมิดตอหนวยงาน โดยจะตองปรากฏขอเท็จจริงวา เจาหนาที่ผูน้ันไดกระทําไปดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน และในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
พิจารณาขอเท็จจริงอันเก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานท้ังปวงที่เก่ียวของ รับฟงพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ และตรวจสอบ
เอกสาร วัตถุ หรือสถานที่  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผูฟองคดีทั้งสิบสี่คน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดฟงขอเท็จจริงจาก
การสอบถามขอมูลราคาหินใหญไปยังโรงโมหินสองแหง ซ่ึงไดแจงราคาหินใหญ ๑๒๐ บาท 
ตอลูกบาศกเมตร และ ๒๐๐ ถึง ๒๕๐ บาทตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  นอกจากน้ัน ยังไดฟง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับราคาหินใหญตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ สอบถาม 
จากทองตลาดและจากขอมูลของโยธาธิการจังหวัดอุดรธานีซ่ึงเสนอตอคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงที่จังหวัดอุดรธานีไดแตงตั้งขึ้น โดยบริษัท ส. ไดแจงตอสํานักงานโยธาธิการ
จังหวัดอุดรธานี กําหนดราคาหินใหญ ๑๔๐ บาท ตอลูกบาศกเมตร คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดจึงมีความเห็นตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ วา 
ราคาหินใหญขนาด ๔ ถึง ๙ น้ิว รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลวคิดราคา ๑๗๖ บาท ตอลูกบาศกเมตร 
บวกดวยคาจัดสงคิดให ๑๖๗.๙๕ บาท ตอลูกบาศกเมตร คาแรงกอสรางคิดให ๔๐ บาท  
ตอลูกบาศกเมตร และคาเผื่อยุบ ๕๐ เปอรเซ็นต จึงเปนราคาที่นาจะขายในราคาลูกบาศกเมตรละ 
๕๗๕.๙๒ บาท คิดเปนตารางเมตรละ ๑๗๒.๗๗ บาท ซ่ึงต่ํากวาราคาที่ผูฟองคดีไดกําหนดไว 
ในประมาณราคา คือ ๓๖๐ บาท ตอตารางเมตร  อยางไรก็ตาม ความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ
ของศาลเห็นวา หินใหญคัดพิเศษขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔ ถึง ๙ น้ิว หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  
ที่ใชในการกอสรางเรียงตลิ่งหนองประจักษฯ ตามโครงการทั้ง ๔ สัญญา ไมใชหินที่โรงโมหิน
ผลิตไวจําหนายตามปกติ และไมมีวางขายตามรานขายวัสดุกอสรางโดยทั่วไปท่ีจะสามารถซื้อ 
ไดทันที หินชนิดและขนาดดังกลาวตองสั่งซื้อปริมาณมาก ๆ เพราะหากส่ังนอย ก็จะไมคุมคา



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๙๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การผลิต เน่ืองจากกระบวนการผลิตตองมีการปรับปรุงสายการผลิตโดยเฉพาะ ทําใหกระทบตอ
การผลิตหินตามปกติ ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาดานการตลาด ผูผลิตจะคิดราคาสูงขึ้นเชนเดียวกับ
วัสดุหรือสินคาอ่ืน ๆ ที่ตองสั่งทํา โดยหินใหญกับหินใหญคัดพิเศษจะมีความแตกตางกัน  
คือ หินใหญเปนหินที่เกิดจากการระเบิดหินแตละครั้งจะไดขนาดใหญบางเล็กบาง สัดสวนจะ 
ไมแนนอน หากตักขายเลย เรียกวาหินใหญไมคัด แตหากคัดโดยแรงงานคนจะเรียกวาหินใหญคัด 
ซ่ึงจะมีปริมาณไมมาก ใชเวลาในการรวบรวม ไมเหมาะกับงานที่ตองใชปริมาณหินมาก ๆ  
เชน การกอสรางสวนสาธารณะหนองประจักษฯ สวนหินใหญ (คัดพิเศษ) เกิดจากกระบวนการ
โมหินที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เชน ปรับตะแกรงคัดขนาด สายพานการลําเลียง และโดยที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ อางวา ไดดําเนินการออกแบบโดยกําหนดเปนหินใหญเพ่ือปองกัน
ไมใหตลิ่งพังทลาย เพราะตองใชนํ้าหนักของหินใหสอดคลองกับความสามารถในการปองกัน 
การพังทลายของตลิ่ง และเพ่ือใหเกิดความสวยงาม ซ่ึงตองเปนหินชนิดคัดพิเศษ ไมมีจําหนาย 
ในทองตลาดโดยทั่วไป แตปรากฏวาขอมูลเก่ียวกับชนิดและขนาดของหิน จากรายงานการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ และของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เปนเพียง
ขอมูลเก่ียวกับหินใหญธรรมดาและหินใหญ (คัด) ไมใชขอมูลของหินชนิดและประเภทเดียวกัน
กับที่ใชในการกอสรางเรียงตลิ่งหนองประจักษฯ ตามโครงการทั้ง ๔ สัญญา ที่เปนหินใหญ  
(คัดพิเศษ) ซ่ึงไดจากกระบวนการผลติหินโดยเฉพาะ ไมใชจากการผลิตหินตามปกติ  ดังนั้น ขอมูล
ของราคาหินใหญธรรมดาและหินใหญ (คัด) จึงไมอาจถือเปนราคาของหินใหญ (คัดพิเศษ) ได 
และเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของจังหวัด
อุดรธานี และคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตางยังไมไดแสวงหาขอเท็จจริง
และพิจารณาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับราคาไมรวมคาขนสงใหตรงกับชนิด
และขนาดของหินที่ใชในการกอสรางเรียงตลิ่งหนองประจักษฯ ตามโครงการทั้ง ๔ สัญญา  
ใหเปนไปตามมาตรา ๒๙๖๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                                                 
 ๖๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการน้ี ใหรวมถึง
การดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
 (๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญท่ีคูกรณี
กลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
 (๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ   
 (๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 



 
 
๙๙๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบขอ ๑๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  ดังนั้น จึงยังฟงไมไดวาราคาคาหินใหญ (คัดพิเศษ) 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔ ถึง ๙ น้ิว หรือหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตั้งประมาณการไวแพงกวาความเปนจริง ประกอบกับมีขอเท็จจริงวาคณะเทศมนตรีมีนโยบาย
ไมใหการกอสรางกระทบตอกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนที่มาใชบริการสวนสาธารณะ และ
ไมใหกระทบตอการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งตองเก็บรักษาปริมาณน้ํา
เพ่ือใชสํารองในการผลิตน้ําประปา ปองกันอัคคีภัย เปนแหลงเพาะพันธุปลา และใชดูแล
สวนสาธารณะควบคู กันไป การจะกําหนดจุดเก็บกองหินไวในบริเวณหนองประจักษฯ  
จึงไมสามารถกระทําได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถหาสถานท่ีที่เหมาะสมในการ 
กองวัสดุปริมาณมาก ๆ ทั้งจะตองใชเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงานหลายคัน ทําใหเกิดปญหา 
ดานจราจร เสียง ฝุนละออง และความเดือดรอนตอประชาชนในเขตเทศบาล การกําหนด 
จุดเก็บกองไวภายนอกบริเวณหนองประจักษฯ จึงมีความจําเปน และเม่ือพิจารณาประกอบ
ความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญของศาลที่เห็นวา กรณีมีการกําหนดจุดเก็บกองหินไวภายนอก 
และมีการขนยายหินจากจุดเก็บกองภายนอกเขาจุดเก็บกองภายในหนองประจักษฯ อีกทั้ง 
ยังขนยายจากจุดเก็บกองไปบริเวณหนางาน จําเปนตองกําหนดเปอรเซ็นตเผื่อความสูญเสีย 
ในการขนยาย และจําเปนตองกําหนดคาใชจายเพ่ิมเติมจากราคาหินรวมคาขนสงโดยปกติ  
เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดตางถือหลักเกณฑเก่ียวกับราคาของหินใหญตามผลการสอบสวน 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ ซ่ึงพิจารณาราคาเฉพาะกรณีเผื่อยุบ โดยมิได
คิดเปอรเซ็นตเผื่อความสูญเสีย จึงเปนกรณีที่ไมไดรับฟงขอเท็จจริงที่มีผลตอการพิจารณา  
เม่ือขอเท็จจริงตาง ๆ ดังกลาว มีผลตอการคํานวณราคาหินใหญคัดพิเศษมีราคาสูงกวาราคา 
หินใหญที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผดิทางละเมิดไดสอบถามจากโรงโมหิน กรณีจึง
ฟงไดวาคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดยังฟงขอเท็จจริงไมเปนที่ยุติวา  
การกําหนดราคาหินใหญของผูฟองคดีเปนราคาที่แพงเกินปกติ มีผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนกระทําการอันเปนการจงใจ 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเกี่ยวกับการกําหนดราคาหินใหญ (คัดพิเศษ) อันเปนเหตุให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสิบสี่คน

                                                                                                                                            
 คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบ 
แกเจาหนาท่ี 
 พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๙๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยไมถูกตองตามเจตนารมณ
ของมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสิบสี่คนชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๖-๕๑๓/๒๕๕๘ และท่ี  
อ.๖๑๑-๖๑๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 การกระทําที่จะถือวาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงน้ัน หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําซึ่งบุคคล 
พึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนได และหากไดใชความระมัดระวัง 
แมเพียงเล็กนอย ก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวัง
เชนวาน้ันเลย  ดังน้ัน การที่เจาหนาที่เก็บเงินสดไวในกระเปาเอกสารซึ่งไมสามารถ
มองเห็นไดจากภายนอกวาในกระเปาใสเงินไว  และนํากระเปาใสเงินดังกลาว 
ไวในรถยนตและล็อคประตูรถแลว  จึงเปนการแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ ไดใช 
ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินตามสมควรแลว มิใชไมใชความระมัดระวังเสียเลย 
ประกอบกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของไมไดกําหนดวิธีการไวโดยเฉพาะ เจาหนาที่
จึงสามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาและนําเงินกลับตามที่เห็นสมควรได การพิจารณา 
จึงตองพิจารณาที่พฤติการณในการเก็บรักษาเงินของเจาหนาที่วาไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรในการเก็บรักษาเงินหรือไม มากกวาการพิจารณาในประเด็นเรื่องวิธีการ 
ในการเก็บรักษาเงินและนําเงินกลับไป  ดังน้ัน เม่ือเจาหนาที่ไดใชความระมัดระวัง 
ตามสมควรในการเก็บรักษาเงินแลว การที่ประตูรถยนตถูกงัดและกระเปาใสเงิน 
สูญหายไป จึงไมถือวาเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ดังกลาว  
 สรุปขอเท็จจริง   
 ผูฟองคดีทั้งสองเปนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตร
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได รับมอบหมายจากเกษตรอําเภอชัยบาดาลใหไปรับ 
เงินคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมเกษตรกรตามโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกร 
หลังพักการชําระหนี้ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี โดยผูฟองคดี
ทั้งสองไดเดินทางไปดวยกันโดยใชรถยนตสวนตัวของผูฟองคดีที่ ๒ เม่ือไดรับเงินจํานวน 
๕๖๐,๒๗๖ บาท มาแลว ผูฟองคดีทั้งสองนําเงินใสรวมกันไวในกระเปาเอกสาร  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีทั้งสองไดแวะรับประทานอาหารกลางวันโดยเก็บกระเปาใสเงินไวในรถและล็อคประตู
รถยนตไว โดยรถยนตดังกลาวจอดอยูริมบาทวิถีหางจากรานอาหารประมาณ ๒๕ เมตร  
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และสามารถมองเห็นไดจากรานอาหาร ผูฟองคดีทั้งสองใชเวลารับประทานอาหารประมาณ  
๒๐ นาที เม่ือกลับมาที่รถผูฟองคดีทั้งสองพบวาประตูรถแงมอยูและมีรองรอยการงัดกุญแจประตู
รถยนต เม่ือตรวจดูภายในรถก็พบวากระเปาใสเงินไดสูญหายไปแลว  ตอมา ผูวาราชการจังหวัด
ลพบุ รี  (ผูถูกฟองคดี )  ได มีคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริ งความรับ ผิด 
ทางละเมิดกรณีดังกลาวและรายงานผลการสอบขอเท็จจริงไปใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
ซ่ึงกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดี 
ทั้งสองที่เดินทางไปรับเงินสดซ่ึงมีระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ผูฟองคดีทั้งสองควรมี
มาตรการในการรักษาเงินใหปลอดภัยมากกวาการเลือกวิธีถือเงินสดอันถือเปนการละเวน 
การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย เม่ือเงินจํานวนดังกลาวสูญหายไป จึงถือไดวาความเสียหาย
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดีทั้งสอง  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงตอง 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสืออุทธรณคําสั่ง 
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี   

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การกระทําที่จะถือวาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงนั้น หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําซ่ึงบุคคลพึงคาดหมาย
ไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได และหากไดใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจ
ปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวาน้ันเลย เม่ือพิจารณา 
จากขอเท็จจริงแลวเห็นไดวา การที่ผูฟองคดีทั้ งสองไดเ ก็บเงินไวในกระเปาเอกสาร 
ซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกวาในกระเปาใสเงินไว และเม่ือไปรับประทานอาหารก็ได
นํากระเปาใสเงินดังกลาวไวในรถยนตและล็อคประตูรถแลว เปนการแสดงใหเห็นวาผูฟองคดี 
ไดใชความระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินตามสมควรแลว แตมีขอพิจารณาเพิ่มเติมวาผูฟองคดี 
ทั้งสองยังอาจเพ่ิมความระมัดระวังใหมากกวาน้ีได เชน อาจนํากระเปาใสเงินติดตัวไปดวย 
ในระหวางรับประทานอาหาร หรือในระหวางที่รับประทานอาหารก็อาจใหใครคนใดคนหนึ่ง 
เฝากระเปาใสเงินไวได จึงอาจมีขอพิจารณาวาพฤติการณของผูฟองคดีทั้งสองดังกลาว 
มีความประมาทเลินเลอในการเก็บรักษาเงินหรือไม  อยางไรก็ตาม แมจะเปนความประมาท
เลินเลอ ก็หาใชเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรงไม เพราะพฤติการณของผูฟองคดี 
ทั้งสองแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีทั้งสองไดใชความระมัดระวังแลว มิใชไมใชความระมัดระวัง
เสียเลย ประกอบกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของไมไดกําหนดวิธีการไวโดยเฉพาะ  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงสามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาและนําเงินกลับสํานักงานตามที่เห็นสมควรได  
การพิจารณาจึงตองพิจารณาที่พฤติการณในการเก็บรักษาเงินของผูฟองคดีทั้งสองวา  
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ไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรักษาเงินหรือไม มากกวาการพิจารณาในประเด็น
เรื่องวิธีการในการเก็บรักษาเงินและนําเงินกลับไปของผูฟองคดีทั้งสอง เพราะไมวาจะใชวิธีการใด 
ก็ยังมีความเส่ียงที่เงินจะถูกขโมยไดเสมอ  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาวาผูฟองคดีทั้งสองไดใช 
ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรักษาเงินแลว แมวิธีการที่ใชจะมีความปลอดภัยนอยกวา
วิธีการอ่ืน ก็ไมถือวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอน 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๙๒๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ)) 

 

 กรณีที่ผูรับจางกอสรางอาคารของสวนราชการใชเสาเข็มที่มีขนาด
เล็กกวาที่กําหนดไวในสัญญา ทําใหตนทุนของผูรับจางลดลง และทางราชการไดรับ
ความเสียหาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา สัญญาจางตามคดีน้ีเปนแบบสัญญาจาง
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนามในสัญญาจางไมมีอํานาจที่จะเพ่ิมเติม
หรือแกไขรายละเอียดตาง ๆ กอนลงนามในสัญญาจางได และการที่ผูรับจางใชเสาเข็ม
ขนาดเล็กกวาที่กําหนดไวในสัญญา ก็เปนกรณีที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงานในสังกัด 
ของหนวยงานของรัฐผูเสียหาย ประกอบกับเจาหนาที่ผูลงนามในสัญญาจางมิไดรับแตงตั้ง
ใหเปนคณะกรรมการตรวจการจาง จึงมิไดมีสวนเก่ียวของกับการรับมอบงานแตอยางใด 
ความเสียหายของหนวยงานของรัฐจากการที่ผูรับจางใชเสาเข็มที่มีขนาดเล็กกวา 
ตามที่ไดเสนอราคา จึงไมใชผลโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ผูลงนามในสัญญาจาง  ดังน้ัน คําสั่งที่เรียกใหเจาหนาที่ผูลงนามในสัญญาจาง
ชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 

 ขณะที่ผูฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนงผูกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๓  
ผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงสารวัตรแผนกธุรการ และผูฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
หมวดพลาธิการและสวัสดิการ แผนกธุรการ กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๓ (กก.รร.ภ. ๓) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) หรือกรมตํารวจในขณะนั้น ไดมีประกาศประกวดราคา
จางเหมากอสรางอาคารเรียนรวมพรอมสวนประกอบและครุภัณฑ โดยมีผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ
ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงนามในสัญญาจาง ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ 
เปนผูลงนามเปนพยาน  ตอมา สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา  
ทําการตรวจสอบบัญชีของ กก.รร.ภ. ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ และรายงาน 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา งานกอสรางอาคารเรียนรวมฯ ของ กก.รร.ภ. ๓ สภาพของจริง 
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ของขนาดเสาเข็ม ค.ส.ล. ตามรายงานผลการควบคุมการกอสรางของผูควบคุมงานใชเสาเข็ม ค.ส.ล. 
เปนคนละขนาดกับที่เสนอราคา ทําใหตนทุนของผูรับจางลดลง และทางราชการไมสมควร
จะตองจาย จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบพฤติการณของเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ 
ในการจัดทําสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสั่งการใหผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
ดังกลาวตอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา  ตอมา กรมบัญชีกลางโดยไดรับมอบอํานาจ 
จากกระทรวงการคลังไดแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่กรณีดังกลาว
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา จากพฤติการณถือไดวา ผูฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
และเกี่ยวของกับสัญญาจางดังกลาวไดกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําให 
ทางราชการไดรับความเสียหาย จึงตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ 
เม่ือเหตุละเมิดในกรณีดังกลาวเกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ ผูฟองคดีทั้งสามจึงตองรับผิดรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนอยางลูกหน้ีรวม
ในความเสียหายจํานวน ๘๒๑,๕๔๐ บาท ใหแกทางราชการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสามชําระเงินคาสินไหมทดแทนตามความเห็น 
ของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีทั้งสามอุทธรณคําส่ังดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอให 
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสามชดใช 
คาสินไหมทดแทนอยางลูกหน้ีรวมในความเสียหายจํานวน ๘๒๑,๕๔๐ บาท 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา การที่ผูรับจางใชเสาเข็มที่มีขนาดความยาว 
ไมนอยกวา ๑๒ เมตร ซ่ึงไมเปนไปตามสัญญาจางที่กําหนดใหผูรับจางใชเสาเข็มขนาดความยาว 
๒๑ เมตร น้ัน ผูรับจางไดรับอนุมัติจากกองโยธาธิการใหใชเสาเข็มขนาดดังกลาวได ประกอบกับ
ในขั้นตอนการเบิกจายเงิน เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ทราบวา สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๓ 
จังหวัดนครราชสีมา รายงานการตรวจสอบบัญชีของกองกํากับการตํารวจภูธร ๓ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา มีการใชเสาเข็มคนละขนาดกับที่ผูรับจาง
เสนอราคา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดขอกันเงินที่ตองจายใหผูรับจางในงวดสุดทายเฉพาะสวนตาง 
ของราคาเสาเข็มที่ไมเปนไปตามสัญญาจางเปนเงิน ๘๐๒,๔๘๐ บาท  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดขออนุมัติเบิกจายเงินสวนตางจํานวนดังกลาวและอธิบดีกรมตํารวจไดอนุมัติใหเบิกจายเงิน
จํานวนดังกลาวไปแลว เห็นวา สัญญาจางดังกลาวผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับแบบสัญญาจางมาจาก
กองโยธาธิการ และไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดไวอยางชัดเจนใหผูฟองคดีที่ ๑ 
เพ่ิมเติมหรือแกไขรายละเอียดตาง ๆ กอนลงนามในสัญญาจาง  อีกทั้ง ผูฟองคดีทั้งสามไมไดเปน



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๐๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการตรวจการจาง จึงไมมีสวนเกี่ยวของกับการรับมอบงาน  นอกจากน้ี ยังมีเจาหนาที่
ในสังกัดกองโยธาธิการซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําสัญญาจางโดยตรงและเห็นชอบใหใชเสาเข็ม
ที่มีขนาดความยาวไมนอยกวา ๑๒ เมตรได แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดนํามาพิจารณาประกอบ
เพ่ือหาสัดสวนแหงความรับผิดในกรณีน้ีดวย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจํานวน ๘๒๑,๕๔๐ บาท  
จึงไมใชผลโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสาม  ดังน้ัน 
ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมไดกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เรียกใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๔/๒๕๕๘) 

 

 กรณีที่เรือขุดของผูรับจางตามสัญญาจางขุดลอกรองนํ้าจมลง
เน่ืองจากคลื่นลมแรงจากลมพายุพลัดถ่ินที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันซึ่งมิไดเกิดข้ึนประจําทุกป 
อันเปนการยากที่ผู รับจางหรือบุคคลผูควบคุมเรือจะพึงปองกันหรือคาดหมายได
ลวงหนา กรณีถือไดวาเปนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการตรวจการจางมีความเห็นใหขยายระยะเวลา
ตามสัญญาจางออกไปตามคํารองขอของผู รับจาง และการที่ หัวหนาฝายนิติการ  
รวมทั้งหัวหนาสวนราชการผูวาจางเห็นพองดวยกับความเห็นดังกลาว จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยขอสัญญาและชอบดวยกฎหมายตามขอ ๖๔ ตรี (๒) ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะเกิด
เหตุ มิไดเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐผูวาจางแตอยางใด 

 สรุปขอเท็จจริง 

 ผูฟองคดี  (กรมเจาทา )  ได มีคํา ส่ังแตงตั้ ง ใหผูถูกฟองคดีที่  ๓  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ เปนคณะกรรมการตรวจการจางการขุดลอกรองนํ้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามสัญญาจางลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒ กําหนดเร่ิมงานในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๓ และแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดยขณะนั้น ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดํารงตําแหนงอธิบดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายนิติการ  ตอมา  
มีผูรองเรียนตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินวาไดมีการขยายระยะเวลาตามสัญญาจาง 
ใหแกผูรับจางออกไปไมชอบดวยกฎหมาย สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงไดตรวจสอบ 
และมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา จากการตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบปากคําบุคคลที่เก่ียวของ
พบวา การตอสัญญาจางใหแกผูรับจางกรณีเรือขุดจมเปนเวลา ๒๙ วัน น้ัน มิใชเหตุสุดวิสัย  
การอนุมัติตอสัญญาไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหทางราชการเสียหายไมไดรับคาปรับ  



 
 
๑๐๐๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงใหผูฟองคดีพิจารณาเรียกเงินคาปรับและหาตัวผูรับผิดทางแพงและวินัย ผูฟองคดีจึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือหาตัวผูตองรับผิดดังกลาวและรายงานผลการสอบสวน
ใหกระทรวงการคลังพิจารณา ซ่ึงกระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดวา การที่เรือขุดของผูรับจางอับปางถือไมไดวาเปนเหตุสุดวิสัยที่จะตออายุสัญญาใหได 
เน่ืองจากเปนหนาที่โดยตรงของผูรับจางที่จะตองแกไขโดยจัดหาเรือขุดลอกลําอ่ืนเขาปฏิบัติงานแทน  
ดังนั้น การตออายุสัญญาดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญา โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ซ่ึงเสนอความเห็นใหตออายุสัญญาจาง รวมทั้งผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นพองดวยกับความเห็นดังกลาว มิไดใชความระมัดระวังในการพิจารณา
ตออายุสัญญาอยางที่บุคคลซ่ึงอยูในสภาวการณเดียวกันจะตองมีตามวิสัยและพฤติการณ  
ซ่ึงบุคคลดังกลาวสามารถใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใชใหเพียงพอไม ทําใหราชการ
ไมไดรับคาปรับเปนเงินจํานวน ๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งหาจึงตองรวมกันรับผิด 
ชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันชดใชคาเสียหาย 
เปนจํานวนเงิน ๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีทั้งหาไมชําระเงินตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑,๑๒๔,๒๑๔.๐๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงิน ๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท นับแตวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จ 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๓ ขณะที่ 
ผูรับจางตามสัญญาการจางขุดลอกรองนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาวาจาง 
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒ ซ่ึงมีผูฟองคดีเปนผูวาจาง กําลังดําเนินการตามสัญญาขุดลอกรองนํ้า
ดังกลาวอยูน้ัน ปรากฏวาสภาพอากาศในชวงเกิดเหตุพิพาทมีสภาพคล่ืนลมแรงที่พลัดถิ่น 
ซ่ึงเกิดขึ้นฉับพลันในระยะเวลาสั้น ๆ มิไดเกิดขึ้นเปนประจําเปนเหตุใหเรือขุดของผูรับจางจมลง 
โดยผูรับจางไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบวา เรือขุดถูกลมมรสุมจมลง จึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๔ เดือน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏวา มีเรือประมงไดจมลงในเวลาเดียวกัน
อีกหลายลําดวย ตลอดจนไดสอบถามเจาของเรือประมงที่จมรวมทั้งชาวบานที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงดวยแลว มีความเห็นวา การที่เรือขุดของผูรับจางจมเกิดมาจากคล่ืนลมแรงพลัดถิ่น 
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยฉับพลันในระยะเวลาสั้น ๆ มิไดเกิดขึ้นเปนประจํา และสุดวิสัยที่จะปองกันหรือ
หลีกเลี่ยงได อันเปนเหตุสุดวิสัย จึงเห็นควรขยายเวลาใหผูรับจางออกไปจํานวน ๒๙ วัน 
ประกอบกับบันทึกการพยากรณอากาศของสถานีตรวจอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเกิดเหตุ
ปรากฏวา ภาคใตฝงตะวนัออกมีฝนเกือบทั่วไปมีฝนฟาคะนองและฝนตกหนักบางแหง และคลื่นลม



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๐๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น มีความสูงของคลื่น ๒ ถึง ๓ เมตร จึงรับฟงไดวา กรณีเรือขุดของ 
ผูรับจางจมลงเกิดจากคลื่นลมแรง ลมพายุพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันอันมิไดเกิดขึ้นประจําทุกป 
ทั้งเปนการยากที่ผูรับจางหรือบุคคลผูควบคุมเรือจะพึงปองกันหรือคาดหมายไดลวงหนา  
กรณีจึงเปนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘๖๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนการขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาจางออกไปนั้น เห็นวา ขอ ๖๔ ตรี ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะเกิดเหตุพิพาท กําหนดวา การตออายุสัญญา
ใหแกผูขายหรือผูรับจาง ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณา และใหพิจารณา
ไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพรองของฝายผูซ้ือหรือผูวาจาง (๒) เหตุสุดวิสัย... ประกอบกับขอ ๖ วรรคหนึ่ง  
ของสัญญาจางขุดลอกรองนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒ 
กําหนดวา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรอง 
ของฝายผูวาจางหรือพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ทําให
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจาง
จะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือขอขยาย
เวลาการทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง และวรรคสาม กําหนดวา  
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณา  ดังนั้น  
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ เสนอวา เห็นควรใหอนุมัติขยายเวลาตามสัญญา
ออกไปจํานวน ๒๙ วัน และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นพองดวยกับ
ความเห็นดังกลาว จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาแลว ซ่ึงในการพิจารณา
ขยายเวลาสัญญาน้ัน ไดมีการคํานึงถึงขีดความสามารถของเครื่องมือขุดลอกจํานวน ๔ รายการ
ที่ผูรับจางเสนอมา และถือวาในระหวางที่ผูรับจางใชเวลาในการกูเรือและซอมแซมเรือขุดลอก 
ที่จมลงเสร็จสมบูรณเปนเวลา ๑๑๖ วัน น้ัน ยังมีเครื่องจักรอีก ๓ รายการ สามารถทํางานตอไปได 
จึงพิจารณาขยายเวลาทํางานใหผูรับจางเพียง ๑ ใน ๔ ของเวลาที่เสียไป และในระหวางการซอมแซม
เรือขุดลอกดังกลาว ผูรับจางไดจัดรถขุดตักบนโปะมาใชทดแทนชั่วคราว จึงเห็นวา การพิจารณา
ขยายเวลาสัญญาเพราะเหตุเรือขุดลอกจมลงเปนเวลา ๒๙ วัน เปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผล 
รับฟงได กรณีจึงมิไดเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๘/๒๕๕๘) 

 

                                                 
๖๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๘ คําวา ”เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได

แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ันจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะ
และภาวะเชนน้ัน 



 
 
๑๐๐๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีที่หนวยงานของรัฐออกคําสั่ งมอบหมายภารกิจใด 
ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติ และคําสั่งดังกลาวไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติในเร่ืองน้ัน ๆ  
ไว เปนพิเศษโดยเฉพาะ  เ ม่ือเจาหนาที่ ผูตองปฏิบัติตามคําสั่ งไดปฏิบัติหนาที่  
โดยใชความระมัดระวังดังเชนวิญูชนพึงปฏิบัติในเร่ืองน้ัน ๆ แลว หากเกิดความเสียหาย
อยางใด ๆ ข้ึน ยอมไมอาจถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง 

 สรุปขอเท็จจริง 

 ผูฟองคดีทั้งสองไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการรักษาเงินของ
สถานธนานุบาลของเทศบาลตําบลยานตาขาว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนาที่รับผิดชอบในการ 
เก็บรักษาเงิน การนําฝากและการถอนเงินจากธนาคาร เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดี
ที่ ๒ เพียงลําพังไดไปถอนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ธนาคารซึ่งอยูตรงขามสถานธนานุบาล
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขณะกําลังขามถนนไดถูกคนรายกระชากกระเปาเงินไป  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดออกคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชเงินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดตรัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง 
ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชเงินไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 แมการที่ผูฟองคดีที่ ๒ นําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร และเม่ือไดเงิน
จํานวนดังกลาวแลวก็เดินทางกลับที่ทําการโดยลําพัง โดยไมติดตอใหใครมารับหรือรอเจาหนาที่
ตํารวจไปสงที่สถานธนานุบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนถูกวิ่งราวทรัพย จะสรางความเสียหาย
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด  แตขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคาร 
อยูตรงขามกับสถานธนานุบาล ผูฟองคดีที่ ๒ เพียงแตเดินขามถนนไปเทาน้ัน และเม่ือพิจารณา
ขอ ๔๖๓ ของระเบียบวาดวยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพยสินของสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
                                                 

๖๓ ระเบียบวาดวยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพยสินของสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 ขอ ๔   ฯลฯ   ฯลฯ 
 การฝากและถอนเงินระหวางสถานธนานุบาลกับธนาคาร ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการรักษาเงิน 

ตามวรรคแรก การถอนเงินจากธนาคารในวงเงินไมเกินที่กําหนดตามชั้นสถานธนานุบาล ใหผูตรวจการสถานธนานุบาลประจํา
หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินและผูจัดการสถานธนานุบาลลงช่ือรวมกัน ถามีความจําเปนที่จะตองถอนเงินเกินกวาจํานวนดังกลาว
จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี หรือผูรักษาการแทน โดยทําบันทึกไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่ผูตรวจการสถานธนานุบาล
ประจําหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูรักษาราชการแทนเปนผูลงชื่อในเช็ครวมกัน 
กับผูจัดการสถานธนานุบาล สําหรับกรณีที่ผูจัดการสถานธนานุบาลไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูจัดการ ซ่ึงสํานักงาน 
จ.ส.ท. สงมาทําหนาท่ีแทนเปนการชั่วคราวมีอํานาจลงช่ือถอนเงินได 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๐๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แลวเห็นวา ขอกําหนดดังกลาวมิไดมีวัตถุประสงคที่จะปองกันการโจรกรรมจากคนภายนอก  
แตมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการถอนเงินเปนไปโดยถูกตองและปองกันการทุจริต จึงกําหนดให 
การถอนเงินกระทําโดยคณะกรรมการ ซ่ึงระเบียบดังกลาวไมไดกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
ปองกันอันตรายขณะเบิกถอนเงินจากธนาคาร และไมมีขอกําหนดอ่ืนใชบังคับแตอยางใด  
และเมื่อพิจารณาการแตงตั้งกรรมการการรักษาเงิน ก็ไมปรากฏวาไดกําหนดใหผูฟองคดีที่ ๒  
มีหนาที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยของเงินในขณะทําการฝากหรือถอน  อีกทั้ง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมไดจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีหนาที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยของเงิน
เพ่ือปองกันอันตรายในขณะทําการฝากหรือถอนเงิน ประกอบกับเม่ือพิจารณาพฤติการณของ 
ผูฟองคดีที่ ๒ แลว เห็นวา เม่ือเบิกถอนเงินแลวผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดกระทําการใดอันแสดงถึง
ความประมาทเลินเลอ โดยไดเดินขามถนนจากธนาคารมายังสถานธนานุบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงอยูตรงขามทันที และเหตุที่ผูฟองคดีที่ ๒ ตองเดินทางไปขึ้นเช็คโดยลําพังในวันดังกลาว  
ก็เน่ืองจากผูที่จะตองรวมเดินทางไปดวยนั้นติดภารกิจอ่ืนไมอาจรวมเดินทางไปกับผูฟองคดีที่ ๒ ได 
และเม่ือไดรับเงินแลวแตไมสามารถแจงเจาหนาที่ตํารวจใหมาสงที่สถานธนานุบาลของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ได เน่ืองจากไมพบเจาหนาที่ตํารวจ ประกอบกับจะตองนําเงินมาใชในการรับจํานํา จึงเปน
ความจําเปนที่ผูฟองคดีที่ ๒ จะตองปฏิบัติหนาที่ถอนเงินจากธนาคารและเดินทางกลับ 
สถานธนานุบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยลําพัง  และขอเท็จจริงปรากฏวา ตั้งแตเปดทําการ
สถานธนานุบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มา ๒ ปเศษ ยังไมเคยเกิดเหตุการณวิ่งราวทรัพยแตอยางใด  
พฤติการณจึงยังไมพอฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๒ กระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน และเม่ือผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดกระทําการโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงแลว ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูจัดการสถานธนานุบาลและเปนกรรมการรักษาเงิน 
รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีที่ ๒ จึงมิไดกระทําการอันเปนการประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงดวยเชนกัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมตองรับผิดชดใชเงินแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบญัญัตคิวามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิด
ชดใชเงินแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัย 
ยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๕๙) 

 

 การที่เจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ดูแลสมุดบัญชีธนาคารและกําลังจะ
พนจากตําแหนงมิไดสงมอบสมุดบัญชีธนาคารใหกับผูเขารับตําแหนงใหมโดยตรง 
หรือตอผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการรบัสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ แตกลับสงมอบสมุดบัญชีธนาคารน้ัน



 
 
๑๐๐๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหกับบุคคลอ่ืน แมจะเปนการสงมอบงานในหนาที่ที่ไมถูกตองก็ตาม แตการมอบบัญชี
เงินฝากเพียงอยางเดียวไมทําใหบุคคลน้ันสามารถถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากได  
เม่ือความเสยีหายที่เกิดข้ึนตอหนวยงานของรัฐเกิดจากการทีบุ่คคลที่รับมอบสมุดบัญชีน้ัน 
ปลอมลายมือชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินแลวนําไปถอนเงินจากธนาคาร ความเสียหาย
ดังกลาวจึงมิใชเปนผลโดยตรงจากการที่เจาหนาที่สงมอบงานโดยไมถูกตองตามระเบยีบ 
กรณีจึงไมอาจถือไดวาการกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

 สรุปขอเท็จจริง 

 ผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักกิจการ
นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยมีผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูฟองคดีที่ ๑ ใหปฏิบัติหนาที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับงานทุนการศึกษา 
ของนักศึกษาในสํานักกิจการนักศึกษาดังกลาว  ตอมา เม่ือครบวาระการดํารงตําแหนงของผูฟองคดี
ที่ ๑ และมีการแตงตั้งคณะผูบริหารชุดใหมมาทําหนาที่แทน ผูฟองคดีทั้งสองจึงไดสงมอบงาน 
ที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหแกผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษาและคณะผูบริหารชุดใหม
ของสํานักกิจการนักศึกษา โดยนาง ก. ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อยูในงานทุนการศึกษา
ดังกลาว ไดมาขอรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตาง ๆ บางสวนของงานทุนการศึกษาไปจาก 
ผูฟองคดีที่ ๒ และดําเนินการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูบริหารผูมีอํานาจเบิกถอนเงินออกจาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร  ตอมา มีการตรวจพบวานาง ก. ไดกระทําการทุจริตปลอมลายมือชื่อ 
ของผูบริหารผูมีอํานาจเบิกถอนเงิน แลวทําการเบิกถอนเงินทุนการศึกษาออกจากบัญชี 
เงินฝากธนาคารไปเปนประโยชนสวนตนรวมหลายครั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพ่ือทําการสอบสวนขอเท็จจริง  
และสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแลว มีความเห็นวา เงินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สูญหายไปจากบัญชี
เงินฝากธนาคารดังกลาว เกิดจากการทุจริตของเจาหนาที่ผูดูแลรักษาสมุดบัญชี และความบกพรอง
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชาตลอดจนเจาหนาที่ที่เก่ียวของ โดยเห็นวาผูฟองคดีทั้งสอง
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวย
จึงยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๐๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูฟองคดีที่ ๒ สงมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใหนาง ก.  
ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อยูในงานทุนการศึกษา แมจะมิใชการสงมอบใหกับ 
ผูที่ไดรับตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๓ ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่กําหนดวา  
การสงมอบงานในหนาที่ตามระเบียบนี้ ถาผูสงมอบมีหนาที่เก็บรักษาเอกสารหรือทรัพยสิน 
ของทางราชการ ใหสงมอบเอกสารหรือทรัพยสินในความรับผิดชอบแกผูรับตําแหนงแทน 
หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับมอบงานในหนาที่ แลวแตกรณี  ทั้งน้ี ใหทําหลักฐานการสงมอบ
เปนหนังสือไวดวยก็ตาม แตการกระทําดังกลาวของผูฟองคดีที่ ๒ ไมถือวาเปนผลโดยตรง 
ที่ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย เน่ืองจากความเสียหายของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เกิดจากการที่นาง ก. ไดแจงเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินเปนผูบริหารชุดใหม 
แลวกระทําการปลอมลายมือชื่อของคณะผูบริหารชุดใหมน้ันไปเบิกถอนเงิน โดยกระทําหลังจากที่
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดสงมอบสมุดเงินฝากธนาคารใหนาง ก. ไปแลว ประกอบกับลายมือชื่อผูถอนเงิน
ตามที่ปรากฏในใบถอนเงินเปนลายมือชื่อปลอม มิใชลายมือชื่อที่แทจริงของผูมีอํานาจถอนเงิน
ตามที่ไดใหตัวอยางไวกับธนาคาร ซ่ึงธนาคารควรจะตองปฏิเสธการจายเงิน แตกลับไมไดปฏิเสธ 
ความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิใชผลโดยตรงอันเกิดจากการกระทํา
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๒ ที่สงมอบงานในหนาที่ไมถูกตอง เน่ืองจากการมอบบัญชี
เงินฝากธนาคารใหแกนาง ก. เพียงอยางเดียวไมทําใหนาง ก. สามารถถอนเงินของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ออกจากบัญชีเงินฝากได กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวา ความเสียหายดังกลาวเกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดีทั้งสองที่จะตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดี
ทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๑๑/๒๕๕๙) 

 

 ๓) การพิจารณาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่เจาหนาที่จะตองรับผิด 

 

  การที่ ผู อํ านวยการโรงพยาบาลซึ่ ง มีหน าที่ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบของ 
ทางราชการ และมีหนาที่ลงลายมือชื่อในเช็คของโรงพยาบาล มิไดใชความระมัดระวัง
ปลอยใหมีการเขียนจํานวนเงินในเช็คใหมีชองวางสําหรับเติมจํานวนเงินดานหนา  



 
 
๑๐๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และมิไดควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ 
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสในหนาที่
แกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินในเช็คใหมีมูลคาสูงกวาที่เปนจริง แลวเบียดบังเงินสวนตางไป 
เปนประโยชนสวนตนและพวกพอง ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย จึงตองรับผิดในผลแหงละเมิด
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับมาตรา ๘  
และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเม่ือโรงพยาบาลมีเจาหนาที่การเงินและบัญชีคนเดียว ทําหนาที่ทั้งงาน
ดานการเงินและการบัญชีเปนเหตุใหเกิดการทุจริตไดโดยงาย ประกอบกับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลรับภาระงานทั้งดานการใหบริการทางการแพทยและดานบริหารทั่วไป  
ความเสียหายที่เกิดข้ึนสวนหน่ึงจึงเกิดจากความบกพรองของระบบการดําเนินงาน
สวนรวมดวย จึงควรหักสวนความรับผิดจากความบกพรองของระบบการดําเนินงาน
สวนรวมรอยละ ๕๐ ของคาเสียหายที่แทจริง และเม่ือผูอํานวยการโรงพยาบาลมิไดมี 
สวนรวมกับการกระทําละเมิด เม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ในแตละกรณแีลว จึงควรใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงรอยละ ๒๕ ของคาเสียหาย
ที่เหลืออยูภายหลังจากหักสวนความบกพรองของหนวยงานออกแลว 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเคยดํารงตําแหนงผู อํานวยการโรงพยาบาลปรางค กู  
จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ และไดรับ
อนุมัติใหลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  ตอมา มีการตรวจพบวา นาง ก.  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อส่ังจายเช็คของโรงพยาบาล  
ไดอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาที่เพ่ิมเติมแกไขตัวเลขและตัวหนังสือในเช็คเงินสดใหมีมูลคา
สูงขึ้นกวาจํานวนเงินจริง แลวทุจริตยักยอกเงินสวนที่เกินจํานวนเงินจริงไปเปนประโยชนสวนตัว
และพวกพอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปใหกระทรวงการคลังพิจารณา 
ซ่ึงกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดพิจารณาและมีหนังสือแจงความเห็นใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกทางราชการ โดยแยกเปนใหรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชาเปนเงินรอยละ ๒๕ 
ของเช็คที่ผูฟองคดีอนุมัตสิั่งจายทัง้สิ้น ๕๙ ฉบับ และรับผิดในฐานะที่เปนผูลงลายมือชื่อสั่งจายเช็ค
รวมกับนาง ก. ในอัตรารอยละ ๒๕ ของเช็คจํานวน ๔๘ ฉบับ รวมเปนเงินที่ผูฟองคดีตองรับผิด



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๑๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสิ้นจํานวน ๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว และตอมา
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคาํส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผู อํานวยการ
โรงพยาบาลมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และมีหนาที่ลงลายมือชื่อในเช็คของโรงพยาบาลปรางคกู ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๔ นาง ก. เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดี 
ไดอาศัยโอกาสในหนาที่เปนผูเขียนรายการในเช็คและเปนผูนําเช็คไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร 
ไดทําการแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรใหมีมูลคาสูงกวาที่เปนจริง  
แลวเบียดบงัเงินสวนตางไปเปนประโยชนสวนตนและพวกพอง แยกเปนเช็คที่นาง ก. ลงลายมือชื่อ
สั่งจายรวมกับบุคคลอ่ืนจํานวน ๑๑ ฉบับ เปนเงินที่แกไขเพ่ิมเติม ๒,๔๙๐,๗๔๐.๓๒ บาท  
และเช็คที่ผูฟองคดีเปนผูลงลายมือชื่อส่ังจายรวมกับนาง ก. จํานวน ๔๘ ฉบับ เปนเงินที่แกไข
เพ่ิมเติมจํานวน ๑๑,๗๗๓,๐๗๕ บาท รวมเช็คที่มีการแกไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น ๕๙ ฉบับ เปนเงิน
รวม ๑๔,๒๖๓,๘๑๕.๓๒ บาท จากการตรวจสอบเช็คที่มีการแกไข ไมปรากฏรองรอยการเขียน
แทรกเคร่ืองหมาย = แตอยางใด จึงฟงไดวาผูฟองคดีมิไดใชความระมัดระวัง ปลอยใหมี 
การเขียนจํานวนเงินในเช็คใหมีชองวางสําหรับเติมจํานวนเงินดานหนา อันเปนการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๓๙๖๔ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
และมิไดควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  
ทั้งที่หากผูฟองคดีไดตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารและ Statement ของทางธนาคารจะพบวามีการ
ถอนเงินจากธนาคารดวยเช็คจํานวนหลายแสนบาทในแตละฉบับ ซึ่งเปนจํานวนที่สูงเกินปกติ
เน่ืองจากเช็คแตละฉบับที่โรงพยาบาลสั่งจายตามตนขั้วเช็คจะมีจํานวนเฉลี่ยประมาณหลักพัน 
ถึงหลักหม่ืนเทาน้ัน มิใชหลักแสนถึงหลายแสน และจะมีเช็คที่มีมูลคาสูงในลักษณะนี้ทุกเดือน 
เดือนละหลายฉบบั อันแสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีไมเคยตรวจดูสมุดเงินฝากธนาคารและ Statement 
ของทางธนาคารเพ่ือทําการเปรียบเทียบกับตนขั้วเช็คที่สั่งจายไป เปนเหตุใหเกิดการทุจริต
ยักยอกเช็ค เม่ือคํานึงถึงการกระทําอ่ืน ๆ ของผูฟองคดีที่มิไดจัดทําระบบการตรวจสอบภายใน
ของโรงพยาบาลเพื่อปองกันการทุจริตตามขอเสนอของหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป และมิได

                                                 
๖๔ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 ขอ ๓๙ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คท่ีเปนตัวอักษร ใหเขียนหรือพิมพใหชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสน 

หนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือ 
หางหุนสวน จนชิดคําวา “หรือผูถือ” หรือ “หรือตามคําส่ัง” แลวแตกรณี โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก 
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สนใจที่จะดําเนินการทําบัญชีใหเปนปจจุบันตามขอเสนอแนะนําของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ผูฟองคดีจึงตองรับผิดในผลแหงการกระทําละเมิด
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูฟองคดีตองรับผิดชดใชแก 
ทางราชการน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีเช็คจํานวน ๗ ฉบับ ที่สั่งจายในนามโรงพยาบาล
ปรางคกู ยังมิไดถูกยักยอกไปแตอยางใด จึงตองปรับลดยอดเงินที่ เสียหายลงจํานวน 
๑,๒๖๕,๗๘๕.๗๕ บาท คงเหลือความเสียหายที่แทจริงจํานวน ๑๒,๙๙๘,๐๒๙.๕๗ บาท  
นอกจากน้ัน เม่ือในขณะเกิดกรณีทุจริตโรงพยาบาลปรางคกูมีนาง ก. เปนเจาพนักงานการเงิน
และบัญชีเพียงคนเดียว ซ่ึงตองรับผิดชอบทั้งงานดานการเงินและการบัญชี เปนโอกาสใหนาง ก. 
กระทําทุจริตไดโดยงาย และการกระทําทุจริตโดยการแกไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรจํานวนเงิน
ในเช็คน้ัน ไดกระทําภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดลงนามอนุมัติหรือลงลายมือชื่อในฐานะ 
ผูสั่งจายเช็คแลว เม่ือพิจารณาภาระงานทั้งงานที่เก่ียวกับดานการใหบริการทางการแพทย 
และดานบริหารทั่วไปในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของโรงพยาบาลปรางคกู ประกอบกับไมเคย
ปรากฏวามีกรณีที่ลูกหน้ีไมสามารถเบิกเงินตามเช็คไดแมแตรายเดียว จึงไมมีเหตุตองระแวง
สงสัยในตัวนาง ก.  ดังน้ัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากความบกพรองของระบบ 
การดําเนินงานสวนรวมดวย เห็นควรหักสวนแหงความรับผิดจากความบกพรองของระบบ 
การดําเนินงานสวนรวมรอยละ ๕๐ ของคาเสียหายที่แทจริงจํานวน ๑๒,๙๙๘,๐๒๙.๕๗ บาท 
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ คงเหลือ 
เปนเงินจํานวน ๖,๔๙๙,๐๑๔.๗๙ บาท ประกอบกับเม่ือในทางพิจารณาไดความวา ผูฟองคดี 
มิไดรวมทุจริตกับนาง ก. หากแตตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดในโรงพยาบาลและในฐานะ
ผูลงลายมือชื่อสั่งจายเช็ครวมกับนาง ก. เม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ตอผูฟองคดีแลว เห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการเพียงรอยละ ๒๕ 
จากยอดเงินความเสียหายที่แทจริงที่ไดหักความบกพรองของหนวยงานขางตนแลวจํานวน 
๖,๔๙๙,๐๑๔.๗๙ บาท เปนเงิน ๑,๖๒๔,๗๕๓.๗๐ บาท  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการเปนเงิน ๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘ บาท จึงเปน 
การใชดุลพินิจที่ไมเปนธรรมตอผูฟองคดี คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดเกินกวาจํานวน ๑,๖๒๔,๗๕๓.๗๐ บาท พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ัง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ 
เกินกวาจํานวน ๑,๖๒๔,๗๕๓.๗๐ บาท และหากไดรับชําระหน้ีจากผูทุจริตเปนจํานวนเงิน
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เทาใด ใหคืนในสวนที่ไดรับชําระไวเกินแกผูฟองคดีตามสัดสวนความรับผิดตอไป (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๒/๒๕๕๘) 

 

   ในกรณีที่เทศบาลไดรับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการจัดซื้อ
จัดจางที่มีการกําหนดราคากลางสูงกวาความเปนจริง ความเสียหายดังกลาวยอมมีผล
มาจากการกระทําของคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนสําคัญ สําหรับเจาหนาที่ 
ที่มีหนาที่ในการประมาณการคาใชจายในเบื้องตนตามแบบแปลนของโครงการ 
กอนที่จะเสนอคณะกรรมการกําหนดราคากลางนั้น แมจะมีสวนที่ตองรับผิดชอบดวย 
แตก็เพียงเล็กนอย การกําหนดใหเจาหนาที่ดังกลาวตองรับผิดในอัตราเดียวกันกับ 
ความรับผิดของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง จึงไมเปนไปตามระดับความรายแรง
แหงการกระทําและไมเปนธรรมตอเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   สรุปขอเท็จจริง 
   สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง ไดตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจางตามโครงการปรับปรุงเตาเผาศพเปนระบบไรควัน ไรกลิ่น จํานวน ๘ วัด  
ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ เน่ืองจาก
มีการรองเรียนการทุจริตการจัดซ้ือจัดจางโครงการดังกลาว และมีความเห็นใหจังหวัดอุตรดิตถ
สอบสวนขอเท็จจริงและหาตัวผูรับผิดชอบในความเสียหายจากการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว  ตอมา 
จังหวัดอุตรดิตถไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา การจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบของ 
ทางราชการ แตราคาระบบหัวเผาที่เปนราคากลางสูงกวาราคาปกติทั่วไป จึงสั่งใหเทศบาลเมือง
อุตรดิตถหาผูรับผิดชอบ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือหาผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และไดรายงาน 
ผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง  ตอมา กรมบัญชีกลางพิจารณาแลวมีความเห็นวา  
ผูฟองคดีซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงนายชางโยธาระดับ ๔ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
ประมาณการคาใชจายโครงการตาง ๆ ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ไดลงลายมือชื่อในฐานะ 
เปนผูจัดทําบัญชีประมาณการคาใชจายโดยมิไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง แมวาจะกระทําไป
ในฐานะผูใตบังคับบัญชาแตก็ยอมคาดเห็นไดวาหากลงชื่อรับรองโดยไมตรวจสอบจะเกิด 
ความเสียหายแกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ อันเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย เม่ือพิจารณาระดับความรายแรงแหงการกระทํา
และความเปนธรรมเนื่องจากมีผูที่อยูในขายตองรับผิดในความเสียหายหลายคน จึงพิจารณา 
ใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาเสียหาย จํานวน ๗,๓๓๕,๕๗๘ บาท คิดเปนเงิน 
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๗๓๓,๕๕๗.๘๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกเทศบาลเมือง
อุตรดิตถตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําส่ัง และตอมา 
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของผูฟองคดีซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนง
นายชางโยธา ระดับ ๔ มีหนาที่ในการประมาณการคาใชจายเบื้องตนตามแบบแปลนของโครงการ
กอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนผูกําหนดราคากลางสําหรับใชในการ
จัดซ้ือจัดจาง ผูฟองคดีจึงมีสวนเกี่ยวของในการประมาณการคาใชจายในเบื้องตนเทาน้ัน  
สวนอํานาจในการกําหนดราคาเปนของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ดังนั้น ความเสียหาย
ที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถไดรับจึงมีผลมาจากการกระทําของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
เปนสําคัญ สวนผูฟองคดีมีสวนรับผิดชอบเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังรับฟง
เปนที่ยุติวา ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อในประมาณการคาใชจายที่หัวหนางานวิศวกรรมของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดทําขึ้นโดยผูฟองคดีไมไดเปนผูประมาณราคา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีตองรับผิดในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาเสียหายซ่ึงเปนอัตราเดียวกับความรับผิด 
ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง จึงเปนการเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
สูงเกินกวาที่ผูฟองคดีสมควรตองรับผิด ซ่ึงไมเปนไปตามระดับความรายแรงแหงการกระทํา 
และไมเปนธรรมตอผูฟองคดีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือพิจารณา
ถึงตําแหนงหนาที่และการกระทําของผูฟองคดีโดยคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและ
ความเปนธรรมแหงกรณีแลวเห็นวา ผูฟองคดีสมควรตองรับผิดในอัตรารอยละ ๕ ของคาเสียหาย 
คิดเปนเงิน ๓๖๖,๗๗๘.๙๐ บาท  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะในสวน
ที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา ๓๖๖,๗๗๘.๙๐ บาท (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙/๒๕๕๘) 
 

   หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกตนไดเฉพาะแตเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ 
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และถาความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันสวนหนึ่งเกิดจากความผิด 
หรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม การที่
หนวยงานของรัฐกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนใหเจาหนาที่ตองรับผิด โดยไมได 
หักสวนแหงความรับผิดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของตนออกจากจํานวน
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คาสินไหมทดแทนดังกลาว จึงเปนการกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ไมเหมาะสม
และเปนธรรมตอเจาหนาที่ 
   กรณีที่กรมศุลกากรไดรับความเสียหายจากการที่เจาหนาที่ 
ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุใหมีการทุจริตขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร
ขาออกนั้น เม่ือปญหาที่ทําใหเกิดชองทางทุจริตดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากการที่ 
กรมศุลกากรมีนโยบายสงเสริมการสงออก สงผลใหปริมาณการสงออกสินคามีจํานวนมาก 
แตอัตรากําลังของเจาหนาที่มีจํานวนจํากัด ประกอบกับกรมศุลกากรมิไดมีการวางระบบ
การตรวจสอบการยื่นคําขอชดเชยคาภาษีอากรใหรัดกุม ความเสียหายที่เกิดข้ึนดังกลาว
จึงเกิดจากความบกพรองของระบบการดําเนินงานของกรมศุลกากรดวย จึงตองหักสวน
ความรับผิดของกรมศุลกากรออกสวนหนึ่งในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนคาเสียหาย
ทั้งหมด 

   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีที่ ๑ เคยเปนขาราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ตําแหนงศุลการักษ งานตรวจคอนเทนเนอร กองตรวจสินคาขาออก มีหนาที่รอยดวงตราตระกั่ว 
กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร ภายหลังจากที่สารวัตรศุลกากรหรือนายตรวจศุลกากร
ไดตรวจปลอยสินคาและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรแลว ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ 
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณีหางหุนสวนจํากัด ซ. ทุจริต 
ในการสงออกสินคาเพ่ือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากร
สินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนเงินจํานวน ๑๓๓,๔๘๒.๕๓ บาท  
โดยเห็นวาผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะศุลการักษ หากไดใชความระมัดระวังเพียงเล็กนอยในฐานะ
ผูชวยผูควบคุมการบรรจุสินคา ยอมทราบไดวาไมมีสินคาของหางหุนสวนจํากัด ซ. บรรจุอยูใน
คอนเทนเนอรที่สงออก แตผูฟองคดีที่ ๑ กลับลงนามในเอกสารประกอบการสงออกวา มีสินคา
บรรจุในคอนเทนเนอรเพ่ือสงออก จนเปนชองทางใหหางหุนสวนจํากัด ซ. กระทําการทุจริต  
ถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
ตอทางราชการ โดยใหผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาเสียหายรอยละ ๓๐ ของคาเสียหาย 
ตามใบขนสินคาขาออกแตละฉบับที่เก่ียวของ เปนเงินจํานวน ๔๐,๐๔๔.๗๖ บาท ผูฟองคดีที่ ๑ 
อุทธรณคําสั่ง และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  ตอมา ในขณะที่ 
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงแกความตาย ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของผูฟองคดี 
ที่ ๑ นําเงินจํานวน ๔๐,๐๔๔.๗๖ บาท มาชําระแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดี 
ที่ ๖ เพิกเฉย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๖ รวมกันหรือแทนกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน
สั่งใหรวมการพิจารณาคดีทั้งสองสํานวนเขาดวยกัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   จากบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แสดงใหเห็นวา สิทธิของหนวยงานของรัฐ 
ที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่จะมีไดเพียงใดตองคํานึงถึงระดับความรายแรง 
แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยไมจําตองกําหนดใหใชคาสินไหม
ทดแทนจนเต็มจํานวนความเสียหายก็ได กลาวคือ หนวยงานของรัฐจะมีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนไดก็เฉพาะแต เพ่ือความเสียหายที่ เกิดจากการกระทํา 
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ไมมีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย 
ที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม 
และถาความเสียหายเกิดจากการที่ เจาหนาที่หลายคนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่  
หนวยงานของรัฐที่เสียหายตองใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่แตละคนชดใชคาสินไหมทดแทน 
เพ่ือความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่คนน้ันเทาน้ัน เม่ือพิจารณาขอเท็จจริง 
ขณะเกิดเหตุในคดีน้ีปรากฏวา รัฐบาลในขณะนั้นและผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีนโยบายสงเสริม 
การสงออก โดยการอํานวยความสะดวกในการดําเนินพิธีการศุลกากรใหแกผูสงออก โดยหวัง 
ใหมีปริมาณการสงออกมากขึ้นเพ่ือนําเงินจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรอันจะเกิดผลดี
ตอเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหปริมาณการสงออกสินคาของผูสงออกสินคาโดยรวมมีจํานวนมาก 
แตอัตรากําลังของเจาหนาที่ศุลกากรท่ีจะอํานวยความสะดวกตามนโยบายดังกลาวมีจํานวนจํากัด 
จึงใชวิธีการสุมตรวจสินคาจากผูสงออกเพียงบางรายเฉพาะที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจ  
หรือสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูง มีการสงออกถี่ และมีอัตราชดเชยคาภาษีอากรสูง เปนตน 
ประกอบกับในชั้นยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงแตกําหนดให 
นําใบขนสินคาขาออกฉบับมุมนํ้าเงินไปแสดงเปนหลักฐานประกอบคําขอรับเงินชดเชยดังกลาว 
โดยไมไดกําหนดใหยื่นเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบเพื่อตรวจสอบการสงสินคาออกใหรัดกุม 
อันจะเปนการลดทอนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได กรณีจึงเชื่อไดวาปญหาที่ทําใหเกิดชองทางทุจริต
ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสวนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มาก แตอัตราเจาหนาที่ 
ไมเพียงพอ และระเบียบปฏิบัติที่ใชในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ 
ที่จะตองวางระบบตรวจสอบใหรัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือตรวจสอบและปองปรามมิใหมีการสําแดงเท็จ 
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หรือยื่นคาชดเชยคาภาษีอากรอันเปนเท็จ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถแกปญหาในเชิงระบบ
การดําเนินงานโดยรวมได  ดังน้ัน มูลคดีละเมิดที่ผูฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคดีน้ี จึงเกิดจากความบกพรองของระบบการดําเนินงาน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย สมควรหักสวนแหงความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกสวนหนึ่ง  
ในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนคาเสียหาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทน
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดโดยไมไดหักสวนแหงความรับผิดอันเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพรองของตนออกจากจํานวนคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดในคดีน้ี  
จึงไมเหมาะสมและเปนธรรมตอผูฟองคดีที่ ๑  นอกจากน้ี ศุลการักษมีหนาที่เปนผูชวย 
ของนายตรวจศุลกากรและเปนผูปฏิบัติหนาที่ในขั้นตอนสุดทายในการประทับตราตะกั่ว กศก. 
หรือรอยแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร ตอเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของนายตรวจศุลกากร 
ผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสินคาและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอร 
ศุลการักษจึงมีความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่นอยกวานายตรวจศุลกากร  ดังน้ัน ศุลการักษ 
จึงมีสัดสวนแหงความรับผิดตามความรายแรงแหงการกระทําละเมิดในกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้น
นอยกวานายตรวจศุลกากร จึงเห็นควรกําหนดใหศุลการักษรับผิดในอัตรารอยละ ๓๐  
ของจํานวนสวนแหงความรับผิดหลังจากหักความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่  ๑  แลว  
และกําหนดใหนายตรวจศุลกากรรับผิดในอัตรารอยละ ๗๐ ของจํานวนสวนแหงความรับผิด
หลังจากหักความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว เม่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคดีน้ีมีจํานวน ๑๓๓,๔๘๒.๕๓ บาท ผูฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท  ดังน้ัน  
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวนที่กําหนดใหผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีการทุจริตของหางหุนสวนจํากัด ซ. เกินกวาจํานวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท จึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และเม่ือมีการนําบัตรภาษีไปใช (เบิกเงิน) และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวางฎีกา 
เบิกเงินตามมูลคาบัตรภาษีเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรณีจึงถือวาวันวางฎีกาดังกลาว 
เปนวันที่ผูฟองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนจํานวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาวนับแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๒๐๖๖๕ 
ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๖๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ 
                                                 

๖๕-๖๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดมาต้ังแตเวลาที่ทําละเมิด 
 มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียก
ดอกเบ้ียไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๐๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงแกความตาย ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของผูฟองคดีที่ ๑  
จึงตองชําระหนี้คาสินไหมทดแทนพรอมทั้งดอกเบี้ยดังกลาวจนถึงวันฟอง รวมทั้งสิ้น 
๓๖,๓๑๐.๙๓ บาท  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวนที่กําหนดให 
ผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท และใหผูฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของผูฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน 
๓๖,๓๑๐.๙๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท 
นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  ทั้งนี้ หากผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดรับการชดใชเงินคืนหรือสามารถบังคับชําระหน้ีจากผูไดรับเงินชดเชยคาภาษีอากร 
หรือผู รับโอนบัตรภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด ใหนําเงินดังกลาวมาหักหรือคืนตามสวน 
แหงความรับผิดแลวแตกรณีดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๑-๗๕๒/๒๕๕๘) 

 

   การที่หนวยงานของรัฐดานการศึกษาไดเปดสถานีบริการ 
นํ้ามันเชื้อเพลิง และมอบหมายใหผูฟองคดีซึ่งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการสถานี ทั้งที่ผูฟองคดีไมมีความชํานาญ 
และขาดประสบการณที่มากพอสําหรับการปฏิบัติงานนั้น  อีกทั้ง บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่พนักงานบัญชีและผูฟองคดี ยังไมมีความรูและประสบการณในการจัดทํา
บัญชี และเม่ือมีปญหาในการจัดทําบัญชีเกิดข้ึน หนวยงานของรัฐก็ไมไดตรวจสอบ 
และแกไขปญหาน้ัน ทั้งไมปรากฏวาหนวยงานของรัฐไดกําหนดมาตรการใด ๆ ไว 
เพื่อตรวจสอบและปองกันการทุจริต จึงถือวาการละเมิดสวนหน่ึงเกิดจากความบกพรอง
ของระบบการดําเนินงานสวนรวมของหนวยงานของรัฐดวย สมควรหักสวนแหงความรับผิด
ออกรอยละ ๓๐ ของจํานวนความเสียหายทั้งหมด ประกอบกับการที่ผูฟองคดีไมเคยมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานมากอน แตเปนผูตรวจพบการกระทําทุจริต และได
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแลว เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา 
และความเปนธรรมแหงกรณี จึงสมควรใหเจาหนาที่น้ันรับผิดในอัตรารอยละ ๑๐  
ของความเสียหายหลังจากหักสวนแหงความรับผิดของหนวยงานของรัฐออกแลว 
   สรุปขอเท็จจรงิ 
   ผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตกําแพงแสน) (ผูถูกฟองคดี) เม่ือผูถูกฟองคดี 
ไดจัดสวัสดิการโดยเปดสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ผูถูกฟองคดีไดมอบหมายใหผูฟองคดี
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผู จัดการสถานีบริการนํ้ามัน โดยมีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเติมนํ้ามัน จัดทํารายงานปริมาณนํ้ามัน สรุปยอดขายประจําวัน และนําเงินสด 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๑๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากการจําหนายนํ้ามันเขาฝากธนาคาร โดยมีนางสาว ศ. เจาหนาที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหนาที่
เปนพนักงานบัญชี  ตอมา ผูฟองคดีไดตรวจพบวาพนักงานของสถานีบริการนํ้ามันรวมกันทุจริต
นําเงินคานํ้ามันไปใชสวนตัว จึงแจงเหตุดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารสถานีบริการนํ้ามันทันที
และไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดี
ไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และไดรายงานผลการสอบสวนเพื่อให
กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา ผูกระทํา
ความผิด คือ พนักงานเติมนํ้ามันและพนักงานทําความสะอาด ซ่ึงตองรวมกันรับผิดชดใชเงิน
คาเสียหายจํานวน ๗๗๐,๐๒๑.๐๘ บาท สวนผูฟองคดีในฐานะผูจัดการสถานีบริการนํ้ามันใหรับผิด
ชดใช ในอัตรารอยละ  ๕๐  ของเ งินจํานวน ๗๗๐ ,๐๒๑ .๐๘  บาท  คิดเปนเ งินจํานวน 
๓๘๕,๐๑๐.๕๔ บาท หากผูถูกฟองคดีไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเกินจํานวนความเสียหาย 
ใหคืนสวนที่ชําระเกินใหแกผูฟองคดีตามสัดสวนแหงความรับผิดและที่ชําระไวแลว ผูถูกฟองคดี
จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงยื่นอุทธรณ
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา การเปดสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ของผูถูกฟองคดีเปนการเปดดําเนินการคร้ังแรกเพื่อเปนสวัสดิการ แตก็ยังมีลักษณะเปนการ
ดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชยรวมอยูดวย ผูถูกฟองคดีจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง 
ในการบริหารจัดการ การวางระบบงานที่ดี การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ รวมถึง
การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด การที่ผูถูกฟองคดี
มอบหมายใหผูฟองคดีซ่ึงเปนเพียงลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่
เปนผูจัดการสถานีบริการนํ้ามัน โดยท่ีไมมีความชํานาญและขาดประสบการณในการทําธุรกิจ  
อีกทั้ง มอบหมายใหนางสาว ศ. ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานดานธุรการ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานบัญชี 
โดยท่ีผูฟองคดีและนางสาว ศ. ไมไดมีความรูและไมมีประสบการณในการจัดทําบัญชีมากอน 
เปนเหตุใหไมสามารถจัดทําบัญชีเพ่ือตรวจสอบผลประกอบการกําไรขาดทุนประจําเดือนได 
ประกอบกับเม่ือมีปญหาในการจัดทําบัญชีเกิดขึ้นก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขปญหาแตอยางใด กลับปลอยใหเวลาลวงเลยไปมากกวา ๖ เดือน จนกระทั่ง
ผูฟองคดีตรวจพบการทุจริต ทั้งไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดกําหนดมาตรการใด ๆ ไวเพ่ือเปน
การตรวจสอบและปองกันการทุจริต กรณีจึงถือวาการละเมิดสวนหนึ่งเกิดจากความบกพรอง 
ของระบบการดําเนินงานสวนรวมของผูถูกฟองคดีดวย สมควรหักสวนแหงความรับผิดออก 
รอยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คิดเปนเงินจํานวน ๒๓๑,๐๐๖.๓๒ บาท คงเหลือ 



 
 
๑๐๒๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ความเสียหายที่ตองรับผิดคิดเปนเงินจํานวน ๕๓๙,๐๑๔.๗๖ บาท และเม่ือคํานึงถึงระดับ 
ความร ายแรงแห งการกระทํ าและความเปนธรรมแห งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลวเห็นวา ผูฟองคดีไมเคยมีประสบการณในการปฏิบัติงานดังกลาว
มากอน แตผูฟองคดีไดตรวจพบการทุจริตและไดดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแลว จึงสมควร
ใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๑๐ ของความเสียหายจํานวน ๕๓๙,๐๑๔.๗๖ บาท คิดเปนเงิน
จํานวน ๕๓,๙๐๑.๔๗ บาท คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา
จํานวน ๕๓,๙๐๑.๔๗ บาท จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ในสวนที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวน ๕๓,๙๐๑.๔๗ บาท และหาก 
ผูถูกฟองคดีไดรับชําระเงินคาสินไหมทดแทนเกินจํานวนความเสียหาย ใหคืนเงินสวนที่ไดรับชําระ
ไว เกินแกผูฟองคดีตามสัดสวนแหงความรับผิดและที่ไดชําระไวแลวดวย (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๔/๒๕๕๙) 

 

   การที่ เจ าหนาที่ฝายบริหารงานบุคคลคํานวณระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการชดใชทุนของขาราชการผูผิดสัญญาลาศึกษาผิดพลาด  เน่ืองจาก 
มิได นําระยะเวลาปฏิบัติราชการไปหักชดใชตามสัญญาการศึกษาท่ีทําไว กับ 
อีกหนวยงานหน่ึงกอนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว๕๖ ลงวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕ น้ัน แมการกระทําดังกลาวจะเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐไดรับ 
ความเสียหาย แตเม่ือความเสียหายดังกลาวสวนหน่ึงเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐ 
ที่ เสียหายมิไดจัดสงหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังดังกลาวให เจาหนาที่ 
ฝายบริหารงานบุคคลไดรับทราบ และไมไดวางระบบการตรวจสอบกรณีที่ผูผิดสัญญา
จะตองชดใชทุนตามสัญญาของหนวยราชการตางกัน ประกอบกับที่ผานมาไมเคยมี 
กรณีเชนน้ีเกิดข้ึนมากอน และในแฟมประวัติของขาราชการผูผิดสัญญาลาศึกษา 
ไมมีสําเนาสัญญาการเปนนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยหรือรายละเอียดขอผูกพัน 
ตามสัญญา  กรณีจึงรับฟงไดวา การละเมิดเกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบการดําเนินงานสวนรวมดวย จึงควรหักสวนความรับผิดหรือความบกพรอง
ดังกลาวออกรอยละ ๙๐ ของความเสียหายทั้งหมด  

   สรุปขอเท็จจริง 

   ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ สํานัก
อธิการบดี มีหนาที่ตรวจสอบและคํานวณระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนกรณีผูผิดสัญญา 
ลาศึกษา ไดมอบหมายใหนางสาว จ. เจาหนาที่ธุรการ ตรวจสอบการลาศึกษาและสัญญาผูกพัน



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๒๑      
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ของนางสาว อ. อาจารยคณะทันตแพทยศาสตร สังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไดขอลาออกจาก
ราชการ โดยนางสาว จ. ไดตรวจสอบและคิดคํานวณเฉพาะจํานวนเงินและเบี้ยปรับที่นางสาว อ. 
จะตองชดใชคืนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศที่นางสาว อ.  
ทําไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เทาน้ัน แตมิไดนําระยะเวลาปฏิบัติราชการของนางสาว อ. ไปหักชดใช 
ตามสัญญาการเปนนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรที่นางสาว อ. ไดเคยทําไวกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสัญญาฉบับแรกกอน อันเปนการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติ ซ่ึงกระทรวงการคลังไดแจงเวียนใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ทําใหการตรวจสอบ
คํานวณเงินที่นางสาว อ. ตองชดใชมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยขาดอีกเปนจํานวน 
๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และไดรายงานผลการสอบตอกระทรวงการคลัง  ตอมา กระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดวา ผูฟองคดี 
ในฐานะหัวหนางานบริหารงานบุคคลมิไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอในการตรวจสอบ 
การทํางานของนางสาว จ. ใหรอบคอบ ทําใหการตรวจสอบคํานวณระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ชดใชไมถูกตอง และสงผลใหการคํานวณเงินที่นางสาว อ. ตองชดใชมีความผิดพลาด 
พฤติการณเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดรับความเสียหาย แตเน่ืองจากความเสียหายสวนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม จึงใหหักสวนแหงความรับผิดลง  
โดยใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๓๐ ของความเสียหาย
จํานวน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท คิดเปนเงิน ๑๐๒,๔๒๓.๓๙ บาท ในสวนของผูฟองคดีซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชามีหนาที่กรองงานและสามารถตรวจสอบพบความผิดไดโดยงาย จึงใหรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๔๐ ของความเสียหายจํานวน ๑๐๒,๔๒๓.๓๙ บาท  
คิดเปนเงินจํานวน ๔๐,๙๖๙.๓๕ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชเงิน
คาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงิน 
คาสินไหมทดแทน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

   คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีรวมทั้งเจาหนาที่ในงานบริหาร 
งานบุคคลซ่ึงมีหนาที่ในการคํานวณระยะเวลาการชดใชทุนไมทราบถึงหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบคํานวณเงิน 
ตองชดใชกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิ จัยทั้งภายในประเทศ 



 
 
๑๐๒๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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และตางประเทศ และสัญญาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เน่ืองจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดรับหนังสือกระทรวงการคลังดังกลาวแลว แตไมไดจัดสงหนังสือดังกลาวใหกองการ
เจาหนาที่ รวมทั้งงานบริหารงานบุคคลไมไดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 
ตามคูมือการตรวจสอบและคํานวณเงินชดใชกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษาฯ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดจัดทําขึ้น ประกอบกับที่ผานมาไมเคยมีกรณีที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชทุนตามสัญญา 
ของหนวยงานราชการตางกัน กรณีการผิดสัญญาในลักษณะเชนเดียวกับนางสาว อ. เพ่ิงเกิดขึ้น
เปนครั้งแรก  อีกทั้ง แฟมประวัติขาราชการของนางสาว อ. ไมปรากฏสําเนาสัญญาการเปนนิสิต
เพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยที่นางสาว อ. ทําไวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือรายละเอียด 
ขอผูกพันตามสัญญา จึงทําใหเจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลไมอาจตรวจสอบไดวานางสาว อ. 
ไดปฏิบัติชดใชตามสัญญาการเปนนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครบถวนแลวหรือไม และคณะทันตแพทยศาสตรหนวยงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิไดแจงขอมูลเก่ียวกับการที่นางสาว อ. เปนนิสิตทันตแพทยที่ตองชดใชทุน
ใหผูฟองคดีทราบ จึงเปนเหตุใหนางสาว จ. เจาหนาที่ธุรการ ตรวจสอบและคํานวณระยะเวลา
การปฏิบัติราชการชดใชทุนของนางสาว อ. โดยคลาดเคลื่อน และผูฟองคดีในฐานะหัวหนางาน
บริหารงานบุคคลตรวจสอบการปฏิบัติงานกรณีดังกลาวของนางสาว จ. โดยคลาดเคลื่อนไปดวย 
ทําใหเกิดความเสียหายเปนเงิน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท ซ่ึงความเสียหายดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจาก
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดวางระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กรณีที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชทุน 
ตามสัญญาของหนวยราชการตางกัน และหนวยงานในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เก่ียวของ 
ไมไดจัดสงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชดใชทุนดังกลาว จึงรับฟงไดวาการละเมิดเกิดจาก
ความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมดวย จึงใหหักสวน 
ความรับผิดหรือความบกพรองดังกลาวออก เหลือความเสียหายที่เจาหนาที่ผูเก่ียวของกับ 
กรณีดังกลาวตองรับผิดรอยละ ๑๐ ของความเสียหายจํานวน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท คิดเปนเงิน 
๓๔,๑๔๑.๑๓ บาท โดยใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๔๐ ของความเสียหายจํานวนเงิน 
๓๔,๑๔๑.๑๓ บาท คิดเปนเงิน ๑๓,๖๕๖.๔๖ บาท  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินจํานวน ๑๓,๖๕๖.๔๖ บาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๔/๒๕๕๙) 

 

 ๓.๔.๒ การกระทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๓.๕ อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูกระทํา
ละเมิด 
 

 ๑) อายุความการออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน 

 

  บทบัญญัติมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนบทบัญญัติวาดวยอายุความการใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
โดยบัญญัติถึงอายุความใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเทาน้ัน มิไดบัญญัติถึง
ระยะเวลาสิ้นสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนไวแตอยางใด การกําหนดระยะเวลา 
ส้ินสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจึงตองบังคับตามมาตรา  ๔๔๘  วรรคหนึ่ ง  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
อันเกิดแตมูลละเมิดขาดอายุความเม่ือพนสิบปนับแตวันทําละเมิด 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน กองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
สอบสวน กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และเปนผูรับผิดชอบคดีอาญาขอหาความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖ ผูฟองคดีไดรับมอบตัวผูตองหาพรอมเงินสด
ของกลางจํานวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท จากเจาหนาที่ศุลกากร ประจําทาอากาศยานกรุงเทพ โดยผูฟองคดี
ไดนําเงินของกลางดังกลาวใสไวในตูนิรภัยของกองกํากับการ ๑ และเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๓๖ ผูฟองคดีไดเปดตูนิรภัยเพ่ือนําเงินออกมาตรวจนับแตพบวาเงินของกลางสูญหาย 
ไปทั้งหมด กองกํากับการ ๑ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  
จึงมีคําสั่ง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง แตผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําส่ังใหชะลอการดําเนินการไวเพ่ือรอคําพิพากษา 
ของศาลในคดีอาญาที่เก่ียวของกอนตามขอเสนอของคณะกรรมการสอบสวน  ตอมา มีการ
ประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่ง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกลาว ผลการสอบสวนปรากฏวา เงินของกลาง 
ที่สูญหายเกิดจากการกระทําของสิบตํารวจโท ว. ผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดี กรณีเปน 
เหตุสุดวิสัยที่ไมปรากฏหลักฐานวา ผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของหรือบกพรองตอหนาที่ สิบตํารวจโท ว. 
จึงตองรับผิดชดใชเงินคืนแกทางราชการแตเพียงผูเดียว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง 
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(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) พิจารณาแลวเห็นวา การท่ีเงินของกลาง
สูญหายเน่ืองจากผูฟองคดีขาดความรอบคอบในการเก็บรักษาลูกกุญแจและรหัสตูนิรภัย เปนเหตุให
บุคคลอ่ืนรูรหัสตูนิรภัย พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง ใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๗๕ ของคาเสียหาย เปนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
และเม่ือไดรับเงินชดใชจากสิบตํารวจโท ว. เทาใดแลว ใหคืนสวนที่ชําระไวเกินแกผูฟองคดี 
ตามสวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ัง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรียกใหผูฟองคดีชําระ 
คาสินไหมทดแทนจํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังและตอมา
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ไมมีบทเฉพาะกาล
กําหนดหลักเกณฑที่ใชบังคับแกการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับไวเปนการเฉพาะ กรณีจึงตองพิจารณาตามหลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงแยก
หลักเกณฑของกฎหมายออกเปนสองสวน คือ หลักเกณฑตามกฎหมายสารบัญญัติ เชน  
ความรับผิดทางละเมิด ความรับผิดอยางลูกหน้ีรวม สิทธิไลเบี้ย ใหเปนไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะที่กระทําละเมิด สวนหลักเกณฑวิธีสบัญญัติ 
เชน ขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง การพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งการ  
การรายงานกระทรวงการคลัง การแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปน
กฎหมายเฉพาะ  ดังน้ัน เม่ือกรณีมีการกลาวหาวา เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 
หนวยงานของรัฐยอมมีอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ฯ ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดอายุความ 
แมวาการกระทําละเมิดตามที่ถูกกลาวหาจะเกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ 
อยางไรก็ตาม มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวย 
อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
บัญญัติถึงแตเพียงอายุความใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนวาใหมีกําหนดอายุความสองป
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูน้ันไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบ
แลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยมิไดบัญญัติถึงระยะเวลา 
สิ้นสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนไวดวย  ดังน้ัน กําหนดระยะเวลาสิ้นสิทธิเรียกรองคาสินไหม
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ทดแทนจึงตองบังคับตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงกําหนดใหสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดขาดอายุความเม่ือพนสิบปนับแต 
วันทําละเมิด หนวยงานของรัฐจึงตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแกเจาหนาที่ภายในหนึ่งป
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แตไมเกินสิบปนับแตวันที่การละเมิด
เกิดขึ้นตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดวยเหตุน้ี คดีน้ี 
แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ัง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรียกใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดที่เกิดขึ้นเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๖ ตามความเห็นของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงคําส่ังใหผูฟองคดีทราบ  
อันเปนกรณีที่ใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ก็ตาม แตเม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว เปนคําส่ัง
ที่ออกเม่ือพนกําหนดอายุความสิบปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่เรียกใหผูฟองคดีนําเงินคาสินไหมทดแทน 
จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ไปชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยปราศจากอํานาจ
อันเปนการไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกให 
ผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนจํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๗/๒๕๕๘) 

 

  อายุความใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐเริ่มนับตั้งแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่
ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน หาไดเริ่มนับตั้งแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงจํานวนเงิน
ที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใดไม  ดังน้ัน 
ในระหวางที่หนวยงานของรัฐสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให
กระทรวงการคลังพิจารณา หนวยงานของรัฐตองตระเตรียมเร่ืองใหพรอมสําหรับ 
การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทนเพื่อมิใหขาดอายุความ และหาก
กระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบกอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวา
หน่ึงป หนวยงานของรัฐจะตองมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูเก่ียวของทราบ  
โดยไมตองรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๗ วรรคสี่  
และวรรคหา ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙   แมตอมากระทรวงการคลัง 
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จะมีความเห็นใหเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแตกตาง
จากที่หนวยงานของรัฐไดวินิจฉัยส่ังการไว หรือมีจํานวนเจาหนาที่ผูจะตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนเพิ่มข้ึน ก็ไมมีผลทําใหการเร่ิมนับอายุความการใชสิทธิเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ที่เร่ิมนับไปแลวเปลี่ยนแปลงไป 

  สรุปขอเท็จจริง 

  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ ไดมีหนังสือแจงเทศบาลตําบล 
เวียงปาเปา กรณีโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวนสองโครงการ
มีการกําหนดราคากลางสูงกวาความเปนจริง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงปาเปา (ผูถูกฟองคดี) 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ตอมา คณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ รายงานผล
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตอผูถูกฟองคดีวา ความเสียหายเกิดจากการคํานวณ
ปริมาณเหล็กกอสรางมากกวาจํานวนที่ใชจริงเปนเงิน ๒๒๐,๘๓๗ บาท มีเจาหนาที่ตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน จํานวน ๓ ราย รวมทั้งผูฟองคดี โดยผูฟองคดีตองรับผิดทั้งในฐานะ
นายชางโยธาซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสราง และในฐานะ
กรรมการกําหนดราคากลาง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๕๐๓ บาท  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดี 
ไดพิจารณาแลว ลงนามวา “ทราบ” พรอมสั่งการวา “ดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ” 
แตไมไดลงวันที่กํากับไว และไดมีหนังสือรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบ  ตอมา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐  
แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ โดยในสวนของผูฟองคดีตองรับผิด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๓๗๖.๖๕ บาท ผูถูกฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 
แจงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีจึงยื่น
อุทธรณคําสั่ง และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  การท่ีผูถูกฟองคดีไดลงนามไวในทายหนังสือรายงานผลการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา “ทราบ” 
พรอมสั่งการวา “ดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ” ถือไดวา ผูถูกฟองคดีไดมีคําวินิจฉัย
สั่งการแลวตามความในขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือไดวาผูถูกฟองคดี
ไดรูถึงการกระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนแลวตั้งแตวันที่ 
ผูถูกฟองคดีไดลงนามรับทราบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๒๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของคณะกรรมการดังกลาว แมจะไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดลงนามรับทราบและวินิจฉัยสั่งการ
ตามความในขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง เม่ือใด แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ไดแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหผูถูกฟองคดีทราบ โดยไดอางถึง
หนังสือของเทศบาลตําบลเวียงปาเปา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ กรณีจึงถือวาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เปนวันที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงกรมบัญชีกลาง
ตามขอ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกัน และเปนวันที่ผูถูกฟองคดีรูถึงการละเมิด 
และรูตัวเจาหนาที่ผูจะตองใชคาสินไหมทดแทนตั้งแตวันดังกลาวเปนอยางชา  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดี
จึงตองออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดอายุความสองป 
นับแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยเม่ือผูถูกฟองคดี
สงสํานวนสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปใหกระทรวงการคลังพิจารณา ผูถูกฟองคดี 
ก็จะตองตระเตรียมเร่ืองใหพรอมสําหรับการออกคําส่ังใหผูฟองคดีและผูที่เก่ียวของชําระ 
คาสินไหมทดแทน เพ่ือมิใหขาดอายุความสองปดังกลาว และเนื่องจากเทศบาลตําบลเวยีงปาเปา
เปนราชการสวนทองถิ่น หากกระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบกอนอายุความ
สองปสิ้นสุดไมนอยกวาหน่ึงป ผูถูกฟองคดีก็ตองมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูฟองคดีทราบ 
โดยไมจําตองรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังแตอยางใด และโดยที่อายุความใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐน้ัน เร่ิมนับตั้งแต
วันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  
หาไดเริ่มนับตั้งแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงจํานวนเงินที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใดไม  ดังน้ัน แมตอมากรมบัญชีกลางจะมีความเห็นใหผูฟองคดี
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแตกตางจากที่ผูถูกฟองคดีไดวินิจฉัยสั่งการไว 
หรือมีการกําหนดตัวผูที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น ก็ไมมีผลทําใหการเริ่มนับ
อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูฟองคดีที่เร่ิมนับแลวเปลี่ยนแปลงไป  
ดวยเหตุผลดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ แจงใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชคาเสียหายแกเทศบาลตําบลเวียงปาเปาตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง  
จึงเปนการออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนเม่ือพนกําหนดอายุความ
การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนสองปนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัว
เจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ การออกคําส่ังดังกลาวจึงเปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่สั่งใหผูฟองคดีชําระเงิน
เปนคาสินไหมทดแทนแกเทศบาลตําบลเวียงปาเปา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๙) 



 
 
๑๐๒๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  อายุความการใช สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ 
กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หาไดมีขอความ 
ขัดหรือแยงกับอายุความการฟองคดีแพงที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาตามมาตรา ๕๑  
วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๒  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน กรณีที่หนวยงานของรัฐเรียกรอง
คาเสียหายตอเจาหนาที่ในมูลละเมิดอันเปนความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญา 
หากหนวยงานของรัฐไดมีการฟองรองเปนคดีอาญาตอศาลและศาลไดมีคําพิพากษา 
ถึงที่สุดแลวกอนการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายอันเปนความรับผิด
ทางแพง สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนยอมมีกําหนดอายุความสิบปนับแตมีคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดตามมาตรา ๑๙๓/๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

  โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๕๙ หนา ๙๘๙-๙๙๒ 
 

 ๒) อายุความการฟองใหทายาทของเจาหนาที่ที่ ถึงแกความตายชดใช 
คาสินไหมทดแทน 

 

  อายุความการใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอทายาทของเจามรดก 
ที่ถึงแกความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มีเจตนารมณที่จะใหยนอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดก 
ที่ มี กําหนดยาวกวาหน่ึงปให เหลือเพียงหน่ึงปนับแตวันที่ เจาหน้ีได รูหรือควรรู 
ถึงความตายของเจามรดก มิไดมีเจตนารมณที่จะขยายอายุความใชสิทธิเรียกรอง 
ของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดกใหยาวออกไปเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  และเม่ืออายุความ
ที่ยาวท่ีสุดที่กฎหมายกําหนดให ผู เสียหายใช สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
จากผูที่กระทําละเมิดตอตน คือ สิบปนับแตวันที่ทําละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง  
แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน  ดังน้ัน ในกรณีที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐที่เสียหายตองใชสิทธิเรียกรองตอทายาท 
ของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดภายในหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐไดรูหรือควรไดรู
ถึงความตายของเจาหนาที่ แตตองไมเกินสิบปนับแตวันที่เจาหนาที่ผูน้ันกระทําละเมิด 

 
 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๒๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ขณะนาย ส. ดํารงตําแหนงศุลการักษ สังกัดกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) มีหนาที่
ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือรอยแถบเหล็ก RTC ที่ตูคอนเทนเนอร หลังจากที่นายตรวจ 
ศุลกากรทําการตรวจปลอยและบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรแลว ผูฟองคดีไดรับรายงานวา 
บริษัท ก. สงสินคาออกนอกราชอาณาจักรโดยตูคอนเทนเนอรที่บรรจุสินคาสงออกของผูสงออก
รายอ่ืน ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ปรากฏวา 
เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ นาย ส. รวมกับนายตรวจศุลกากรไดตรวจปลอยสินคา รายบริษัท ก. 
ทั้งที่มิไดมีการสงออกสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และบริษัท ก. ไดนําใบขนสินคาขาออก 
ไปขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรโดยทุจริต ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน 
๖๔,๓๕๗.๙๙ บาท จึงไดสงเรื่องดังกลาวใหกระทรวงการคลังพิจารณา และตอมาไดมีคําสั่งให
นาย ส. และนายตรวจศุลกากรรวมรับผิดชดใชคาเสียหายตามจํานวนดังกลาว  หลังจากน้ัน นาย ส. 
ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งหา
ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งหา
ไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันหรือแทนกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่  
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เสียหายจะตองใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔๘ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทน
ภายในสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ไมตองรับผิดแตกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่ทําละเมิด แตในกรณีที่เจาหนาที่ 
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนถึงแกความตายซึ่งเปนเหตุใหความรับผิดของเจาหนาที่ผูน้ัน 
ในอันที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนมรดกตกทอด 
แกทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันทันทีที่เจาหนาที่ผูน้ันถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐที่เสียหาย
ไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูน้ัน โดยการอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ออกคําสั่งใหทายาท
ของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนได หนวยงานของรัฐที่เสียหายจะตองใชสิทธิเรียกรอง



 
 
๑๐๓๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูน้ัน โดยการฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันชําระคาสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงาน
ของรัฐที่เสียหายไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ผูน้ัน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔  
วรรคสาม๖๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา 
กฎหมายมีเจตนารมณที่จะใหยนอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดกที่มีกําหนด
ยาวกวาหน่ึงปใหเหลือเพียงหนึ่งปนับแตวันที่เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 
มิไดมีเจตนารมณที่จะขยายอายุความใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดกใหยาวออกไป
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด  ดังน้ัน ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม หนวยงานของรัฐที่เสียหาย 
ก็ไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอตน 
เม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันที่เจาหนาที่ผูน้ันกระทําละเมิดซ่ึงเปนอายุความที่ยาวที่สุดที่กฎหมาย
กําหนดใหผู เสียหายใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูที่กระทําละเมิดตอตนได  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ส. เจาหนาที่ของผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงศุลการักษ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนชองทางใหบริษัท ก. กระทําการทุจริต
ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรเปนเหตุใหผูฟองคดีออกบัตรภาษีตามคําขอรับเงินชดเชย 
คาภาษีอากรใหแกบริษัท ก. จํานวน ๑๓ ฉบับ โดยบัตรภาษีดังกลาวไดมีการวางฎีกาบางสวน
เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ และอีกบางสวนไมไดวางฎีกา ซ่ึงการที่ผูฟองคดีไดวางฎีกา 
เบิกเงินชดเชยการสงสินคาออก ยอมเปนเหตุใหมีความเสียหายเปนเงินตามจํานวนที่ระบุ 
ในบัตรภาษีแตละฉบับที่มีการวางฎีกาเกิดขึ้นตอผูฟองคดีแลว กรณีจึงถือวาวันวางฎีกาดังกลาว 
เปนวันกระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงถือไดวานาย ส. กระทําละเมิดผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาที่
เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ส. ถึงแกความตายในเวลาตอมา
เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ แมจะไมปรากฏวาผูฟองคดีรูถึงการที่นาย ส. ถึงแกความตาย 
เม่ือวันใด แตเม่ือผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
จึงเปนการยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่นาย ส. ถึงแกความตายแลว  อยางไรก็ตาม เม่ือได
วินิจฉัยแลววานาย ส. กระทําละเมิดตอผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาที่เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๓๘  ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันที่นาย ส. ไดกระทําละเมิดแลว  

                                                 
 ๖๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๗๕๔ ฯลฯ ฯลฯ 
 ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายน้ี ถาสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดกมีกําหนด
อายุความยาวกวาหน่ึงป มิใหเจาหน้ีน้ันฟองรองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตเม่ือเจาหน้ีไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๓๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศาลปกครองจึงมิอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาได ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาการฟองคดีเปนปญหา
เก่ียวกับเง่ือนไขการฟองคดี ซ่ึงเปนสาระสําคัญและเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวย 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกปญหาดังกลาวขึ้นวินิจฉัย 
แลวพิพากษาหรือมีคําสั่งได ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๕/๒๕๕๘) 
 

 ๓.๖ กรณีที่หนวยงานของรัฐใชสิทธิฟองคดีเพื่อใหเจาหนาที่หรือทายาทชดใช 
คาสินไหมทดแทน  
 

 การจัดซื้อและตรวจรับพัสดุซึ่งมิใชพัสดุตามประกาศการจัดซื้อจัดจาง 
ที่ไดประกาศไว ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
และเม่ือผลจากการจัดซื้อดังกลาว ทําใหหนวยงานของรัฐไมสามารถใชประโยชน 
จากพัสดุภัณฑที่ จัดซื้อไดตามวัตถุประสงคตามที่ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ  
กรณียอมถือเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่กระทําในการปฏิบัติหนาที่
จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ ในการน้ีแมหนวยงานของรัฐ 
ที่ เสียหายจะมิไดแสดงใหศาลเห็นวาไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวนเทาใด  
ศาลก็มีดุลพินิจที่จะกําหนดคาสินไหมทดแทนใหกับหนวยงานของรัฐที่ เสียหาย 
ไดตามสมควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดตามมาตรา  ๔๓๘  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ประกอบกับมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตาย ทายาทของเจาหนาที่
ดังกลาวจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายไมเกิน 
ไปกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดแกตน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๐๐  
และมาตรา ๑๖๐๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจพบวา การจัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณฝก
อิเล็กทรอนิกสยานยนตของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปนเหตุให
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไดรับความเสียหาย จึงมีหนังสือขอใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ผูฟองคดี) ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดรายงานผล 



 
 
๑๐๓๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การสอบสวนวาการจัดซ้ือไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอตั้งงบประมาณไวเพ่ือจัดซ้ือ 
เคร่ืองอุปกรณฝกอิเล็กทรอนิกสยานยนตสําหรับใชในการเรียนการสอน แตกลับจัดซ้ือรถยนต  
๑ คันมาแทน โดยสํานักงบประมาณไดกําหนดราคากลางรถยนตไวที่คันละ ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
สวนราคาตลาด คันละ ๗๕๕,๐๐๐ บาท แตรถยนตที่จัดซ้ือราคาคันละ ๙๔๕,๐๐๐ บาท จึงเห็นควร
ใหนาย ส. ซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีในขณะนั้น รับผิดในฐานะ
ผูทําสัญญาหนึ่งในสามสวนของเงินจํานวน ๙๔๕,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
และในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑการศึกษาอีกหน่ึงในสามสวนของเงิน
จํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท แตนาย ส. ถึงแกความตายไปกอนแลว  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งหาซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. 
นําเงินจํานวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ไปชดใชแกผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ  
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันหรือแทนกันชําระเงินตน
พรอมดอกเบี้ยถึงวันฟองรวม ๔๒๓,๗๑๙.๕๐ บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาชําระเสร็จแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามวิสัยของผูบริหารสถานศึกษาที่มีอํานาจในการส่ังซ้ือและจัดทําบริการสาธารณะ
ดานการศึกษายอมจะตองพิจารณาใหรอบคอบวา การจัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณฝกอิเล็กทรอนิกส
ยานยนต มีวัตถุประสงคอยางไร และเม่ือเปรียบเทียบกับรถยนตที่จะจัดซ้ือ มีขอแตกตาง
ประการใดบางและมีอุปกรณหรือคุณสมบัติสําหรับใชในการเรียนการสอนไดบรรลุวัตถุประสงค
เหมือนกันหรือไม อยางไร และรถยนตดังกลาวมีราคาเทาใด แตนาย ส. เพียงลงนามรับทราบ 
ขอหารือของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครุภัณฑชุดบริการรถยนตที่เห็นวา หากจัดซ้ือ
เปนรถยนตขับเคลื่อนทั้งคันที่มีระบบการทํางานตรงตามคุณลักษณะที่ตั้งไว จะไดคุณลักษณะ 
ที่เพ่ิมมาอีกหลายรายการ จึงขอใหจัดซ้ือรถยนต ๑ คัน แทนเคร่ืองอุปกรณฝกอิเล็กทรอนิกส
ยานยนต และแจงขอใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเปนประโยชนแกราชการสืบไปเทาน้ัน  
และตอมา นาย ส. ไดทําสัญญาซื้อขายครุภัณฑการศึกษาชุดบริการรถยนต กับ บริษัท ท.  
ซ่ึงรวมถึงรถยนตจํานวน ๑ คัน ในราคา ๙๔๕,๐๐๐ บาท  หลังจากน้ัน นาย ส. ในฐานะประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑชุดบริการรถยนต ไดตรวจรับพัสดุเปนรถยนตคันดังกลาว  
ซ่ึงมิใชเคร่ืองอุปกรณฝกอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามประกาศสอบราคาที่ไดประกาศไว จึงเปน 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๓๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การปฏิบัติโดยฝาฝนตอขอ ๗๑ (๒)๖๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงกําหนดวา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนาที่ตรวจสอบพัสดุใหถูกตอง
ครบถวนตามที่ตกลงกันไว ตามพฤติการณจึงถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรงตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําใหวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด 
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เน่ืองจากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไมสามารถ 
ฝกปฏิบัติและเห็นอุปกรณและตําแหนงการติดตั้งอุปกรณที่เก่ียวของกับอิเล็กทรอนิกสยานยนต
ที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสไดจากรถยนตที่จัดซ้ือ ทําใหนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัด
อุทัยธานีขาดทักษะในการปฏิบัติงาน นาย ส . จึงกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอผูฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และแมผูฟองคดีจะมิไดแสดงใหศาล
เห็นวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายเปนจํานวนเงินเทาใดก็ตาม แตศาลมีดุลพินิจที่จะกําหนด 
คาสินไหมทดแทนใหกับผูฟองคดี ซ่ึงเปนผูถูกกระทําละเมิดไดตามควรแกพฤติการณ 
และความรายแรงแหงละเมิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๓๘ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   
เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา รถยนตคันที่จัดซ้ือมีอุปกรณที่เหมือนกับเคร่ืองอุปกรณ 
ฝกอิเล็กทรอนิกสยานยนตเกือบทั้งหมด เพียงแตกลองควบคุมเก่ียวกับระบบเบรกเอบีเอส 
และระบบควบคุมการทํางานที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสปดทึบ ไมสามารถมองเห็นวงจรไฟฟา
และการทํางานไดเทาน้ัน ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไดแกปญหาโดยการหาสื่อที่เปนภาพ
เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสยานยนตมาใหศึกษา และไดใชรถยนตดังกลาวในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในหลักสูตรอ่ืน ซ่ึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับประโยชนจากรถยนตคันดังกลาว 
ที่ใชในการเรียนการสอน และไดขึ้นทะเบียนครุภัณฑโดยรับไวเปนทรัพยสินของผูฟองคดีแลว   
อีกทั้ง ไมปรากฏวานาย ส. ไดรับประโยชนจากการจัดซ้ือในครั้งน้ีหรือมีการทุจริตแตอยางใด 
ประกอบกับมีผูเก่ียวของในการกระทําละเมิดหลายคน หากจะใหรับผิดเต็มตามฟองยอมไมเปนธรรม 

                                                 
๖๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่ มีการทดลองหรือตรวจสอบ 
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ันมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุน้ัน 
ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได 
 ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๐๓๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดแลว สมควรกําหนดคาทดแทนจากการกระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของนาย ส. ทั้งในฐานะผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑชุดบริการรถยนตใหกับผูฟองคดีหน่ึงในสามสวน
ของสวนตางราคารถยนตที่จัดซ้ือกับราคากลางที่สํานักงบประมาณกําหนดไว คิดเปนเงินจํานวน 
๗๕,๐๐๐ บาท และเม่ือผูถูกฟองคดีทั้งหาเปนทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ผูตาย 
ผูถูกฟองคดีทั้งหาจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีไมเกินกวาทรัพยมรดก 
ที่ตกทอดไดแกตนตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง๖๙ มาตรา ๑๖๐๐๗๐ และมาตรา ๑๖๐๑๗๑  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันหรือแทนกัน
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จนถึงวันฟองและนับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระแลวเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖/๒๕๕๙) 
 

๔. การใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเปนไปตามคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใช 
คาสินไหมทดแทน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

                                                 
 ๖๙-๗๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๕๙๙ เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแกทายาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๖๐๐ ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิด 

ของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแต ตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 
 มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๘ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 ๑.๑ การกําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 
 

เม่ือโครงการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
เพื่อกอสรางและขยายทางหลวงชนบท  มิไดมีที่ตั้งและลักษณะเขาขายโครงการ 
ที่จะตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ  
แตหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของก็ไดดําเนินการศึกษาประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม โดยวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนใหทําการสํารวจออกแบบรายละเอียด 
และศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งตามรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาเอกชนขางตน ปรากฏวาไดมีการกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไวดวย จึงถือวาโครงการกอสรางและขยาย
ทางหลวงชนบทดังกลาวไดดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบท จึงไมขัดตอ
มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไวน้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของไดดําเนินการประชาสัมพันธโครงการผานหนวยงาน
ในทองถิ่นและมีการพบปะประชาชนในระหวางสํารวจเก็บขอมูล รวมทั้งไดจัดกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนจํานวน ๓ คร้ัง โดยปรากฏหลักฐานลายมือชื่อ 
ของผูเขารวมประชุมในรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นโครงการดังกลาว  ดังน้ัน  
เม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนขางตนเปนการกระทําโดยไมสุจริต จึงฟงไดวารายงานผลการแสดง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่หนวยงานของรัฐจัดทําข้ึนดังกลาวเปนรายงานที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 

 
 



 
 
๑๐๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสิบเจ็ดคนมีที่พักอาศัยอยูในทองที่ตําบลทามะขามและตําบลปากแพรก 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
มีวัตถุประสงคในการเวนคืนที่ดินเพ่ือกอสรางถนนตามผังเมืองรวมในทองที่ตําบลแกงเสี้ยน 
ตําบลทามะขาม ตําบลปากแพรก ตําบลบานเหนือ  ตําบลบานใต  ตําบลหนองหญา  
ตําบลเกาะสําโรง อําเภอเมืองกาญจนบุรี และตําบลทาลอ ตําบลเขานอย อําเภอทามวง  
จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ไดกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงสิ้นผลการบังคับใชแลว  อีกทั้ง ในการประชุม 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทําขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็มิไดมีการประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจึงเปนเท็จ 
เพราะประชาชนสวนใหญไมเห็นดวยกับโครงการกอสรางถนนดังกลาว เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ 
ไดเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเปนชุมชนเมืองหนาแนน มีเสนทางการคมนาคม 
ที่เพียงพอแลว การกอสรางถนนดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ 
ของประชาชน ซ่ึงประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากโครงการกอสรางดังกลาวไดเคยมีการ
รวมตัวกันรองคัดคานที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พรอมทั้งเสนอขอใหยกเลิกโครงการ
กอสรางดังกลาว ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีไดมีหนังสือแจงใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทราบถึงกรณีการคัดคานดังกลาวของประชาชน  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแลวใหยกเลิกโครงการกอสรางดังกลาวไวกอน และตอมาไดมีหนังสือแจงยืนยัน 
การยกเลิกโครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมขางตนอีกคร้ัง ผูฟองคดีเห็นวาดวยเหตุผล
ดังกลาวทําใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับดังกลาว และหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
และคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ยังมีความประสงคที่จะดําเนินการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม
ที่พิพาท ก็จะตองจัดใหมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
กอนดวย 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ที่พิพาทมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการสรางและขยายทางหลวงชนบทตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑ 
สวนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ๒ ซ่ึงสิ้นผลใชบังคับแลวขณะที่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง 
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเห็นไดวา วัตถุประสงค
ของการสรางและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับการจัดทําผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ น้ัน มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน แมพ้ืนที่ในการกอสรางและขยายทางหลวงชนบท
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ บางสวนจะอยู 
ในแนวเขตถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ก็ตาม แตการสรางและขยายทางหลวงชนบทเปนไปเพื่อประโยชนในการ 
จราจรสาธารณะทางบก รวมทั้งเปนการอํานวยความสะดวกรวดเร็วแกการจราจรและการขนสง  
อันเปนกิจการสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของรัฐและอยูในความรับผิดชอบของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ .ศ . ๒๕๓๕ และเพื่อใหการดําเนิน 
กิจการสาธารณะดังกลาวบรรลุผล รัฐจึงมีอํานาจในการดําเนินการเพ่ือเวนคืนที่ดินเพ่ือจัดทํา 
บริการสาธารณะไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังน้ัน 
เม่ือวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระของพระราชกฤษฎีกาฉบบัดังกลาวไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติ
                                                            
 ๑ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลทาลอ อําเภอทามวง และตําบลปากแพรก 
ตําบลบานใต ตําบลบานเหนือ ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการสรางและขยายทางหลวงชนบท  
สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมท้ังถนนตอเชื่อม  
และเพื่อสรางทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๐๕  

 ๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  ขอ ๑ กฎกระทรวงน้ีใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
  ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลแกงเส้ียน ตําบลทามะขาม ตําบลปากแพรก ตําบลบานเหนือ  
ตําบลบานใต ตําบลหนองหญา ตําบลเกาะสําโรง อําเภอกาญจนบุรี และตําบลทาลอ ตําบลเขานอย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ี 
  ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง  
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  



 
 
๑๐๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  อีกทั้ง การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิไดตราขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 
จึงตองฟงวา พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘๗๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๕๔ วรรคสาม และมาตรา ๖๕  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 

สําหรับประเด็นวาการเวนคืนที่ ดินเพ่ือกอสรางและขยายทางหลวงชนบท 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนโครงการที่เขาขาย
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมหรือไมน้ัน เห็นวา โดยท่ีมาตรา ๖๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

                                                            
 ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 ๔-๕ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๕ เม่ือรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือ 
เพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลง 
ในเร่ืองการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนไวในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแลว ถาจะตองดําเนินการเวนคืนเพื่อกิจการ
ตามกฎหมายดังกลาว เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ีแทนก็ได 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนไวกอนก็ได 

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ 
(๑) ความประสงคของการเวนคืน 
(๒) เจาหนาท่ีเวนคืน 
(๓) กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
ใหมีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยูในบริเวณที่ประเมินน้ัน  

ติดไวทายพระราชกฤษฎีกาน้ัน แผนที่หรือแผนผังดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงแหงพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาเชนวาน้ีใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาน้ัน  

แตตองไมเกินส่ีป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตองเวนคืนน้ัน 
 ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในส่ิงแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 
  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
ของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน 
ในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพ 
อยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม วรรคสอง บัญญัติวา  
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคกรอิสระ 
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว สวนกิจการใดจะถือวาเปนกิจการที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพที่จะตองศึกษาและประเมินผลกระทบนั้น เปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ซ่ึงกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงตามบัญชีทายประกาศฯ ลําดับที่ ๒๐ กําหนดวา  
ประเภทโครงการหรือกิจการ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
ที่ตัดผานพ้ืนที่ดังตอไปน้ี ใหเสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ คือ ๑. พ้ืนที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ๒. พ้ืนที่
เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ ๓. พ้ืนที่เขตลุมนํ้าชั้น ๒ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว ๔. พ้ืนที่เขตปาชายเลนที่ปาสงวนแหงชาติ ๕. พ้ืนที่ชายฝงทะเล
ในระยะ ๕๐ เมตร หางจากระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ ๖. พ้ืนที่ที่อยูในหรือ
ใกลพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือแหลงมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหลงมรดกโลก 
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร และ ๗. พ้ืนที่ที่ตั้งอยูใกลโบราณสถาน 
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตรตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร  จึงเห็นไดวา  

                                                                                                                                                                          
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษา 
ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 
  สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐ 
ที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติน้ี ยอมไดรับความคุมครอง 



 
 
๑๐๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ในคดีน้ี ซ่ึงเปนการเวนคืนเพ่ือกอสราง
และขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) 
กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมทั้งถนนตอเชื่อม และโครงการกอสรางทางหลวงชนบทสายเชื่อม
ระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๕ 
มิไดมีที่ตั้งและลักษณะของโครงการที่เขาขายโครงการที่จะตองมีการจัดทํารายงานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว 

สําหรับการศึกษาประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและกฎหมายของประชาชน
ในชุมชน ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียน้ัน ปรากฏขอเท็จจริงวา 
กอนดําเนินโครงการกอสรางดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยไดทําสัญญาวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนใหทําการสํารวจออกแบบรายละเอียดและศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในโครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม เมืองกาญจนบุรี ที่จัดทําโดยกลุมออกแบบทางในเขตเมือง 
สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และรายงานการศึกษา 
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ) งานสํารวจออกแบบรายละเอียดและ 
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม เมืองกาญจนบุรี  
ของกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเอกสารดังกลาวมีการกําหนด
มาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไวดวย จึงตองถือวาโครงการกอสราง 
และขยายทางหลวงชนบทดังกลาวไดดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบทแลว 
และไมขัดตอมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สวนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับขอ ๕๘ ขอ ๘๙  

                                                            
 ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
  การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง  
การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ   
 ๘-๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๕ กอนเร่ิมดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูล
ตามขอ ๗ ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และขอ ๑๑๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดไวน้ัน เม่ือขอเท็จจริงตามรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นโครงการกอสรางถนน
ตามผังเมืองรวม เมืองกาญจนบุรี ที่จัดทําโดยกลุมออกแบบทางในเขตเมือง สํานักสํารวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ระบุวา คณะทํางานไดดําเนินการประชาสัมพันธ
โครงการผานหนวยงานในทองถิ่นและพบประชาชนในระหวางสํารวจเก็บขอมูล รวมทั้งไดจัดกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนรวม ๓ คร้ัง โดยครั้งที่หน่ึง เปนการประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ
โครงการใหกับหัวหนาสวนราชการในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
สื่อมวลชน และผูแทนชุมชนที่เก่ียวของ มีผูเขารวมประชุม ๕๐ คน คร้ังที่สอง เปนการประชุม 
ในระดับผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดรับผลกระทบตามแนวสายทางที่เก่ียวของ มีผูเขารวมประชุม 
๗๔ คน และครั้งที่สาม เปนการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลโครงการ ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวย
หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาล และผูนําชุมชน จํานวนทั้งสิ้น ๙๐ คน 
โดยในการจัดประชุมดังกลาว ผูจัดไดมุงเนนการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โครงการตอหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่น ผูนําชุมชน  
หัวหนาหนวยงานหรือองคกร และประชาชนบางสวน ซ่ึงปรากฏหลักฐานการลงลายมือชื่อ 
ของผู เขารวมประชุมในรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของกรมทางหลวงชนบท  
และไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวา การดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนดังกลาวเปนการกระทําโดยไมสุจริต  กรณีจึงยังไมอาจฟงไดวา รายงานผลการแสดง
ความคิดเห็นที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นเปนรายงานเท็จตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเปนการตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยชอบดวยกฎหมายแลว  ทั้งน้ี แมจะไดความวา 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สิ้นผลบังคับใชไปกอนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตัดสินใจยุติ
                                                                                                                                                                          

หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวมตองจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามขอ ๙ กอนเร่ิมดําเนินการ  

ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการน้ัน รวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึนแกประชาชนดวย 

หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็ได 
 ๑๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ และสถานท่ี 
ที่จะดําเนินโครงการของรัฐน้ัน เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ 
ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบน้ีดวย  



 
 
๑๐๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การดําเนินโครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว  
แตการวินิจฉัยวาพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชอบดวยกฎหมายหรือไมน้ัน จะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยู 
ในวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง
หามีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแตอยางใด  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๘) 

 

ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ข้ึนใชบังคับ แมจะมีการเขาสํารวจที่ดินแลว แตหากยังไมมีการตกลงซื้อขายที่ดินและ
จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน เจาหนาที่เวนคืนยอมมีอํานาจ 
ยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงบริเวณการกอสรางในเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน 
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาได 

เม่ือภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
มีผลใชบังคับ เจาหนาที่เวนคืนไดเขาทําการสํารวจที่ดินตามอํานาจหนาที่แลวเห็นวา 
หากมีการกอสรางถนนทางหลวงตามแนวเขตเวนคืนเดิมจะมีผลกระทบตอประชาชน
จํานวนมาก และตองเสียงบประมาณคาใชจายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก รวมทั้งมีปญหา
ในการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน จึงปรับลดรูปแบบการกอสรางและยกเลิกแนวการเวนคืน  
อันเปนการเลือกใชมาตรการที่จําเปนและสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงค 
ของกฎหมายให เ กิดประโยชนแกสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะมากที่ สุด  
และกระทบกระเทือนตอสิทธิของราษฎรนอยที่สุด จึงถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

การยกเลิกการกอสรางทางหลวงบริเวณพิพาทมีผลทําใหที่ดินบริเวณดังกลาว
ไมถูกเวนคืน เจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินยังคงมีสิทธิใชประโยชนในที่ดินได จึงไมไดรับ
ความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน และถือไมไดวาการกระทําของเจาหนาที่เวนคืน
เปนการกระทําละเมิดตอเจาของที่ดิน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดแปลงพิพาท เน้ือที่ประมาณ ๕ ไร ๑ งาน  

๙๐ ตารางวา โดยเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดกูเงินจากธนาคารเปนเงินจํานวน 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนําไปซ้ือที่ดินแปลงดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตอนายกเมืองพัทยาเพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคารบนที่ดินแปลงพิพาท  
ซ่ึงนายกเมืองพัทยามีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไดประสานกับสํานักงานบํารุงทางชลบุ รี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แลวไดรับแจงวา ที่ดินที่ผูฟองคดียื่นขออนุญาตกอสรางอาคารอยูในแนวเขต
ที่ดินที่จะเวนคืนเพ่ือกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายพัทยา-มาบตาพุด ตอน ๑ Spur Line 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ถนนมอเตอรเวย)  ตอมา มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง รวมทางแยกไปบรรจบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง ตอนบานโปง-
บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใชบังคับ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป มีกําหนดเวลาใชบังคับสี่ป และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงให
ผูฟองคดีไปยื่นคําขอรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๖๗ เพ่ือแบงเวนคืนที่ดินสวนที่อยูในแนวเขตที่ดิน
ที่จะเวนคืน แตตอมา เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการ 
ใหยกเลิกการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ตอนบานโปง-
บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมีหนังสือแจงการยกเลิกการกอสรางทางหลวงสวนดังกลาวไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหจายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเวนคืน  
แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แตไดรับแจงวา 
การยกเลิกการกอสรางดําเนินการไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ การที่ผูฟองคดีระงับการดําเนินการ
ทางธุรกิจไมไดเกิดจากการกระทําของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไมอาจพิจารณา 
คาสินไหมทดแทนตามที่ผูฟองคดีเรียกรองได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหมีการชดใชคาเสียหายเน่ืองจากผูฟองคดีไมสามารถปลูกสรางอาคารในที่ดิน 
แปลงที่ซ้ือมาได ไดแก คาใชจายในการจัดซ้ือที่ดิน การจัดเตรียมที่ดิน ดอกเบี้ยจากตนเงินที่กู 
จากธนาคาร คาจางสถาปนิกและวิศวกร คาใชจายในการเตรียมการกอสราง คาวัสดุกอสราง 
และคาเสียหายทางธุรกิจ ซ่ึงหากมีการปลูกสรางอาคารแลวเสร็จ จะมีรายไดจากการขาย 
หรือใหเชาที่พักเปนเงิน ๖๗,๔๖๖,๑๘๑.๐๑ บาท พรอมดอกเบี้ย และคาเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวาง
การฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแลว 

เจาหนาที่เวนคืนมีอํานาจเขาไปดําเนินการสํารวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่อยูในแนวเขตที่ดิน
ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน 
ที่แนนอนตามมาตรา ๘๑๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
หลังจากน้ัน จึงจะดําเนินการเพ่ือจัดซ้ือและจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน  
                                                            

๑๑ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๘ ภายในกําหนดอายุแหงพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากเจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวา
จําเปนเพื่อทําการสํารวจและเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน แตตองแจงเปนหนังสือ 
ใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทราบถึงกิจการที่จะตองกระทําลวงหนา 
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมกระทํากิจการน้ัน และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากกิจการที่ตองกระทําน้ัน 



 
 
๑๐๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยเม่ือมีการชําระเงินคาทดแทนใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  ฉะน้ัน ในกรณีที่มีการสํารวจแลว แตยังไมมีการตกลงซื้อขายและจายเงินคาทดแทน
ที่ ดินใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ ดิน อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเปนเจาหนาที่ เวนคืน 
จึงมีอํานาจในการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงการกอสรางทางหลวงในเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาได  คดีน้ีเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากไดมีการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เจาหนาที่เวนคืน
ไดเขาไปดําเนินการสํารวจที่ ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่อยู ในแนวเขตที่ ดินตามแผนที่ 
ทายพระราชกฤษฎีกาเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน 
เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือและจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตอไป อันเปนการ
ดําเนินการตามที่มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง๑๓ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ประกอบมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ใหอํานาจไว  
ซ่ึงผลการสํารวจของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พบวา บริเวณที่จะดําเนินการกอสราง 
ทางหลวงหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บานฉาง ตอนบานโปง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ 
บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ เปนบริเวณแหลงชุมชนหนาแนน และที่ดินมีราคาสูง 
หากทําการกอสรางจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนจํานวนมาก และเสียงบประมาณ
คาใชจายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก ซึ่งเปนปญหาขอขัดของในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจทําให
การกอสรางตองลาชาออกไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงปรับลดรูปแบบการกอสรางโดยยกเลิก 
การกอสรางบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ รวมทั้งสะพาน Overpass ขามถนนสุขุมวิท 
และเห็นชอบกับการกอสรางบริเวณทางแยกเปนรูปแบบ Directional Ramp ขนาด ๒ ชองจราจร 
จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเขาสูทางหลวงพิเศษ เน่ืองจากมีผลกระทบตอประชาชนนอยกวา 
และทําใหงบประมาณในการดําเนินการนอยลง และไมทําใหประโยชนสาธารณะลดลงไปแตอยางใด 

                                                            
๑๒ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๑๑   ฯลฯ   ฯลฯ 
ในการทําสัญญาซ้ือขาย หากปรากฏวาอสังหาริมทรัพยที่ซ้ือขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหเจาหนาที่หรือ 

ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดินทราบและใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว
ดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการที่ดินอําเภอ
หรือที่ทําการท่ีดินกิ่งอําเภอ และฉบับที่ผูมีสิทธิในที่ดินยึดถือไวโดยใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
และใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป  ทั้งน้ี ใหถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
นับแตวันชําระเงินตามวรรคหน่ึง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๓ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖๘ เม่ือมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ถามิไดตกลงเร่ืองการโอน 
ไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเห็นไดวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรับลดรูปแบบการกอสรางและยกเลิกแนวการเวนคืน
บริเวณดังกลาวเปนการเลือกใชมาตรการที่ จําเปนและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณหรือ
วัตถุประสงคของกฎหมายใหเกิดประโยชนแกสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะมากที่สุด  
และกระทบกระเทือนตอสิทธิของราษฎรนอยที่สุด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎมายแลว  อีกทั้ง การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ก็มิใชกระทําการโดยมีเจตนา
หรือกลั่นแกลงโดยมุงประสงคตอผลใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีฝายเดียวที่จะถือวาเปน
การใชสิทธิโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๔๒๑๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และเม่ือพิจารณาความเสียหายที่ผูฟองคดีอางวาเกิดจากการไมสามารถดําเนินการกอสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางตามแผนงานของผูฟองได อันประกอบดวยคาเสียหายที่เปนคาซ้ือที่ดิน 
ซ่ึงเปนเงินที่ผูฟองคดีกูมาจากธนาคารเพ่ือซ้ือที่ดินแปลงพิพาทและดอกเบี้ยเงินกู โดยที่ผูฟองคดี
อางวา ไดซ้ือที่ดินแปลงพิพาทโดยที่ไมรูมากอนวาที่ดินอยูในแนวเขตเวนคืน ซ่ึงหากรูจะไมซ้ือ
ที่ดินดังกลาว น้ัน เปนกรณีที่ผูฟองคดีอางวาสําคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่ซ้ือขาย มีผลให
สัญญาซ้ือขายดังกลาวตกเปนโมฆียะ จึงเปนเรื่องความสัมพันธระหวางผูฟองคดีกับผูขาย 
ที่ดินแปลงพิพาทตองรับผิดตอกันตามมาตรา ๑๕๗๑๕ ประกอบมาตรา ๑๗๕๑๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย สวนคาจางพนักงานรักษาความปลอดภัยและคาสาธารณูปโภค ก็เปนการ
ดําเนินการเพ่ือรักษาทรัพยสินของผูฟองคดีเอง จึงมิใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําหรับคาเตรียมการกอสราง คาจางวิศวกร และคาจางออกแบบการกอสราง น้ัน 
ไมปรากฏรายละเอียดจํานวนคาเสียหาย จึงฟงวาผูฟองคดีไมไดขอคาเสียหายสวนนี้ดวย  
นอกจากน้ี การที่อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเปนเจาหนาที่เวนคืนยกเลิกการกอสรางทางหลวง 
ในบริเวณที่ดินแปลงพิพาทมีผลทําใหที่ดินดังกลาวไมถูกเวนคืน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิใชประโยชน

                                                            
๑๔-๑๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ 
ความสําคัญผิดตามวรรคหน่ึงตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซ่ึงตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ ซ่ึงหากมิได 

มีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน 
มาตรา ๑๗๕ โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปน้ีจะบอกลางเสียก็ได 
(๑) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลางกอนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได 

ถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
(๒) บุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เม่ือบุคคลน้ันพนจากการเปน 

คนไรความสามารถหรือ คนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี แตคนเสมือนไรความสามารถ
จะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ 

(๓) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู 
(๔) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคลน้ันไมวิกลแลว 
ถาบุคคลผูทํานิตกิรรมอันเปนโมฆียะถึงแกความตายกอนมีการบอกลางโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกลาว

อาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได 
มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นน้ัน ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย 



 
 
๑๐๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือการกอสรางอาคารตามความประสงคได ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเสียหายจากการยกเลิก
การเวนคืน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกการเวนคืนจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๘) 
 

 ๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนการเวนคืน 
 

บุคคลผูพักอาศัยในสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน หากมิไดเปนเจาของหรือ 
ผูครอบครองสิ่งปลูกสรางดังกลาวโดยชอบ ยอมมิใชผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
การเวนคืนสิ่งปลูกสรางดังกลาวตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ในกรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบในการเวนคืนมิไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหยุติเสียกอนวา บุคคลใดเปนเจาของที่แทจริงของสิ่งปลูกสรางดังกลาว  
และไดมีการจายเงินคาทดแทนใหแกผูที่ไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไปกรณียอมเปน
การกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมายและไมเปนธรรมแกเจาของที่แทจริง 

กรณีส่ิงปลูกสรางที่ ถูกเวนคืนมีผู ถือกรรมสิทธ์ิรวม ผู มีชื่อเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิรวมแตละคน ยอมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนเพียงเฉพาะในสัดสวนที่ตนถือ
กรรมสิทธ์ิรวม  

สรุปขอเท็จจริง 
เดิมนาง พ. ซ่ึงเปนนองสาวของผูฟองคดีไดเชาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข  

ชร. ๑๕๗ ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวม ๒ แปลง เน้ือที่ ๕๐ ตารางวา 
และเนื้อที่ ๗๐ ตารางวา โดยที่ดินแปลงเนื้อที่ ๕๐ ตารางวา เปนที่ตั้งของอาคารพักอาศัยชั้นเดียว 
เลขที่ ๙๓/๑ สวนที่ ดินแปลงเน้ือที่ ๗๐ ตารางวา เปนที่ตั้งของอาคารพักอาศัยชั้นเดียว  
เลขที่ ๔๒๓/๒  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ นาง พ. ถึงแกความตาย นาย ช. ซ่ึงเปนบิดา
และผูจัดการมรดกของนาง พ. ไดยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวแทนนาง พ.  
ซ่ึงไดรับอนุมัติตามคําขอ เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๘ นาย ช. ถึงแกความตาย ผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนบุตรของนาย ช. จึงยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวแทนนาย ช. ซ่ึงไดรับอนุมัติ
ตามคําขอ ในระหวางที่ผูฟองคดีเชาที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวอยู เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ นาง อ.  
ไดเขามาขออาศัยอยูที่บานเลขที่ ๔๒๓/๒ และแจงยายชื่อเปนเจาบานในบานเลขที่ดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ เม่ือผูฟองคดีทราบ จึงแจงยายชื่อนาง อ. ออกจากทะเบียนบานดังกลาว
ไปอยูที่ทะเบียนบานกลาง สํานักงานเทศบาลนครเชียงราย แตนาง อ. ก็ไดดําเนินการยายชื่อ
ตนเองออกจากทะเบียนบานกลางกลับมาอยูในทะเบียนบานเลขที่ ๔๒๓/๒ ในฐานะเจาบานอีกคร้ัง  
ตอมาปรากฏวา สิ่งปลูกสรางของบานเลขท่ี ๔๒๓/๒ ไดแก โรงเรือนหรือเพิงหลังหนึ่ง หองน้ํา และ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําแพงรั้ว รวมทั้งไมยืนตนบางสวนอยูในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลเวียง ตําบลรอบเวียง และตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเบื้องตนคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดคาทดแทน
เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๒๕๑.๓๘ บาท ซ่ึงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงรายในฐานะเจาหนาที่ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เวนคืนไดมีหนังสือแจงใหนาง อ. ไปรับฟงคําชี้แจงและ 
ทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนกับกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดี)  
แตเน่ืองจากปรากฏวานาง อ. เสียชีวิตไปแลว นาง ส. ซ่ึงเปนบุตรสาวของนาง อ. จึงทําสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนฯ กับผูถูกฟองคดีและรับเงินคาทดแทนไปแทน  ตอมา ไดมีการกําหนด
เงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยสวนที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นใหอีกเปนเงิน ๖๖๘,๕๘๑.๓๐ บาท  
ผูฟองคดีเห็นวานาง อ. เปนเพียงผูอาศัยอยูในบาน เลขที่ ๔๒๓/๒ ไมใชเจาของบานดังกลาว  
อีกทั้ง มิใชผูทําสัญญาเชาที่ราชพัสดุกับธนารักษพ้ืนที่เชียงราย นาง อ. และนาง ส. ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนดังกลาว จึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีโตแยง
การดําเนินการจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพย แตไมไดรับคําชี้แจง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
ใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา เดิมนาง พ. ไดทําสัญญาเชาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ชร. ๑๕๗ 

ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวมสองแปลง โดยที่ดินแปลงหนึ่ง 
เปนที่ตั้งของอาคารพักอาศัย เลขที่ ๙๓/๑ สวนที่ดินอีกแปลงหนึ่งเปนที่ตั้งของอาคารพักอาศัยพิพาท 
ซ่ึงอาคารพิพาทในคดีน้ี นาง พ. ไดใหนาย ช. และเด็กหญิง จ. บิดาและบุตรสาวของนาง พ. 
เปนผูอยูอาศัย  ตอมา นางพ. ถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรมไว อาคารพิพาทซ่ึงเปน
ทรัพยมรดกของนางพ. จึงเปนมรดกตกทอดแกนาย ช. และเด็กหญิง จ. ทายาทโดยธรรม 
ของนาง พ. คนละสวนเทากัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๕๙๙๑๗ มาตรา ๑๖๐๐๑๘ มาตรา ๑๖๒๙๑๙ 
                                                            

๑๗-๑๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๕๙๙ เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแกทายาท 
ทายาทอาจเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือ กฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๑๖๐๐ ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีกองมรดกของ ผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย 

ตลอดทั้งสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตาง ๆ เวนแต ตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 
มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทาน้ัน และภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แตละลําดับ 

มีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังด่ังตอไปน้ีคือ 
(๑) ผูสืบสันดาน 
(๒) บิดามารดา 
(๓) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 



 
 
๑๐๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และมาตรา ๑๖๓๐๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่นาย ช. ซ่ึงเปนผูจัดการมรดก
ของนาง พ. ไดยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ชร. ๑๕๗ แทนนาง พ. และไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัดเชียงรายแลว คงมีผลทําใหนาย ช. เปนผูทรงสิทธิในการเชาที่ราชพัสดุ
แปลงดังกลาวแทนนาง พ. ตอไป สวนสิทธิในอาคารพิพาทอันเปนทรัพยมรดกของนาง พ. ตราบใด
ที่ยังมิไดแบงปนทรัพยมรดกดังกลาว นาย ช. และเด็กหญิง จ. ยังคงเปนเจาของอาคารพิพาท
รวมกันตอไปจนกวาจะไดมีการแบงปนทรัพยมรดกดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือนาย ช. ถึงแกความตาย 
สิทธิความเปนเจาของในอาคารพิพาทเฉพาะในสวนของนาย ช. จึงเปนมรดกตกทอดแกนาง พ. 
กับผูฟองคดี ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของนาย ช.  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙ มาตรา ๑๖๐๐ 
มาตรา ๑๖๒๙ และมาตรา ๑๖๓๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อยางไรก็ตาม  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาง พ. ถึงแกความตาย กอนที่นาย ช. เจามรดก จะถึงแกความตาย  
สิทธิในทรัพยมรดกของนาย ช. ที่ตกทอดมายังนาง พ. ยอมตกเปนสิทธิของเด็กหญิง จ. ในฐานะ 
ผูเขารับมรดกแทนที่นาง พ.  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๖๓๙๒๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
สําหรับนาง อ. น้ัน ฟงไดวาเปนเพียงภรรยาโดยไมชอบดวยกฎหมายของนาย ช. ทั้งยังไมใช
เจาของอาคารพิพาท  ดังนั้น แมนาง อ. จะไดอาศัยอยูในบานพักอาศัยหลังดังกลาวในวันที่ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใชบังคับ ก็หาทําให
นาง อ. ไดชื่อวาเปนเจาของอาคารพักอาศัยพิพาทที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนจากการที่
อาคารพิพาทถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘๒๒ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
                                                                                                                                                                          

(๔) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 
(๕) ปูยา ตา ยาย 
(๖) ลุง ปา นา อา 
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูน้ันก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษ แหงมาตรา ๑๖๓๕ 

๒๐-๒๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๖๓๐ ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดกแทนที่ยังไมขาดสายแลวแตกรณีในลําดับหน่ึง ๆ 

ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผูที่อยูในลําดับถัดลงไปไมมีสิทธิในทรัพยมรดกของผูตายเลย 
แตความในวรรคกอนน้ีมิใหใชบังคับในกรณีเฉพาะที่มีผูสืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดกแทนที่กัน 

แลวแตกรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู ในกรณีเชนน้ันใหบิดามารดาไดสวนแบงเสมือนหน่ึงวาเปนทายาทชั้นบุตร 
มาตรา ๑๖๓๙ ถาบุคคลใดซ่ึงจะเปนทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ (๖) ถึงแกความตาย หรือถูกกําจัด

มิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ถาบุคคลน้ันมีผูสืบสันดานก็ให ผูสืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถาผูสืบสันดานคนใดของบุคคลน้ัน
ถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกเชนเดียวกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานน้ันรับมรดกแทนที่ และใหมีการ 
รับมรดกแทนที่กันเฉพาะสวนแบงของบุคคลเปนราย ๆ สืบตอกันเชนน้ีไปจนหมดสาย 

๒๒ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๑๘ เงินคาทดแทนน้ัน ใหกําหนดใหแกบุคคลดังตอไปน้ี 
(๑) เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงที่ดินที่ตองเวนคืน 
(๒) เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่ร้ือถอนไมได ซ่ึงมีอยูในที่ดินที่ตองเวนคืนน้ันในวันใชบังคับ 

พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือไดปลูกสรางข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๓๐ แตอยางใด เม่ือตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว สิทธิในความเปนเจาของ
อาคารพิพาท จํานวนสามในสี่สวนเปนของเด็กหญิง จ. และจํานวนหนึ่งในสี่สวนเปนของผูฟองคดี
ดังที่ไดวินิจฉัยมาแลวขางตน การที่ผูถูกฟองคดีจายคาทดแทนอาคารดังกลาว ใหแกนาง ส.  
ซ่ึงเปนทายาทของนาง อ. โดยมิไดตรวจสอบขอเท็จจริงใหยุติเสียกอนวา บุคคลใดเปนเจาของที่แทจริง
ของอาคารพิพาท จึงเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี  
ซ่ึงในกรณีตามคดีน้ี ผูฟองคดีชอบที่จะไดรับคาทดแทนเพียงเทาสวนที่ตนพึงจะไดรับ คือ  
หน่ึงในสี่สวนของคาทดแทนทั้งหมด  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๙๔,๒๐๘.๑๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 
ของดอกเบี้ยเ งินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสิน 
ประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา  แตไม เ กินรอยละ  ๗ .๕  ตอป  ของตนเ งินจํานวน 
๑๗๑,๗๙๑.๐๓ บาท ตามที่ขอ นับแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๔/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๓ เงินคาทดแทนการเวนคืน 
 

  ๑.๓.๑ คาทดแทนที่ดิน 
 

การที่ไดมีการสํารวจและจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินในชั้นปรองดองมากอนที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน
ประกาศใชบังคับ  ประชาชนไดทราบถึงแนวเขตที่จะมีการเวนคืนเปนอยางดี  
ราคาซื้อขายที่ดินในชวงเวลาที่มีการทราบขอเท็จจริงบริเวณดังกลาว  ยอมไมอาจถือไดวา

                                                                                                                                                                          
(๓) ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นในท่ีดินที่ตองเวนคืน แตการเชาน้ันตองมีหลักฐานเปนหนังสือ

ซ่ึงไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือไดทําข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ และการเชาน้ัน
ยังมิไดระงับไปในวันที่เจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ไดเขาครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว 
แตเงินคาทดแทนในการเชาน้ีพึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริงโดยเหตุที่ตองออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว
กอนสัญญาเชาระงับ 

(๔) เจาของตนไมยืนตนที่ข้ึนอยูในที่ดินในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๕) เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่ ร้ือถอนได ซ่ึงมีอยูในดินที่ตองเวนคืนน้ัน ในวันใชบังคับ 

พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ แตตองไมเปนผูซ่ึงจําตองร้ือถอนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวไปเมื่อไดรับแจง 
จากเจาของที่ดิน เงินคาทดแทนตาม (๕) น้ีพึงกําหนดใหเฉพาะคาร้ือถอน คาขนยายและคาปลูกสรางใหมเทาน้ัน 

(๖) บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอนํ้า ทอระบายนํ้า สายไฟฟา หรือส่ิงอื่นซ่ึงคลายกันผานที่ ดิน 
ที่ตองเวนคืนน้ันตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีที่บุคคลเชนวาน้ัน 
ไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแกเจาของที่ดินที่ตองเวนคืนแลว 



 
 
๑๐๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เม่ือในชั้นการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน  มีการปรับเพ่ิม 
คาทดแทนที่ดินที่อยูในโซน ๑.๗ ทุกแปลง การที่ผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ 
เงินคาทดแทนไมปรับเพิ่มเงินคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีเพียงรายเดียวดวยเหตุผลวา  
ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีไดรับประโยชนจากการเวนคืน ทั้งที่ที่ดินของ 
ผูฟองคดีอยูในโซนดังกลาว ยอมถือวาเปนการกําหนดเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดี 
โดยไมเปนธรรม 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินมีโฉนดเน้ือที่  ๑๕ ไร  ๓  งาน  

๕๓๘/๑๐ ตารางวา ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนเปนจํานวนเนื้อที่ ๖ ไร ๑๘๔/๑๐ ตารางวา อยูในแนวเขตเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการกําหนด 
คาทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ เห็นวาราคาซ้ือขายที่ดินกอนพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใชบังคับถือไมไดวาเปนราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด เน่ืองจากทางสายน้ี
เร่ิมทําการกอสรางตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําใหเจาของที่ดินสวนใหญทราบแนวทางหลวงที่จะตัดผาน 
เปนผลใหที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาก คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ จึงใหนําราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปนเกณฑในการกําหนดคาทดแทนที่ดิน  
ดวยเหตุเปนราคาสูงสุด มีความเหมาะสมแกสภาพทําเลที่ตั้งที่ดิน เน่ืองจากไดมีการแบงราคา 
ตามความเจริญและการทําประโยชนในที่ดินไวแลว และไดกําหนดคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดี
ที่อยู ในโซนที่ ๑.๗ ในอัตราไรละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ ดินจํานวน 
๑,๒๐๙,๒๐๐ บาท ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในชั้นการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ 
ไดปรับราคาคาทดแทนที่ดินในโซนที่ ๑.๗ เปนไรละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และยังไดกําหนดแนวทาง
ในการกําหนดคาทดแทนที่ดินเพ่ิมเติมไวอีก ๕ ขอ โดยในขอ ๔ ของแนวทางดังกลาว กําหนดวา 
ที่ดินที่ไดรับประโยชนหรือไมเสียประโยชนจากการเวนคืน เห็นควรยืนราคา ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณฯ เห็นวาที่ดินของผูฟองคดีไดทําการแบงแยกหลังจากถูกเวนคืนแลวยังมีที่ดิน
สวนที่เหลือไดรับประโยชนจากการเวนคืน จึงเห็นควรยืนราคาตามหลักเกณฑขอ ๔ ไมปรับราคา
คาที่ ดินที่ถูกเวนคืนที่ เ พ่ิมขึ้นใหกับผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นพองดวยกับมติของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ จึงมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพ่ิมคาทดแทนที่ดินเปนอัตราไรละ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา กอนที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 

ที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะประกาศใชบังคับ ไดมีการเริ่มสํารวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ในชั้นปรองดองมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว ประชาชนทั่วไปในบริเวณนั้นยอมจะทราบ 
แนวเขตที่ดินที่จะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงแผนดินเปนอยางดี โดยเฉพาะผูซ้ือและผูขายที่ดิน
ยอมทราบดีวาที่ดินดังกลาวไมอยูในแนวเขตที่ดินที่จะตองเวนคืนราคาซื้อขายที่ดินดังกลาว  
จึงไมอาจนํามาใชเทียบเคียงวาเปนราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดินที่จะตองเวนคืน
ตามที่เปนอยูในวันใชบังคบัพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)๒๓ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ได การพิจารณากําหนด
ราคาคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี จึงตองคํานึงถึงราคาของที่ดินที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชน
แกการเสียภาษีบํารุงทองที่ ราคาประเมินทุนทรัพยฯ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เปนอยู 
ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เหตุและวัตถุประสงค
ของการเวนคืน ตลอดจนความเสียหายที่เจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนไดรับจากการเวนคืนเปนสําคัญ 

                                                            
๒๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๒๑ เงินคาทดแทนท่ีจะใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ น้ัน ถามิไดบัญญัติไวเปนพิเศษ 
ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลว ใหกําหนดโดยคํานึงถึง 

(๑) ราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับ 
พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ 
(๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยน้ัน และ 
(๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม 
ถาการงานหรือกิจการอยางใดที่ทําไปในการเวนคืน ไดกระทําใหอสังหาริมทรัพยที่เหลืออยู น้ันมีราคาสูงข้ึน  

ใหเอาราคาท่ีสูงข้ึนน้ันหักออกจากเงินคาทดแทน แตไมใหถือวาราคาอสังหาริมทรัพยที่ทวีข้ึนน้ันสูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทน 
เพื่อจะใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายกลับตองใชเงินใหอีก 

ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหน่ึง และสวนที่เหลือน้ันราคาลดลงใหกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะ
สําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงน้ันดวย 

การคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
อยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนน้ัน และบุคคลดังกลาวไดรับความเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยน้ัน  
ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหสําหรับความเสียหายน้ันดวย 



 
 
๑๐๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙๒๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ 
วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ  ดังน้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณาตามหลักเกณฑขางตน
แลวเห็นวา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนราคาสูงที่สุดและ 
มีความเหมาะสมกับสภาพทําเลที่ตั้งที่ดิน จึงใหนําราคาดังกลาวมาเปนหลักเกณฑในการ
กําหนดหลักการคาทดแทนที่ดิน และในชั้นการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน ไดมีการใหปรับราคา
คาทดแทนที่ดินในบางโซนเพิ่มขึ้น  อีกทั้ง มีการกําหนดแนวทางในการกําหนดคาทดแทนเพิ่มเติม  
กรณีจึงเห็นไดวา แนวทางการกําหนดราคาคาทดแทนการเวนคืนที่ดินใหแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะในชั้น 
การพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยกําหนดใหตองคํานึงถึงและถือไดวาชอบดวยกฎหมายแลว  อยางไรก็ตาม 
ขอเท็จจริงฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดีตั้งอยูในโซน ๑.๗ ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ 
กําหนดราคาคาทดแทนใหในอัตราไรละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตอมาในช้ันพิจารณาอุทธรณ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดพิจารณาปรับเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดินที่อยูในโซนที่ ๑.๗ 
ทุกแปลง ใหเปนราคาไรละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท แสดงใหเห็นวา ราคาคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดใหสําหรับที่ดินบริเวณดังกลาวยังไมเหมาะสมกับสภาพทําเลที่ตั้ง
ของที่ดิน ซ่ึงการปรับฐานราคาคาทดแทนเปนการปรับเพ่ิมใหแกผูถูกเวนคืนทุกรายซึ่งมีที่ดิน 
อยูในบริเวณโซนดังกลาว หาไดปรับเพ่ิมราคาคาทดแทนเฉพาะผูถูกเวนคืนรายหนึ่งรายใด 
เปนการเฉพาะเจาะจงไม  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับการปรับฐานราคาคาทดแทนที่ดิน
จากราคาไรละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนไรละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังเชนผูถูกเวนคืนรายอ่ืน การที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ มิไดปรับเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีตามหลักเกณฑ

                                                            
๒๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  
ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติ การไดมา 
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไปใหเปนไปตาม 
ที่กฎหมายบัญญัติ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว โดยอางวาที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืนแลวยังมีที่ดินเหลือ และท่ีดินที่เหลือไดรับประโยชน
จากการเวนคืน เห็นควรยืนราคาตามหลักเกณฑหรือแนวทางในการกําหนดคาทดแทนที่ดินเพ่ิมเติม 
(ขอ ๔) จึงไมอาจถือไดวาเปนการกําหนดราคาคาทดแทนการเวนคืนที่เปนธรรมแกผูฟองคดี 
เพราะหลักเกณฑหรือแนวทางในการกําหนดคาทดแทน (ขอ ๔) ชอบที่จะนํามาใชภายหลังจาก 
ที่ไดปรับเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดินในโซนที่ ๑.๗ ทุกแปลงแลว แมจะเปนความจริงวา ที่ดินของ 
ผูฟองคดีภายหลังจากการเวนคืนจะมีราคาสูงขึ้น ซ่ึงถือวาได รับประโยชนจากการเวนคืน  
แตขอเท็จจริงดังกลาวคงเปนแตเหตุที่ทําใหไมอาจพิจารณาปรับเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ ดิน 
ที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดีไดอีกแตเพียงเทาน้ัน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทน
ที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๓๐๒,๓๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละ
ชวงเวลาของตนเงินดังกลาวแตไมเกินอัตรารอยละ ๓ ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่  
๗ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จตามคําขอของผูฟองคดี (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๖/๒๕๕๘) 

 

กรณีที่ที่ดินกอนถูกเวนคืนมีเน้ือที่ ๑๘๑ ตารางวา ใชประโยชน 
ปลูกสรางที่พักอาศัย ภายหลังถูกเวนคืนมีเน้ือที่เหลือเพียง ๑๘ ตารางวา ไมสามารถ 
ปลูกสรางที่ พักอาศัยอีกตอไปได  แมในการพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนที่ ดิน 
ที่ถูกเวนคืนแปลงดังกลาว ผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนจะไดนําราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ มาเปนฐานในการกําหนดราคาคาทดแทนที่ดิน และไดปรับเพ่ิม 
คาทดแทนที่ดินที่ใชประโยชนในการพักอาศัยใหอีกรอยละ ๒๐ จากราคาดังกลาว  
กรณีก็ยังถือไมไดวาเปนราคาคาทดแทนที่เปนธรรม เน่ืองจากยังคงเปนการกําหนด 
คาทดแทนโดยมิไดคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดจากการถูกเวนคืนตามนัยมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับ 
อยูในขณะน้ัน การกําหนดเงินคาทดแทนดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๔ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

ในที่ดินมีโฉนดเน้ือที่ ๒๐๐ ตารางวา ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนเปนจํานวนเนื้อที่ ๑๘๑ ตารางวา 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ พรอมสิ่งปลูกสราง
และพืชผลตนไม ในสวนของคาทดแทนที่ดินแปลงดังกลาว คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ 
มีมติกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ราคาตารางวาละ 
๑๓,๐๐๐ บาท โดยปรับอัตราเพ่ิมสําหรับที่ดินที่ใชประโยชนในการพักอาศัยใหอีกรอยละ ๒๐ 



 
 
๑๐๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนราคาตารางวาละ ๑๕,๖๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๒,๘๒๓,๖๐๐ บาท  
ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคาทดแทนดังกลาวทุกรายการมีราคาต่ําเกินไป จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไดรับการวินิจฉัยอุทธรณใหยืนราคา จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการจายเงินคาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสราง และพืชผลตนไม
เพ่ิมขึ้น พรอมดอกเบี้ย ซ่ึงคดีมีประเด็นมาสูการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะการ
กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินแปลงพิพาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดนําราคาประเมินทุนทรัพยฯ 

ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใชเปนฐานในการคํานวณคาทดแทน และเพ่ิมคาทดแทนใหตามสภาพ 
การใชประโยชนของอสังหาริมทรัพยน้ันตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกันประกอบดวยน้ัน เห็นไดวาการเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดินดังกลาวเปนการพิจารณา 
ในเรื่องการใชประโยชนในที่ดินที่ถูกเวนคืนเทาน้ัน ไมไดพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดจากการ
ถูกเวนคืนดวยแตอยางใด จึงถือวายังไมเปนธรรมแกผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดี
ที่ ๔ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะน้ัน เม่ือพิจารณาความเสียหายของผูถูกเวนคืนในคดีน้ีแลวเห็นวา  
ที่ดินที่ถูกเวนคืนเปนที่ดินแปลงเล็กมีเน้ือท่ี ๒๐๐ ตารางวา ถูกเวนคืนเกือบทั้งแปลง เปนเนื้อที่ 
๑๘๑ ตารางวา เหลือเน้ือที่อยูเพียง ๑๙ ตารางวา ที่ดินสวนที่เหลือกลายเปนรูปสามเหลี่ยม  
ไมอาจใชเปนที่ดินปลูกสรางที่อยูอาศัยไดตอไป หรือแมแตจะขายที่ดินแปลงท่ีเหลือก็เปนเรื่องยาก 
ถือไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๔ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการเวนคืน
เปนอันมาก  ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงความเสียหายสวนนี้ดวย สมควรเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนอีกรอยละ ๓๐ ของราคาคาทดแทนที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กําหนด  
พิพากษาใหเพ่ิมราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ๗๐๕,๙๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลา แตไมเกินรอยละ 
๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓๑/๒๕๕๘) 

 

การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนเพิ่มเงินคาทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ แมจะถือเปนการกําหนดเงินคาทดแทน
ที่เปนธรรมแกผูถูกเวนคืนในระดับหน่ึง แตเม่ือตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณฯ ไดมีการวางแนวทางเพิ่มเงินคาทดแทนความเสียหายไว ในการพิจารณา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดเงินคาทดแทนจึงตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวดวย  เม่ือขอเท็จจริง
ฟงไดวา การกําหนดคาทดแทนในสวนคาเสียหายของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ยังไมเหมาะสม และเปนธรรม 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด จํานวน ๕ แปลง 

ตั้งอยูตําบลบางหัวเสือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาว 
อยูในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดประชุม 
มีมติกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองเม่ือวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เทากับราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๓-พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท แตยังมิได 
มีการจายเงินคาทดแทนที่ดิน  ตอมา ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหที่ ดินทั้ง ๕ แปลงของผูฟองคดีทั้งสอง 
อยูในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดประชุมเม่ือวันที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพ่ือกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองและผูถูกเวนคืนรายอ่ืน ๆ 
โดยไดนําราคาคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ชุดเดิมกําหนดไว 
มาพิจารณาประกอบกันแลวเห็นวา เงินคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ 
ชุดเดิมกําหนดไวถูกตองและเปนธรรม จึงไดมีมติกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีทั้งสอง
ตามมติเดิมที่กําหนดไว ดังนี้ (๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ เน้ือที่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 
ถูกเวนคืนทั้งแปลง กําหนดเงินคาทดแทนใหตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ เน้ือที่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง 
กําหนดเงินคาทดแทนเปนสองราคา เน้ือที่ ๒ งาน ๕ ตารางวา กําหนดเงินคาทดแทนใหตารางวาละ 
๗,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท และเนื้อที่ ๘๑ ตารางวา กําหนดเงินคาทดแทน 
ใหตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท (๓) ที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เน้ือที่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา ถูกเวนคืนบางสวนเปนเนื้อที่
จํานวน ๑ งาน ๗๘ ตารางวา กําหนดเงินคาทดแทนใหตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท (๔) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ เน้ือที่ ๓๐๗/๑๐ ตารางวา ถูกเวนคืนบางสวน 
เปนเนื้อที่จํานวน ๑๑ ตารางวา กําหนดเงินคาทดแทนใหตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๓๓,๐๐๐ บาท และ (๕) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เน้ือที่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา  
ถูกเวนคืนบางสวนเปนเนื้อที่จํานวน ๒ งาน ๒๑ ตารางวา กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหตารางวาละ 
๖,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท  



 
 
๑๐๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีทั้งสองยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอเงินคาทดแทนที่ดิน 
ทั้ง ๕ แปลงเพ่ิมและยังขอใหซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนทั้งหมด ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยอุทธรณ
ใหปรับฐานราคาที่ ดินของผูฟองคดีทั้งสองทั้ง ๕ แปลง เปนตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
และเพ่ิมคาเสียหายใหอีกรอยละ ๑๐ เปนตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเปนคาทดแทน 
ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๔,๓๐๑,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวาเงินคาทดแทนยังไมเปนธรรม จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี)  
เพ่ิมเงินคาทดแทนและรับเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือในอัตราเดียวกันทั้ง ๕ แปลง คือ ในอัตรา
ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ประเด็นที่ ๑ การกําหนดเงินคาทดแทนใหผูฟองคดีทั้งสองชอบดวยกฎหมาย 

เหมาะสม และเปนธรรมหรือไม เห็นวา เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดเพ่ิมเงิน 
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเปนตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เทากันทั้ง ๕ แปลงซึ่งสูงกวา 
ราคาประเมินทุนทรัพยฯ จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนเพ่ิมใหเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งสอง 
ในระดับหน่ึง ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ แตในสวนของเงินคาทดแทนความเสียหายที่เพ่ิมใหอีกรอยละ ๑๐ น้ัน เห็นวา  
ยังไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีกําหนดวา ที่ดินที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน
อาจเพ่ิมเงินคาทดแทนไดอีกตามความเหมาะสม โดยที่ดินถูกเวนคืนทั้งหมดหรือประมาณสามในสี่ 
เพ่ิมไมเกินรอยละ ๒๕ ที่ดินถูกเวนคืนประมาณครึ่งหน่ึงหรือสวนที่เหลือใชประโยชนไดจํากัด
หรือสวนที่เหลือรูปรางไมดี เพ่ิมไมเกินรอยละ ๒๐ ที่ดินนอกเหนือจากนั้น อาจพิจารณา 
เพ่ือความเหมาะสมเปนธรรมเปนราย ๆ ไป  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๒๓๙๖๐๒ และเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ ถูกเวนคืนทั้งแปลง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ 
ไดเคยกําหนดคาทดแทนเพ่ิมในสวนคาทดแทนความเสียหายเพ่ิมใหแกนาง ล. ในอัตรารอยละ ๒๕ 
จึงเห็นควรเพ่ิมคาทดแทนความเสียหายใหอีกรอยละ ๒๕ ของฐานราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เปนตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท สวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ ถูกเวนคืนเกินสามในสี่สวน 
เห็นวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายไวเชนเดียวกับ
การถูกเวนคืนทั้งแปลง และเมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ ตั้งอยูติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๓๙๖๐๒ ความเสียหายจึงคลายกัน เห็นควรเพิ่มเงินคาทดแทนความเสียหายใหอีกรอยละ ๒๕ 
ของฐานปรับราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท สําหรับที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ ถูกเวนคืนเกินกวาคร่ึงหน่ึง และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๔๖๑๑๑ ซ่ึงแมจะถูกเวนคืนไมถึงครึ่งหนึ่งแตมีเน้ือที่เหลือจากการเวนคืนนอย โดยท่ีดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวตั้งอยูติดกัน มีที่ดินสวนที่เหลือรูปรางยาวคลายถนน จึงถูกจํากัดการใชประโยชน  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ สามารถเพ่ิมเงินคาทดแทนความเสียหาย
ไดอีกไมเกินรอยละ ๒๐ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ เคยพิจารณาใหผูอุทธรณรายอ่ืน
ไมต่ํากวารอยละ ๒๐ จึงเห็นควรเพ่ิมคาทดแทนความเสียหายของที่ดินทั้งสองแปลงใหอีกรอยละ ๒๐ 
ของฐานราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

ประเด็นที่ ๒ ผูถูกฟองคดีตองเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการ
เวนคืนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองหรือไม  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองที่ถูกเวนคืน
เพียงบางสวนมีจํานวน ๓ แปลง ไดแก ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เน้ือที่ ๒ งาน  
๔๘ ตารางวา ถูกเวนคืน ๒ งาน ๒๑ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่ ๒๗ ตารางวา ที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เน้ือที่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา ถูกเวนคืน ๑ งาน ๗๘ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่  
๖๕ ตารางวา และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ เน้ือที่ ๓๐๗/๑๐ ตารางวา ถูกเวนคืน  
๑๑ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่ ๑๙๗/๑๐ ตารางวา เห็นไดวา ที่ดินสวนที่เหลือของที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๒๓๙๖๐๔ และเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ มีเน้ือที่มากกวา ๒๕ ตารางวา กรณีจึงไมเขาหลักเกณฑ
ในการที่จะรับเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ สวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ แมวาเน้ือที่ของที่ดิน
จะเหลือนอยกวา ๒๕ ตารางวา แตเน่ืองจากที่ดินแปลงนี้ตั้งอยูติดตอกันกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๒๓๙๖๐๑ ซึ่งเปนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองและเปนเจาของเดียวกันทั้งสองแปลง  
กรณีจึงไมเขาหลักเกณฑในการที่จะรับเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือตามมาตรา ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือ 
ของผูฟองคดีทั้งสอง 

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองเพิ่ม
ในสวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ เปนเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๔๖๑๐๖ เปนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เปนเงิน ๓๓๑,๕๐๐ บาท 
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เปนเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๔๖๑๑๑ เปนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๔,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในจํานวนเงินดังกลาวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสิน
ในแตละชวงเวลานับตั้งแตวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น  

                                                            
๒๕ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ตองเวนคืนที่ดินแปลงใดแตเพียงบางสวนถาเน้ือที่ดินสวนที่เหลืออยูน้ันนอยกวายี่สิบหาตารางวา 
หรือดานหน่ึงดานใดนอยกวาหาวา และท่ีดินสวนที่เหลืออยูน้ันมิไดติดตอเปนผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอ่ืนของเจาของเดียวกัน 
หากเจาของรองขอใหเจาหนาท่ีเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือดวย 

ในกรณีที่มีการจัดซ้ือท่ีดินใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๑๐๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และอัตราดอกเบี้ยตองไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป ตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง โดยใหชําระ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด คําขออ่ืนนอกจากน้ีใหยก (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๙) 

 

การพิจารณากําหนดราคาคาทดแทนเบื้องตนปรากฏหลักฐานวา
ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีราคาซื้อขายกันในราคาที่สูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ ถูกเวนคืน 
แปลงดังกลาวเทากับราคาประเมินทุนทรัพยฯ จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนโดยไมชอบ
ดวยมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสามเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนด เน้ือที่ ๓ ไร ๑ งาน 

๗๕ ตารางวา ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนเปนจํานวนเนื้อที่ ๓ งาน ๘๔/๑๐ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ  
ไดพิจารณากําหนดราคาคาทดแทนที่ดินเม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ แลวมีมติใหกําหนดราคา 
คาทดแทนที่ดินเปนรายแปลง สําหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสาม คณะกรรมการ 
กําหนดราคาเบ้ืองตนฯ เห็นวาเปนที่ดินแปลงใหญติดลําหนองปลาดุก ไมมีการพัฒนา มีราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท แตเน่ืองจากที่ดินดังกลาวมีสภาพและทําเล
เชนเดียวกับที่ดินแปลงใกลเคียงซึ่งถูกเวนคืนเชนกัน สภาพที่ดินยังไมมีการพัฒนาเชนกัน  
ซ่ึงมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ  
จึงกําหนดคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน 
คาทดแทนจํานวน ๓,๗๐๐,๘๐๐ บาท ผูฟองคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณขอเพิ่มเงินคาทดแทน
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) แตไมไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหมีการจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสามเพ่ิมขึ้นเปนอัตราตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีหลักฐาน 

จากเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุม ที่จัดสงขอมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
และราคาซื้อขายที่ดินตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ วาที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม 
มีราคาซ้ือขายสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ กรณีจึงตองกําหนดคาทดแทนที่ดินใหกับผูฟองคดี
ทั้งสามตามราคาซื้อขายในทองตลาด เม่ือที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามมีราคาซ้ือขายตารางวาละ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๕,๒๗๓ บาท กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จะตองกําหนดราคาคาทดแทนใหตามราคาดังกลาว  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสามตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ของที่ดินแปลงใกลเคียง จึงไมชอบดวยกฎหมาย สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสาม 
อางราคาซ้ือขายที่ดินจํานวน ๘ แปลง ซ่ึงถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน มีราคาซ้ือขาย
ในทองตลาดตารางวาละ ๔๑,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวากรณีที่ดินจํานวน ๘ แปลงที่อางราคาซ้ือขาย 
เปนการซ้ือขายที่ดินที่มีการจัดสรรโครงการของหมูบานจัดสรรท่ีขายใหแกบุคคลภายนอก  
ซ่ึงผูขายไดรวมคาพัฒนาที่ดิน คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาประกอบการและผลกําไรไวดวย  
อันแตกตางจากที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามที่เปนที่ดินแปลงใหญ ยังไมมีการพัฒนา จึงไมอาจ 
นําราคาซื้อขายดังกลาวมาเปนเกณฑกําหนดคาทดแทนที่ดินใหได  นอกจากน้ี กรณีที่ผูฟองคดี
ทั้งสามอางวา ที่ดินมีราคาซ้ือขายกันโดยทั่วไปในขณะที่มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไมต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท น้ัน เปนการ
กลาวอางโดยไมมีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุน แตมีพยานหลักฐานจากเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุม ที่แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบราคาซ้ือขายทีดิ่นแปลงของผูฟองคดี
ทั้งสามที่จดทะเบียนซื้อขายกันเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ วามีราคาซ้ือขายตารางวาละ 
๑๕,๒๗๓ บาท ซ่ึงหลักฐานดังกลาวเปนหลักฐานการทํานิติกรรมซื้อขายของผูฟองคดีทั้งสามเอง 
จึงเปนพยานหลักฐานที่มีนํ้าหนักในการรับฟงมากกวาคํากลาวอางของผูฟองคดีทั้งสาม   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามถูกเวนคืนเปนจํานวนเนื้อที่ ๓ งาน ๘๔/๑๐ ตารางวา 
จึงคิดเปนจํานวนเงินคาทดแทน ๔,๗๑๗,๑๙๓.๒๐ บาท แตเน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสามไดรับ 
คาทดแทนไปแลวจํานวน ๓,๗๐๐,๘๐๐ บาท คงเหลือเงินคาทดแทนที่ควรไดรับอีกจํานวน 
๑,๐๐๙,๓๙๓.๒๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชาํระคาทดแทนเพ่ิมใหแกผูฟองคดีทั้งสาม
เปนเ งิน  ๑ ,๐๐๙ ,๓๙๓ .๒๐  บาท  พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย เ งินฝาก 
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลานับแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙  
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดีทั้งสามแตไมเกินรอยละ ๕.๓๕ ตอป และดอกเบี้ย
นับถึงวันฟองคดีตองไมเกิน ๗๙,๘๕๒.๘๓ บาท  ทั้งน้ี ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๙) 

 

ในการพิจารณากําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แมจะฟงไดวา
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน ราคาประเมินทุนทรัพย 
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ราคาของอสังหาริมทรัพย



 
 
๑๐๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ในวันที่มีการใชบังคับ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  สภาพและที่ตั้ งของ
อสังหาริมทรัพยน้ัน เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนแลวก็ตาม แตเม่ือไมปรากฏวา
การกําหนดคาทดแทนดังกลาว คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดคํานึงถึงความ
เสียหายท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับประกอบดวย กรณียอมไมอาจถือไดวา 
เปนการกําหนดราคาคาทดแทนที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

กรณีที่มีการเวนคืนที่ดินภายในหาปนับแตวันที่เจาของไดที่ดินน้ันมา 
การกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินจะตองกําหนดใหไมต่ํากวาราคาที่ดินในขณะที่เจาของ
ไดที่ดินน้ันมา ตามนัยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ น้ัน จะตองเปนกรณีที่เม่ือพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนที่ดินโดยคํานึงถึง
ปจจัยตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ กําหนดแลว ปรากฏวามีราคาต่ํากวาราคาที่เจาของไดที่ดินน้ันมา  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาราคาคาทดแทนที่พิจารณาไดมีราคาสูงกวา เจาของที่ดินจึงชอบ 
ที่จะไดรับคาทดแทนตามจํานวนที่พิจารณาไดดังกลาว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริเวณตําบลเตาปูน อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี รวมจํานวน ๑๘๔ แปลง มีเน้ือที่ประมาณ ๒,๐๓๕ ไร ๓ งาน ๘๒ ตารางวา  
โดยเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินดังกลาวจากบริษัท ท. ราคาเฉลี่ยตารางวาละ  
๕๘๐ บาท โดยมีวัตถุประสงคการซ้ือขายที่ดิน เพ่ือจัดทําศูนยอุตสาหกรรมสระบุรี  ตอมา  
กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีโครงการจะกอสรางระบบคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา 
จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีผล
ใชบังคับเม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ ปรากฏวาที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืนบางสวน 
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว รวมจํานวน ๒๓ แปลง คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ 
พิจารณาเห็นชอบใหกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินในทองที่ตําบลเตาปูน อําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี ตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ และไดกําหนด
ราคาคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในจํานวนเนื้อที่ ๔๙ ไร ๓ งาน ๘๗ ตารางวา คิดเปนเงิน 
คาทดแทนที่ดินจํานวน ๕,๑๖๙,๓๐๐ บาท ผูฟองคดีอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ขอเพิ่มเงินคาทดแทนแตมิไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการชําระเงิน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นจากที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดไวอีก 
เปนเงินจํานวน ๑๕,๙๒๙,๐๒๗.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือกรณีการเวนคืนตามคดีน้ีไมปรากฏวา มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนด

เงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะ  ดังน้ัน การกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแก 
ผูฟองคดี จึงตองกําหนดโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตามที่บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
ในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ไมมีหลักฐานการซ้ือขายที่ดินในบริเวณเดียวกับที่ดินของผูฟองคดีที่มีสภาพและทําเลที่ตั้ง
เหมือนหรือคลายคลึงกับที่ดินของผูฟองคดี คงปรากฏแตราคาซ้ือขายกอนวันดังกลาว โดยมีการ
ซ้ือขายที่ดินที่มีสภาพและทําเลที่ตั้งเหมือนหรือคลายคลึงกับที่ดินของผูฟองคดี จํานวน ๒ แปลง 
แปลงหนึ่งมีเน้ือที่ ๔ ไร ๓ งาน ๑๑ ตารางวา ซ้ือขายกันในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเปน
ราคาไรละ ๑๐๔,๖๕๗.๒๔ บาท หรือตารางวาละ ๒๖๑.๖๔ บาท อีกแปลงหนึ่งมีเน้ือที่ ๑ ไร ๑ งาน 
๑๐ ตารางวา ซ้ือขายกันในราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเปนราคาไรละ ๗๘,๔๓๑.๓๗ บาท 
หรือตารางวาละ ๑๙๖.๐๗ บาท ในสวนของราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ที่ใชบังคับอยูในปที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕  
มีผลใชบังคับน้ัน ที่ดินของผูฟองคดี จํานวน ๒๒ แปลง มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ในราคาไรละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท สวนที่ดินอีกแปลงหนึ่งมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ไรละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐๐ บาท สําหรับราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไว
เพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ มีราคาต่ํากวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนอยางมาก 
และเม่ือไดคํานึงถึงสภาพและทําเลที่ตั้ง และสภาพประโยชนการใชสอยประกอบดวยแลว  
การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินแกผูฟองคดี 
ตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ เน่ืองจากเปนราคาที่สูงกวาราคาซื้อขายเฉลี่ยของที่ดินทั้งสองแปลง
ที่มีสภาพและทําเลท่ีตั้งเหมือนหรือคลายคลึงกับที่ดินของผูฟองคดี กรณีจึงเปนการกําหนด 
ราคาคาทดแทนที่ ดินที่ถูกเวนคืนโดยคํานึงถึงราคาที่ ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด 
ของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชบังคับอยูในวันที่ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มีผลใชบังคับ ราคาของ
อสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ในวันที่มีการใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยน้ัน 



 
 
๑๐๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนแลว แตโดยที่เชื่อไดวา ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินซ่ึงติดตอ 
เปนผืนเดียวกันรวมจํานวน ๑๘๔ แปลง มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๐๓๕ ไร ๓ งาน ๘๒ ตารางวา 
หรือ ๘๑๔,๓๘๒ ตารางวา โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือที่ดินเพ่ือจัดทําศูนยอุตสาหกรรมสระบุรี 
สําหรับสรางโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจรและแสวงหาผลประโยชน ผลกําไรจากการใหเชาพ้ืนที่
หรือขายแกบุคคล นิติบุคคลอ่ืน ๆ เม่ือที่ดินบางสวน จํานวน ๒๓ แปลง ถูกเวนคืนจํานวน ๔๙ ไร 
๓ งาน ๘๗ ตารางวา หรือ ๑๙,๙๘๗ ตารางวา ยอมเห็นไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
จากการเวนคืน การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี 
โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับดังกลาวประกอบดวย จึงยังไมอาจถือไดวา 
เปนการกําหนดราคาคาทดแทนที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเม่ือมีการเวนคืนที่ดิน
เพ่ือกอสรางระบบคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้าตามโครงการของกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ทําใหที่ดินของผูฟองคดีที่อยูติดตอกันถูกแบงแยกออกเปนที่ดิน ๒ ฝง ไมอาจใชประโยชน
จากท่ีดินใหเปนไปตามวัตถุประสงคเดิมของผูฟองคดีได และเม่ือคํานึงถึงความเสียหายที่ไดรับ 
ผูฟองคดีควรจะไดรับคาทดแทนความเสียหายเพิ่มอีกรอยละ ๕๐ ของเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดใหแกผูฟองคดี เม่ือปรากฏวาที่ดินที่ถูกเวนคืน
สวนหนึ่งของผูฟองคดีอยูในหนวยที่ ๔ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ซ่ึงคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดราคาในอัตราไรละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐๐ บาท 
จํานวน ๑ ไร ๙๓ ตารางวา หรือ ๔๙๓ ตารางวา จึงเห็นควรเพ่ิมคาทดแทนที่ดินสวนนี้ใหแก 
ผูฟองคดีเปนราคาตารางวาละ ๙๐๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับจํานวน 
๔๔๓,๗๐๐ บาท และที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกสวนหนึ่งอยูในหนวยที่ ๕ ที่ดินนอกจากหนวยที่ ๑  
ถึงหนวยที่ ๔ ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดราคาในอัตราไรละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท จํานวน ๔๘ ไร ๒ งาน ๙๔ ตารางวา หรือ ๑๙,๔๙๔ ตารางวา  
เห็นควรเพ่ิมคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี เปนราคาตารางวาละ ๓๗๕ บาท คิดเปนเงิน 
คาทดแทนที่ดินจํานวน ๗,๓๑๐,๒๕๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับทั้งสิ้น 
จํานวน ๗,๗๕๓,๙๕๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนที่ดินไปแลวเปนเงินจํานวน 
๕,๑๖๙,๓๐๐ บาท อธิบดีกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงตองจายคาทดแทนที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีเพ่ิมอีกเปนเงินจํานวน ๒,๕๘๔,๖๕๐ บาท  ทั้งน้ี แมตามคดีน้ีจะเปนกรณีที่ที่ดิน 
ของผูฟองคดีถูกเวนคืนภายในหาปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดที่ดินนั้นมา แตโดยที่เม่ือไดกําหนด
เงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่ รัฐธรรมนูญและมาตรา ๒๑  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ กําหนดใหตองคํานึงถึงแลว ปรากฏวา
เงินคาทดแทนที่กําหนดไมไดสูงกวาราคาที่ดินที่ผูฟองคดีซ้ือมา แตกลับต่ํากวา ผูฟองคดีจึงชอบ
ที่จะไดรับเงินคาทดแทนตามจํานวนที่ กําหนดให กรณีน้ีไมอยูในบังคับของมาตรา ๒๒  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ที่จะตองไดรับการกําหนดเงินคาทดแทน
ไมต่ํากวาราคาที่ดินในขณะที่ผูฟองคดีไดที่ดินนั้นมา  พิพากษาใหอธิบดีกรมชลประทานจายเงิน
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมอีกเปนเงินจํานวน ๒,๕๘๔,๖๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยของตนเงิน
ดังกลาวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามที่
ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละประเภท แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๕๙) 

 

การพิจารณาหาราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ น้ัน แมวาโดยปกติแลวจะไมอาจนําราคา
ซื้อขายที่ดินที่ไดทําการซื้อขายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใชบังคับ มาใชเทียบเคียง
เปนราคาดังกลาวได แตเม่ือมีกรณีที่นาเชื่อวาราคาซื้อขายที่ดินภายหลังวันที่ใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ไมนาจะสูงกวาราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในทองตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับมากนัก กรณีจึงอาจนํา
ราคาซื้อขายที่ดินดังกลาว ซึ่งมีทําเลที่ตั้งอยูในตารางราคาประเมินทุนทรัพยฯ ในหนวย 
โซนและบล็อกเดียวกับที่ดินที่ถูกเวนคืนมาใชเทียบเคียงวาเปนราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ
ในทองตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืน เพ่ือพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนใหได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดรวม ๓ แปลง เน้ือที่ ๓๙๙/๑๐ ตารางวา 

เทากันทุกแปลง ซ่ึงที่ดินทั้งหมดอยูในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖ 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีโดยพิจารณา
จากราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในอัตราไรละ ๓๕,๙๑๐ บาท  
ผูฟองคดีไมพอใจ จึงอุทธรณขอเพ่ิมคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ พิจารณาแลวเห็นวา ควรกําหนดคาทดแทนความเสียหาย
โดยพิจารณาจากสภาพความเสียหายของที่ดิน ฯลฯ ตามความเหมาะสมของท่ีดินเปนราย ๆ ไป 
แตไมเกินรอยละ ๕๐ โดยกรณีที่ดินของผูฟองคดีเห็นควรกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหาย 
ใหอีกรอยละ ๕๐ เปนไรละ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงรัฐมนตรีฯ มีคําวินิจฉัยอุทธรณเห็นชอบกับมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ผูฟองคดีไมพอใจราคาคาทดแทนที่ดินที่ไดรับ จึงนําคดี 



 
 
๑๐๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้น
จากราคาไรละ ๕๔๐,๐๐๐ บาท เปนไรละ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดิน 

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖  
บริเวณใกลเคียงที่ดินของผูฟองคดีมีการซ้ือขายที่ดิน โดยมีที่ดินแปลงหนึ่ง คือ ที่ดินโฉนด 
เลขที่ ๑๒๕ เน้ือที่ ๔๖๒/๑๐ ตารางวา ไมมีสิ่งปลูกสราง ซ้ือขายกันเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
ในราคาไรละ ๒,๒๙๔,๓๗๒ บาท หรือตารางวาละ ๕,๗๓๕.๙๓ บาท นอกจากน้ีภายหลังวันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ มีการซ้ือขายที่ดินกันจํานวน ๒ แปลง คือ การซื้อขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓ เน้ือที่ ๖๐๔/๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ 
๒๕๔๗ เปนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในสวนของที่ดิน เจาพนักงานที่ดินกําหนดราคา 
ประเมินทุนทรัพยฯ ตารางวาละ ๓,๔๑๐ บาท และการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๗๐๓ เน้ือที่ 
๔๐๓/๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เปนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยในสวนของที่ดิน เจาพนักงานที่ดินกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ ตารางวาละ ๓,๔๑๐ บาท 
พิจารณาแลวเห็นวา แมโดยปกติทั่วไปแลว จะไมอาจนําราคาซ้ือขายที่ดินที่ไดทําการซ้ือขายกัน
กอนที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใชบังคับนานกวาเกาเดือนเศษ
ขึ้นไปและราคาซื้อขายที่ดินที่ไดทําการซ้ือขายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ  
มาใชเทียบเคียงวาเปนราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตอง
เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณทีท่ี่จะเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดก็ตาม แตเม่ือพิจารณาราคาซื้อขายที่ดินที่ปรากฏขางตนแลวเห็นวา 
ราคาซ้ือขายที่ดินจํานวนเน้ือที่ใกลเคียงกันที่ทําการซ้ือขายกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ นานไมถึง ๑ ป ยังสูงกวาราคาซื้อขาย
หลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวนานไมถึง ๑ ป ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค 
ของการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี มิไดเปนไปเพ่ือสรางถนนใหมหรือขยายถนนเพิ่มให
กวางขึ้นโดยเพ่ิมชองจราจร แตเปนไปเพื่อขยายระยะมองเห็นของทางหลวงแผนดิน อันเปนการ
อํานวยความปลอดภัยใหแกผูใชยวดยานและราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง กรณีจึงไมนาเชื่อ
วาราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณเดียวกันกับที่ดินที่ตองเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ทําการซื้อขายกันภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใชบังคับ จะสูงกวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ มากนัก  ดังน้ัน จึงอาจนําราคาซ้ือขาย
ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๑๓ และเลขที่ ๑๙๗๐๓ ซ่ึงมีทําเลที่ตั้งอยูในตารางราคาประเมินทุนทรัพยฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในหนวย โซน และบล็อกเดียวกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสามแปลง มาใชเทียบเคียง
วาเปนราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดินทั้งสามแปลงดังกลาวของผูฟองคดี
ตามที่เปนอยูในวันใชพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได  พิพากษาใหเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงของผูฟองคดีจากราคา 
ตารางวาละ ๑,๓๕๐ บาท เปนตารางวาละ ๓,๔๑๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทนที่ผูฟองคดีมีสิทธิ
ไดรับเพ่ิมขึ้น เปนเงินจํานวน ๒๔๖,๕๘๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น นับแตวันถัดจากวันฟองคดี
เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๙) 

 

ในการนําราคาซื้อขายที่ดินแปลงขางเคียงมาพิจารณากําหนดเงิน 
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ที่ดินแปลงที่จะนํามาเปรียบเทียบพึงตองมีสภาพทําเลที่ตั้ง
เหมือนกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืน นอกจากน้ีราคาซื้อขายที่ดินที่จะนํามาเปรียบเทียบ
จะตองไมเปนราคาซื้อขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๐๐๐๑ เน้ือที่ ๑๗ ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐ /๓๒๑ (ทาวนเฮาส ๒ ชั้น) และที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๒๐๐๐๐๒ เน้ือที่ ๑๖ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ (ทาวนเฮาส ๒ ชั้น) 
ที่ ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวของผูฟองคดีอยู ในแนวเขตที่ ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีผลใชบังคับ
เม่ือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ พิจารณามีมติกําหนด 
คาทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงของผูฟองคดีในอัตราตารางวาละ ๓๗,๗๓๐ บาท เทาราคาซื้อขายที่ดิน
แปลงขางเคียงเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงมากกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท กําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางบานพัก
เลขที่ ๔๐/๓๒๑ เปนเงิน ๑,๐๒๔,๕๙๒ บาท และสิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ เปนเงิน 
๗๓๕,๐๑๗ บาท  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอคาทดแทนที่ดินเพ่ิมเปนราคาตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขอเพ่ิมคาทดแทน
สิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ 
เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ พิจารณาแลวเห็นควรชดเชย 
ความเสียหายของการเวนคืนที่ดินใหแกผูฟองคดีอีกรอยละ ๒๐ โดยมีมติใหเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดิน



 
 
๑๐๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสองแปลงจากตารางวาละ ๓๗,๗๓๐ บาท เปนตารางวาละ ๔๕,๒๗๖ บาท กําหนดเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ เพ่ิมขึ้น ๓๘,๐๘๑ บาท และสิ่งปลูกสรางบานพัก
เลขที่ ๔๐/๓๒๒ เพ่ิมขึ้น ๓๓,๔๘๘ บาท รวมทั้งกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นชอบดวย 
และไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณตอผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาราคาคาทดแทนที่ไดรับ 
ยังไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการจายเงินคาทดแทน
การเวนคืนใหผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นเปนเงิน ๒,๙๒๔,๓๗๔ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
กรณีคาทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ใชราคา

ประเมินทุนทรัพยฯ เปรียบเทียบกับราคาซ้ือขายที่ดินและกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินเปนรายแปลง  
ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ เห็นวาที่ดินบริเวณใกลเคียงที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดี
มีราคาซ้ือขายเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ อันเปนการซื้อขายในเวลาใกลเคียงกับวันที่พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีน้ีใชบังคับในราคาอัตราตารางวาละ ๓๗,๗๑๓ บาท 
จึงมีมติกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองแปลงตามราคาดังกลาว 
และตอมาในชั้นการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ เห็นวา
ที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินในโครงการบานจัดสรร (ทาวนเฮาส) สภาพทําเลท่ีดินที่ถูกเวนคืน 
อยูหางจากถนนนวลจันทรประมาณ ๑๕๐ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร หางจากถนนเกษตรศาสตร- 
นวมินทร (สุขาภิบาล ๑) ประมาณ ๕๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวก เปนสภาพทําเลที่ดี  
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการถูกเวนคืนจากการยายที่อยูอาศัยและตองสูญเสีย 
สภาพทําเลในการคาขาย จึงมีมติชดเชยความเสียหายใหแกผูฟองคดีอีกรอยละ ๒๐  
ตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดโดยเพิ่มเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองแปลง
จากตารางวาละ ๓๗,๗๓๐ บาท เปนตารางวาละ ๔๕,๒๗๖ บาท  ทั้งน้ี สําหรับกรณีราคาซื้อขาย
ที่ดินแปลงอ่ืนในบริเวณใกลเคียง ปรากฏวาการซ้ือขายที่ดินจํานวน ๒ แปลง เม่ือวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ในราคา ๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเปนราคาตารางวาละ ๕๙,๓๗๕ บาท และเม่ือวันที่ 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ในราคา ๖๖๗,๐๐๐ บาท คิดเปนราคาตารางวาละ ๔๑,๖๘๗.๕๐ บาท 
เปนการซ้ือขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จึงไมอาจนําราคาดังกลาวมาใชกําหนดเงินคาทดแทน
ที่ดินใหแกผูฟองคดีได สวนกรณีราคาซื้อขายที่ดินอีกจํานวน ๓ แปลง ในหมูบานนวลจันทรน้ัน 
เห็นวาที่ดินทั้งสามแปลงดังกลาวอยูในหมูบานนวลจันทร ซ่ึงอยูติดถนนนวลจันทรตั้งอยู 
คนละฝงถนนกับที่ดินของผูฟองคดีและอยูหางจากท่ีดินของผูฟองคดีประมาณ ๑๕๐ เมตร  
ถึง ๒๕๐ เมตร สภาพและทําเลที่ตั้งของที่ดินยอมแตกตางกัน จึงไมอาจนําราคาดังกลาวมาใช
กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีไดเชนกัน กรณีจึงเห็นวาราคาคาทดแทนที่ดิน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่กําหนดใหผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๔๕,๒๗๖ บาท เปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่คํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมาย จึงชอบดวยกฎหมาย เหมาะสม และเปนธรรมแกผูฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับ
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว 

กรณีคาทดแทนสิ่งปลูกสราง คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ  
ไดมีมติกําหนดโดยจะหักคาเสื่อมราคาไวดวย แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ พิจารณาแลว
เห็นควรใหกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสรางโดยไมหักคาเสื่อมราคาทุกรายการ ทําใหผูฟองคดี
ไดรับเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นตามจํานวนคาเสื่อมราคาที่เดิมถูกหักออกไป และกรณีไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดโตแยงใหเห็นวา ในขั้นตอนการสํารวจมีวัสดุรายการใดขาดตกหลน หรือในการ
คํานวณราคามีความบกพรองผิดพลาดในรายการใด จึงฟงไดวา เจาหนาที่ไดดําเนินการสํารวจ
และคํานวณราคาสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีถูกตองตามหลักวิชาการแลว  อยางไรก็ตาม การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีโดยนําดัชนี
ราคาวัสดุกอสรางเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ มาใชเปนฐานในการคิดคํานวณ  ทั้งที่ คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดมีการประชุมกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี 
เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ สมควรกําหนด 
เงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางโดยคํานึงถึงคาดัชนีราคาวัสดุกอสรางในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙  
อันเปนชวงเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว 
เปนผลใหเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่กําหนดใหแกผูฟองคดีไมใชมูลคาของสิ่งปลูกสราง 
ตามที่เปนอยูในวันใชบังคับตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และในวันที่มีการประชุมกําหนดเงินคาทดแทนดังกลาว จึงเห็นวาการกําหนด 
เงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีมิไดเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  
จึงไมชอบดวยกฎหมาย ไมเหมาะสมและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี  ดังน้ัน เพ่ือความเปนธรรม
แกผูฟองคดี จึงสมควรใชราคาวัสดุกอสรางในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ มาเปนฐานในการ 
คิดคํานวณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเม่ือคํานวณแลวจํานวนเงินคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ โดยไมรวมคาถมดินจะเพิ่มขึ้นเปนเงิน ๒๓,๓๐๑ บาท  
และจํานวนเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางบานพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ โดยไมรวมคาดินถมจะเพิ่มขึ้น 
เปนเงิน ๑๑,๒๗๙ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพ่ิมขึ้นเปนเงิน
จํานวน ๓๔,๕๘๐ บาท 

กรณีคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดมีมติกําหนดเงินคาทดแทน 



 
 
๑๐๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเสียหายจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนใหแกผูอุทธรณตามแนวทาง 
ที่กําหนดไว ไดแก กําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเน่ืองจาก
ตองยายที่อยูอาศัยเดิมไปจัดหาที่อยูใหมใหเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทุกราย และสําหรับรายที่มี
คําขอใหกําหนดคาเสียโอกาสทางการคาหรือสูญเสียสภาพทําเลการคาโดยไมปรากฏหลักฐาน 
ที่รับฟงไดประกอบคําขอ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ เห็นวาคณะกรรมการกําหนด 
ราคาเบ้ืองตนฯ ได กําหนดคาเชารอยละ ๒ .๕ ของคาปลูกสรางใหมใหสวนหนึ่งแลว  
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดกําหนดคาเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยให
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับรายที่ตองยายที่อยูอาศัยหรือตองยายถิ่นที่อยูแลว จึงไมกําหนด
เงินคาทดแทนตามคําขอดังกลาวใหอีก จึงเห็นวาการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ 
พิจารณากําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนเปนเงิน 
๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี เปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่คํานึงถึงหลักเกณฑ 
ตามกฎหมายโดยครบถวน จึงชอบดวยกฎหมาย เหมาะสม และเปนธรรมแกผูฟองคดีแลว 

พิพากษาใหกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จายเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
เพ่ิมแกผูฟองคดี เปนเงิน ๓๔,๕๘๐ บาท  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๕๙) 
 

  ๑.๓.๒ คาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
 

โดยท่ีมูลคาการกอสรางในแตละชวงเวลา ยอมมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ และโดยทั่วไปจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนเปนสวนใหญ  ดังน้ัน การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําบัญชีมาตรฐานราคาคารื้อยาย ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนระยะเวลากอนที่จะมีการจายคาทดแทนใหผูฟองคดีถึง ๔ ป  
มากําหนดคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางใหกับผูฟองคดี ราคาคาทดแทนดังกลาว
จึงมิใชราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่จะตอง
เวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ี 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ 
มีมติกําหนดคาทดแทนเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงไมเหมาะสมและไมเปนธรรม 
ตอผูฟองคดี 

 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยูตําบลเทพราช อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้ือที่ ๔ ไร ๑ งาน ๙ ตารางวา ถูกเวนคืนบางสวน เน้ือที่ ๒ ไร ๙๙ ตารางวา 
พรอมสิ่งปลูกสรางและพืชผลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือกอสรางระบบสงนํ้าและระบบระบายน้ําตามโครงการฝายคลองทาทน
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ พิจารณามีมติเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ใหนําราคา
คาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการจัดซ้ือและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน
โครงการฝายคลองทาทน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดไวเพ่ือใชในการเจรจา
ปรองดองตกลงซื้อขายกับเจาของที่ ดินกอนมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับมากําหนด 
เปนคาทดแทนที่ดินสําหรับการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยใหปรับคาทดแทนที่ดิน 
ใหสูงขึ้นเฉพาะหนวยที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ สูงกวา 
และไดกําหนดที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเปนโซน บล็อก และหนวยตามการแบงโซนของสํานักประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ทั้งยังไดเพ่ิมระยะหางจากถนนจากเดิม ๔๐ เมตร เปน ๑๐๐ เมตร 
สวนกรณีคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดใหใชบัญชี
มาตรฐานราคาคาร้ือยาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ หากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางมีลักษณะพิเศษกวา
บัญชีมาตรฐานดังกลาวใหคํานวณราคาคาทดแทนตามราคาวัสดุและคาแรงปจจุบัน และกรณี 
คาทดแทนตนไมใหกําหนดตามบัญชีรายละเอียดคาทดแทนตนไมและไมผลที่ถูกเขตชลประทาน
โครงการฝายคลองทาทนที่คณะกรรมการจัดซ้ือและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือชลประทาน
พิจารณากําหนดไวเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔  ทั้งน้ี กรณีของ
ผูฟองคดีไดรับการกําหนดคาทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๓๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืน ๒ ไร 
๙๙ ตารางวา รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดิน ๒๖๙,๗๐๐ บาท คาทดแทนตนไม จํานวน ๓๓ รายการ 
รวมเปนเงิน ๒๘๓,๙๐๐ บาท คาทดแทนสิ่งปลูกสราง ๔ รายการ คือ บานไม-คอนกรีต ๒ ชั้น  
เปนเงิน ๖๗๒,๑๙๑.๘๕ บาท ยุงขาว เปนเงิน ๓๘,๘๙๐.๒๘ บาท โรงเรือนทั่วไป เปนเงิน 
๔๑,๒๕๓.๓๐ บาท และบอนํ้าตื้น เปนเงิน ๕,๕๐๕.๑๒ บาท รวมคาทดแทนส่ิงปลูกสราง  
ทั้ง ๔ รายการ เปนเงิน ๗๕๗,๘๔๐.๕๕ บาท รวมคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดี
ทั้ งสิ้น  ๑ ,๓๑๑ ,๔๔๐ .๕๕  บาท  ผูฟองคดีอุทธรณขอเ พ่ิมเ งินคาทดแทนตอ รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูฟองคดีไมไดไปติดตอขอรับเงิน 
คาทดแทน กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงวางเงินคาทดแทนโดยฝากไวกับธนาคาร 
เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘  ตอมา ผูฟองคดีไดรับแจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัย 
ใหยืนราคาคาทดแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง



 
 
๑๐๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระคาทดแทนที่ดิน คาทดแทนตนไม 
คาทดแทนสิ่งปลูกสราง และคาร้ือถอนสิ่งปลูกสรางเพ่ิมใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
กรณีคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน คดีน้ีผูฟองคดีขอใหนําราคาซ้ือขายที่ดิน

โฉนดเลขที่ ๑๕๑๑๐ ที่ซ้ือขายกันเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ในราคาตารางวาละ ๔๓๓ บาท 
มาพิจารณากําหนดคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดี พิจารณาแลวเห็นวาที่ดินแปลงดังกลาว 
มีทําเลที่ตั้งอยูติดทางหลวงชนบทสายบานไสสับ-บานปลักปลา และอยูใกลกับจุดตัดระหวาง 
ทางหลวงชนบทสายบานไสสับ-บานปลักปลา กับทางหลวงชลบทสายบานหัวแรด-บานอาวยางแดง 
สวนที่ดินของผูฟองคดีตั้งอยูติดทางสาธารณประโยชน ซ่ึงเปนถนน ซอย สายรองลงมา  
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๑๐ ยอมมีสภาพทําเลที่ตั้งดีกวาและมีราคาซ้ือขายสูงกวาที่ดิน 
ของผูฟองคดี ประกอบกับเปนราคาซ้ือขายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใชบังคับแลว จึงไมอาจนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนด
เงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีได การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด 
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีตารางวาละ ๓๐๐ บาท แมเปนราคาท่ีสูงกวาราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ แตเม่ือพิจารณาสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนที่ดินติดทางสาธารณประโยชน มีเน้ือที่กอนถูกเวนคืน ๔ ไร ๑ งาน ๙ ตารางวา เปนที่ดิน
แปลงเล็กที่มีสาธารณูปโภคไฟฟาและประปา ผูฟองคดีใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพ
ทําสวนผลไมเต็มทั้งแปลงถูกเวนคืนบางสวน คงเหลือเน้ือที่ ๒ ไร ๑๐ ตารางวา ที่ดินสวนที่เหลือ
แบงแยกออกเปนสองแปลงอยูคนละฝงคลองสงนํ้าที่กอสรางใหม คือ ๑) แปลงดานทิศตะวันออก
มีเน้ือที่ประมาณ ๑ งาน เปนรูปสามเหลี่ยมชายธง และไมมีดานใดอยูติดทางสาธารณประโยชน 
๒) แปลงดานทิศตะวันตกมีเน้ือที่ประมาณ ๑ ไร ๓ งาน ๑๐ ตารางวา เปนรูปสี่เหลี่ยมดานยาว
ยังติดทางสาธารณประโยชนเสนเดิม ที่ดินสวนที่เหลือน้ีไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัยหรือ 
ใชทําสวนผลไมไดตามปกติ โดยเฉพาะแปลงที่เหลือรูปสามเหลี่ยมชายธง ไมมีดานใด 
ติดทางสาธารณประโยชน ศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินแปลงนี้ถูกจํากัดอยางยิ่ง คาทดแทน
ที่กําหนดใหจึงยังไมเหมาะสม กรณีสมควรกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในราคา 
ตารางวาละ ๔๐๐ บาททั้งแปลง รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๓๕๙,๖๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดี
ไดรับเงินคาทดแทนที่ดินไปแลว ๒๖๙,๗๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นอีก 
๘๙,๙๐๐ บาท 

กรณีคาทดแทนตนไมที่ถูกเวนคืน  เ ม่ือพิจารณาบัญชีรายละเอียด 
คาทดแทนตนไมและไมผลที่ถูกเขตชลประทานที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ  
นํามาเปนเกณฑในการกําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดี เห็นไดวาบัญชีดังกลาวจัดทําขึ้น 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ กอนที่คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนฯ จะมีมติกําหนดคาทดแทนตนไมเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เปนเวลา ๓ ป ถึง ๕ ป 
จึงมิใชราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของตนไมที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือในวันที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ มีมติกําหนดคาทดแทน  อีกทั้ง ตนไมของผูฟองคดี 
ที่ถูกเวนคืนสวนมากเปนประเภทไมผลและใหผลผลิตแลว จึงตองใชเวลานานพอสมควร 
กวาตนไมดังกลาวจะใหผลผลิตดังเดิม การกําหนดคาทดแทนตนไมจึงตองคํานึงถึงคาเสียโอกาส
ดังกลาวดวย  ดังนั้น การกําหนดคาทดแทนตนไมใหแกผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนการกําหนด 
คาทดแทนโดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบวรรคหา  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมเหมาะสมและไมเปนธรรม
แกผูฟองคดี และเห็นวากรณีน้ีควรนําบัญชีคาทดแทนตนไมเศรษฐกิจและตนไมทั่วไป 
ที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพยสินจังหวัดนครศรีธรรมราช สายสงไฟฟา  
๑๑๕ กิโลโวลต ทุงสง-ลําภูรา ไดพิจารณากําหนดคาทดแทนใหแกผูถูกเขตสายสงไฟฟามาเปนเกณฑ
ในการกําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากในการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว 
ไดแยกประเภทตนไมแลวนําคาพันธุ คาปลูก คาปุย คาดูแลรักษา ตลอดจนคาเสียโอกาส 
มาคํานวณตามหลักวิชาการ และเปรียบเทียบกับราคากับขอมูลจากหนวยราชการอ่ืน  
นํามาจัดทําบัญชีคาทดแทนตนไม โดยใหคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพยสินจังหวัด
นครศรีธรรมราชฯ ซ่ึงมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นและ
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชผูมีความรูทางดานวิชาการเกษตรรวมเปนกรรมการอยูดวย 
พิจารณาเห็นชอบกอนนํามาใช ทั้งระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพยสิน
จังหวัดนครศรีธรรมราชฯ พิจารณาเห็นชอบบัญชีดังกลาวก็อยูในระยะเวลาชวงปเดียวกับที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ พิจารณากําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเม่ือพิจารณา
แลวเห็นวา มีตนไมที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีจํานวน ๒๑ รายการ ที่ควรไดรับคาทดแทนเพ่ิมขึ้น
รวมเปนเงิน ๓๑๗,๓๕๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนในสวนนี้ไปแลวเปนเงิน 
๒๓๒,๘๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาทดแทนตนไมในสวนนี้เพ่ิมเปนเงิน ๘๔,๕๕๐ บาท 

กรณีคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง การที่คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนฯ นําบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนระยะเวลากอนที่จะมี
การจายคาทดแทนใหผูฟองคดีถึง ๔ ป มากําหนดคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางใหกับผูฟองคดี
ราคาคาทดแทนดังกลาว จึงมิใชราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน



 
 
๑๐๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อสังหาริมทรัพยฯ หรือในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติกําหนดคาทดแทน  
ทั้งไมเหมาะสมและไมเปนธรรมตอผูฟองคดี เน่ืองจากมูลคาการกอสรางในแตละชวงเวลา  
ยอมมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ และโดยทั่วไปจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นเปนสวนใหญ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามคําชี้แจงของผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาวา ราคาวัสดุกอสราง
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอัตราเปลี่ยนแปลง ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เทียบกับป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สูงขึ้นรอยละ ๒๔.๓ กรณีจึงควรนําดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่สูงขึ้นดังกลาวมาประกอบการพิจารณา
เพ่ิมคาทดแทนใหกับผูฟองคดีเพ่ิมอีกรอยละ ๒๔.๓ จากบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยายประจําป  
พ.ศ. ๒๕๔๓ แตโดยที่คาวัสดุกอสรางตามบัญชีดังกลาวไดกําหนดรวมคาแรง คาร้ือถอน คาขนยาย 
และคาปลูกสรางใหม ซึ่งฟงเปนที่ยุติวามีอัตรารอยละ ๓๐ ดวย การที่จะคํานวณเพิ่มคาวัสดุกอสราง
ใหผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๒๔.๓ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น จึงตองคํานวณหาคาวัสดุกอสราง
ที่แทจริง โดยหักคาแรง คาร้ือถอน คาขนยาย และคาปลูกสรางใหมอัตรารอยละ ๓๐ ออกจาก 
คาวัสดุกอสรางตามบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียกอน เม่ือรวม 
คาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางทั้ง ๓ รายการ โดยไมรวมคาดําเนินการรอยละ ๑๐ เปนเงิน 
๖๘๓,๙๔๑.๓๐ บาท หักคาแรง คาร้ือถอน คาขนยาย และคาปลูกสรางใหมอัตรารอยละ ๓๐  
จํานวน ๒๐๕,๑๘๒.๓๙ บาท จึงเหลือคาวัสดุกอสรางที่แทจริง ๔๗๘,๗๕๘.๙๑ บาท เม่ือเพ่ิม 
คาวัสดุกอสรางตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้นอีกรอยละ ๒๔ .๓ จึงเปนราคาวัสดุกอสราง 
๕๙๕,๐๙๗.๓๓ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาวัสดุกอสรางเพ่ิมขึ้น ๑๑๖,๓๓๘.๔๒ บาท  
และเนื่องจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดคาดําเนินการเพ่ิมใหอีกรอยละ ๑๐ 
ของราคาวัสดุกอสราง จึงใหเพ่ิมคาดําเนินการอีก ๑๑,๖๓๓.๘๔ บาท รวมเปนคาทดแทนโรงเรือน
และสิ่งปลูกสรางบานไม-คอนกรีต ยุงขาว และโรงเรือนทั่วไปที่ผูฟองคดีควรไดรับเพ่ิมขึ้น  
จํานวน ๑๒๗,๙๗๒.๒๖ บาท สําหรับคาทดแทนบอนํ้าตื้นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดใหผูฟองคดี
ในราคา ๕,๕๐๕.๑๒ บาท น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดกําหนดโดยใชบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยาย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ แตไดคํานวณตามราคาวัสดุในทองถิ่นซึ่งเปนราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมแลว 

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาทดแทนที่ดิน คาทดแทนตนไมและ 
คาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีก เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๔๒๒.๒๖ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลาของเงินคาทดแทนดังกลาว แตไมเกิน
อัตรารอยละ ๗.๕ (ตามคําขอของผูฟองคดี) นับแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนวันที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวางเงินคาทดแทนโดยฝากไวกับธนาคารจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  
ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๙๔/๒๕๕๘ และที่ อ.๒๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการกําหนดเงินคาทดแทนโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง แมคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ จะไดกําหนดเงินคาทดแทนเปนคารื้อถอนและคาปลูกสรางใหม
ใหแกเจาของแลว แตมิไดกําหนดเงินคาทดแทนในสวนของคาขนยายวัสดุและคาขนยาย
ส่ิงของเครื่องใชใหดวย การกําหนดเงินคาทดแทนในสวนน้ีจึงไมชอบดวยมาตรา ๑๘ (๕) 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผู ฟ อ งค ดี เป นผู เ ช าช ว งบางส วนของที่ ดิ น มี โฉนดซึ่ ง ถู ก เ วนคื น 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงมีผลใชบังคับ
เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพ่ือประโยชนแกกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ในการกอสรางระบบระบายนํ้าตามโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  ทั้งน้ี ผูฟองคดี
ใชที่ดินเชาชวงดังกลาวเพ่ือประกอบธุรกิจการคารับซ้ือและขายวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือกอสราง 
และรับซ้ือโลหะเกา ในการพิจาณากําหนดเงินคาทดแทนกรณีของผูฟองคดี คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติกําหนดคาทดแทนคาร้ือยายบานและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ของผูฟองคดี 
เม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยกําหนดคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี
เปนเงิน ๙๙๘,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีอุทธรณจํานวนเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการจายเงินคาทดแทน
ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมเปนเงินจํานวน ๓,๘๖๐,๓๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายการประมาณราคาคาทดแทนรื้อยาย 

สิ่งปลูกสรางวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดคาปลูกสรางใหม ประกอบดวย  
คาวัสดุกอสราง คาแรงกอสราง คาดําเนินการ กําไร ภาษี และไดกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
ไดแก คาแรงรื้อถอน คาเสียหายวัสดุที่ร้ือถอน คาแรงกอสรางใหม คาดําเนินการ กําไร ภาษี 
นํามาคํานวณเปนเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหมตามบัญชีมาตรฐานราคาคาทดแทนรื้อยาย  
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหม เพ่ือใชสําหรับสํานักงานกอสราง ๙ (โครงการระบายน้ําบริเวณสนามบิน
สุวรรณภูมิ) อันเปนหลักเกณฑการคํานวณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนมาตรฐาน
เดียวกันในการกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีและผูถูกเวนคืนอ่ืนทุกราย 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเปนกรณีที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้ องตนฯ ได กํ าหนดเ งินคาทดแทนเปนค า ร้ือถอนและ 
คาปลูกสรางใหมใหแกผูฟองคดีแลว แตตามรายการประมาณราคาคาทดแทนร้ือยายสิ่งปลูกสรางน้ี 
ไมปรากฏวาไดกําหนดเงินคาทดแทนในสวนของคาขนยายวัสดุ และคาขนยายสิ่งของเคร่ืองใชใหแก



 
 
๑๐๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีดวย โดยอางวาไมมีมาตรฐานและหลักเกณฑในการคิด การกําหนดเงินคาทดแทนสวนนี้
จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดไวในมาตรา ๑๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือผูฟองคดีไดอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพ่ิม รวมทั้งคาทดแทนสวนอ่ืนที่ยังมิไดกําหนดให และคําฟองของผูฟองคดี
ไดมีคําขอเชนเดียวกัน จึงถือไดวาผูฟองคดีไดอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และไดมีคําฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนวา การกําหนดเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางใหแกผูฟองคดีไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ไมเหมาะสม และไมเปนธรรม ศาลจึงมีอํานาจกําหนดเงินคาทดแทนสวนนี้ใหแก 
ผูฟองคดีได ไมเปนการพิพากษาเกินคําขอ โดยผูฟองคดีไดยื่นคําชี้แจงตอศาลวา ผูฟองคดี 
ไดยายจากที่อยูเดิมที่ถูกเวนคืนไปสถานท่ีแหงใหม เปนระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร  ดังน้ัน 
จึงควรกําหนดคาขนยายวัสดุใหแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาเสียหายวัสดุสวนประกอบ
สิ่งปลูกสรางที่ร้ือถอนได เปนเงิน ๒๓,๗๖๓.๘๐ บาท 

สวนเงินคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดใชที่ดินเชาชวงดังกลาวเพ่ือประกอบธุรกิจการคารับซ้ือและ
ขายวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือกอสราง และรับซ้ือโลหะเกา โดยสัญญาเชาที่ผูฟองคดีทําไวกับนาย ป. 
ตามสัญญาเชา ฉบับที่ ๓ เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ สัญญาเชาจะส้ินสุดในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ 
ผูฟองคดีจึงตองยายออกจากที่ดินพิพาทกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา ซ่ึงไดทําไวกอน
วันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหผูฟองคดี
ตองเสียโอกาสทางการคาจากลูกคาประจําที่มีอยูเดิม และตองใชเวลาในการหาสถานที่ใหม 
เพ่ือใชประกอบการคาตอไป จึงถือเปนความเสยีหายที่ผูฟองคดีไดรับจริงจากการที่ตองยายออก
จากอสังหาริมทรัพยที่เชาทําการคาอยูน้ัน  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดประเมินรายไดของผูฟองคดีโดยวิธีเก็บภาษีแบบเหมาจาย
ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงป ปภาษี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภ.ง.ด.๙๔) เปนเงิน
จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท และแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับผูมีเงินไดกรณีทั่วไป 
ปภาษี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภ.ง.ด.๙๐) เปนเงินจํานวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 
๔๖,๖๖๖.๖๗ บาท การที่ผูฟองคดีประมาณการคาเสียโอกาสทางการคาวามีรายไดอยางต่าํเดือนละ 
๔๐,๐๐๐ บาท จึงมีความเหมาะสม และเห็นวาควรกําหนดคาทดแทนสวนนี้เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
เปนเวลาสามเดือน 

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยอธิบดีกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  
จายเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพ่ิมอีก เปนเงินจํานวน ๒๓,๗๖๓.๘๐ บาท และเงินคาความเสียหาย
เน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๔๓,๗๖๓.๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา แตไมเกินอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๙) 
 

ดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่จะนํามาประกอบการพิจารณากําหนด 
คาทดแทนสิ่งปลูกสราง ควรตองใชดัชนีราคาในชวงเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
ราคาเบื้องตนฯ  ประชุมพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง  จึงจะชอบ 
ดวยกฎหมายและเปนธรรมแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 

โปรดดู คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๕๙ หนา ๑๐๖๕-๑๐๖๘ 
 

ในการพิจารณากําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางอาคารที่ถูกเวนคืน 
แมวาจะคํานวณจากการถอดแบบโครงสรางวัสดุอุปกรณและคํานวณคารื้อถอน 
คาเสียหาย และคาแรงปลูกสรางใหมตามราคาวิเคราะหของกรมทางหลวง โดยไดพิจารณา
ราคาวัสดุอุปกรณตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยและราคาตลาดประกอบกัน  
อันถือไดวาเปนหลักเกณฑที่ มีความชัดเจนเพียงพอที่สามารถเชื่อถือไดก็ตาม  
แตการคิดคํานวณราคาวัสดุกอสรางดังกลาวพึงใชดัชนีราคาวัสดุกอสรางในชวงเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวใหแกผูถูกเวนคืน  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําดัชนี
ราคาวัสดุกอสรางของชวงเวลากอนหนาน้ันมาใชเปนฐานในการคิดคํานวณ จึงถือไดวา
เปนการกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ยังไมเหมาะสมและไมเปนธรรม 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสราง

ประเภททาวนเฮาส ๒ ชั้น ซ่ึงอยูในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๐ สายแยกถนนรัชดาภิเษก-
บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (รามอินทรา) ตอนแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๑-
บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ 
ไดประชุมพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ในการประชุมคร้ังที่ 
๓/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยฝายสํารวจโครงการจัดกรรมสิทธิ์ กรมทางหลวง 
ไดทําการสํารวจสิ่งปลูกสรางที่อยูในเขตทาง แลวนํามาถอดแบบโครงสรางวัสดุอุปกรณและ



 
 
๑๐๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํานวณคาร้ือถอน คาเสียหาย และคาแรงปลูกสรางใหมตามราคาวิเคราะหของกรมทางหลวง 
โดยพิจารณาราคาวัสดุอุปกรณตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยและราคาตลาดประกอบกัน 
และกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสองประกอบดวย ทาวนเฮาส ๒ ชั้น 
เปนเงิน ๖๔๐,๔๘๘ บาท คาดินถมที่ (ลูกบาศกเมตรละ ๒๙๔ บาท) เปนเงิน ๓๘,๓๒๓ บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๗๘,๘๑๑ บาท  ตอมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ มีมติกําหนดเงิน
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางตามหลักเกณฑและแนวทางที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ
เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยไมหักคาเส่ือมราคาทุกราย ซ่ึงจากหลักเกณฑขางตน 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ จึงกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหกับผูฟองคดีทั้งสองใหม 
คือ ทาวนเฮาส ๒ ชั้น เปนเงินจํานวน ๖๖๔,๕๔๓ บาท คาดินถมที่ (ลูกบาศกเมตรละ ๒๙๔ บาท) 
เปนเงินจํานวน ๓๘,๓๒๓ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๒๔,๐๕๕ บาท 
รวมเปนเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางทั้งสิ้นจํานวน ๗๐๒,๘๖๖ บาท แตผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา
จํานวนเงินคาทดแทนที่ได รับยังไมเหมาะสมและเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมทางหลวงและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และที่ ๒ ตามลําดับ) ชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นพรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
กรณีที่ประเด็นตองวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงประเด็นเดียววา การกําหนด 

เงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหผูฟองคดีทั้งสองชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมหรือไม หากไมชอบ
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรม ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชําระเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น
เพียงใด พิจารณาแลวเห็นวา แมการกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางของคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ที่คํานวณเงินคาทดแทนทาวนเฮาส ๒ ชั้น โดยวิธีการถอดแบบโครงสราง
วัสดุอุปกรณ และคํานวณคาร้ือถอน คาเสียหาย และคาแรงปลูกสรางใหมตามราคาวิเคราะห 
ของกรมทางหลวง และพิจารณาราคาวัสดุอุปกรณตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยและราคาตลาด
ประกอบกัน จะถือไดวาเปนหลักเกณฑที่มีความชัดเจนเพียงพอที่สามารถเชื่อถือไดในการ 
คิดคํานวณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสอง อันถือไดวาเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมายก็ตาม แตการคิดคํานวณราคาวัสดุกอสรางในการกําหนดเงินคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางนั้นจะตองใชดัชนีราคาวัสดุกอสรางในชวงเวลาที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ 
ไดพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูถูกเวนคืน การที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องตนฯ กําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางโดยนําดัชนีราคาวัสดุกอสรางของเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๘ มาใชเปนฐานในการคิดคํานวณ  ทั้งที่ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ 
ไดประชุมกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสองในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ยอมสงผลใหเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่กําหนด



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ไมใชมูลคาของสิ่งปลูกสรางตามที่เปนอยูในวันที่มีการพิจารณากําหนดเงิน
คาทดแทน จึงถือไดวาการกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางดังกลาวไมเหมาะสมและไมเปนธรรม
แกผูฟองคดีทั้งสอง ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพ่ือความเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งสอง จึงตองใชราคาวัสดุกอสรางของเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๙ อันเปนชวงเวลาที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่องดังกลาวเปนฐานในการคิดคํานวณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสอง   
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดตามคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ยื่นตอศาลปกครองชั้นตน  
โดยผูฟองคดีทั้งสองไมไดโตแยงใหเห็นเปนอยางอ่ืนวา หากคิดคํานวณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองโดยใชดัชนีราคาวัสดุกอสรางของเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ จะคิดเปนเงิน
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางทั้งสิ้นจํานวน ๗๐๒,๙๘๐ บาท เชนนี้แลว ผูฟองคดีทั้งสองจึงชอบที่จะ
ไดรับเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางตามจํานวนเงินดังกลาว  เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดรับเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่เพ่ิมขึ้นจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไปแลว 
คิดเปนเงินคาทดแทนทั้งสิ้น ๗๐๒,๘๖๖ บาท ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางเพ่ิมขึ้นอีกเปนเงินจํานวน ๑๑๔ บาท พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสองเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๑๑๔ บาท และใหชําระดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสิน
ประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา ในจํานวนเงินคาทดแทนที่ตองชําระเพ่ิมขึ้น นับแตวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๐ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่
คดีถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๗/๒๕๕๙) 

 

การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเบ้ืองตนสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีไมถูกเขตทาง ตอมาไดมี 
การแก ไขเขตทางใหครอบคลุมถึงที่ ดินที่ มี ส่ิ งปลูกสร างของผูฟองคดีตั้ งอยู  
โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดคาทดแทน 
ส่ิงปลูกสรางใหแกผูฟองคดีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ัน ในการพิจารณากําหนดคาทดแทน
ส่ิงปลูกสรางดังกลาวจะตองนําบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและคาแรงงานของป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาใชเปนเกณฑในการคํานวณ  การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําขอมูลราคา
ตามบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและคาแรงงานของป พ.ศ. ๒๕๔๕ มาคํานวณเงิน 
คาทดแทนใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ไมเหมาะสม 
และเปนธรรม 

 



 
 
๑๐๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของบานเลขที่ ๑๐๘ หมูที่ ๑๙ ตําบลยางตลาด อําเภอ 

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงอยูติดกับทางหลวงแผนดินสาย ๒๑๓  ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ สายแยก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม-สกลนคร) ตอนอําเภอยางตลาด-กาฬสินธุ  
(รวมทางเลีย่งเมืองกาฬสินธุ) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซ่ึงในครั้งแรก สิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีไมถูกเขตทาง  
แตตอมา กรมทางหลวง โดยอธิบดีกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดอนุมัติใหแกไขเขตทาง 
โดยขยายเขตทางครอบคลุมไปถึงบริเวณที่ตั้งสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีและไดมีการดําเนินการ
กําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงคณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางโดยพิจารณาใชบัญชีมาตรฐาน
ราคาวัสดุและคาแรงงานของป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหนังสือสํานักทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ลงวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ มาใชในการคํานวณ และกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี 
เปนเงิน ๔๘๒,๙๑๙ บาท ผูฟองคดีอุทธรณขอเพ่ิมเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตไดรับการวินิจฉัยอุทธรณใหเพ่ิมเฉพาะคาเสียหาย 
ในการตองออกจากอสังหาริมทรัพย  ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพ่ิมคาทดแทนในการร้ือถอนขนยายและปลูกสรางใหม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเพิ่ม
คาเสียหาย/ใหคาทดแทนหรือชดเชยที่ทําใหเสียประโยชนในที่ดินและธุรกิจภายในบาน จํานวน 
๑๘๐,๐๐๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ในการประชุม

คร้ังที่ ๑/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไดกําหนดเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแก 
ผูฟองคดีโดยพิจารณาจากขอมูลที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประมาณราคาสิ่งปลูกสราง 
(บาน) ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประมาณราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
ใหผูฟองคดีโดยใชบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและคาแรงงานของป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหนังสือ 
สํานักทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ มาใชในการคํานวณคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ จึงกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
(บาน) ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๔๘๒,๙๑๙ บาท  พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดอนุญาตใหมีการแกไขเขตทางโดยมีการขยายเขตทางและมีการดําเนินการกําหนดราคา 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีในป พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนั้น การกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
ใหแกผูฟองคดีจึงตองนําราคาคาวัสดุและแรงงานในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชเปนเกณฑในการคํานวณ 
การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําขอมูลที่เจาหนาที่ประมาณราคาสิ่งปลูกสรางใหแก 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๙ 
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ผูฟองคดีโดยใชราคาวัสดุกอสรางและคาแรงงานในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มาคํานวณเงินคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี และผูฟองคดีที่ ๒ ไดเห็นชอบตามราคาที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องตนฯ กําหนดให จึงเปนการกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ไมเหมาะสมและไมเปนธรรม
กับผูฟองคดี และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุไดชี้แจงขอเท็จจริง 
ตอศาลปกครองชั้นตนวา ดัชนีราคาวัสดุกอสรางป พ.ศ. ๒๕๔๕ เทากับ ๑๐๔.๘ และดัชนีราคา
วัสดุกอสรางป พ.ศ. ๒๕๔๗ เทากับ ๑๒๔.๓ ดัชนีราคาวัสดุกอสรางป พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงสูงขึ้น
จากป ๒๕๔๕ คิดเปนรอยละ ๑๘.๖  ดังน้ัน คาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่เหมาะสมและเปนธรรม 
ตอผูฟองคดีจึงตองมีราคาเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ ๑๘.๖ ของเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางจํานวน 
๔๘๒,๙๑๙ บาท คิดเปนจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น ๘๙,๘๒๒ บาท สวนคาถมดิน คางานโครงหลังคาเหล็ก 
คางานเหล็กดัดหนาตาง และคางานวัสดุหองนํ้า น้ัน ตามรายงานประมาณราคาคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางทายคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปรากฏวาไดมีการคํานวณคาทดแทนรายการ
ดังกลาวน้ีใหแกผูฟองคดีแตอยางใด เห็นควรกําหนดราคาคาถมดิน เปนเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท คางาน
โครงหลังคาเหล็กตัวซี เปนเงิน ๓๗,๒๘๐ คางานเหล็กดัดหนาตาง เปนเงิน ๔,๘๐๐ บาท และคางาน
วัสดุหองน้ํา เปนเงิน ๒,๐๘๐ บาท รวมเปนเงิน ๕๘,๕๖๐ บาท ใหแกผูฟองคดี  นอกจากน้ี ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ภรรยาของผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหฉายหรือใหบริการซ่ึงเทปและวัสดุโทรทัศน
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใชบานหลังดังกลาวเปนสถานประกอบกิจการรานเกมส
และอินเตอรเน็ต และยังปรากฏหลักฐานตามทะเบยีนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๔ และ 
ภ.ง.ด. ๙๐) อีกวา ผูฟองคดีมีรายไดพึงประเมินจากการประกอบกิจการใหบริการวีดีโอเกมส 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๗ ปละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท และไดชําระภาษีตามกฎหมาย 
ปละ ๘๐๐ บาท กรณีจึงเห็นวาผูฟองคดีประกอบกิจการรานเกมสและอินเตอรเน็ตจริง เม่ือบาน
ของผูฟองคดีถูกเวนคืน ผูฟองคดีจึงไมอาจประกอบกิจการดังกลาวไดสมควรที่จะกําหนด 
คาทดแทนความเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีดวย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงิน 
คาทดแทนใหแกผูฟองคดี  เปนคา ร้ือถอนบาน  ขนยาย  และปลูกสรางใหม  เปนเ งิน 
๑๔๘,๓๘๒.๙๓ บาท และคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเปนเงิน 
๑๙,๙๙๙ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๓๘๑.๙๓ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๙) 

 

  ๑.๓.๓ คาทดแทนตนไม 
 

การกําหนดราคาคาทดแทนตนไมใหแกผูถูกเวนคืนตองคํานึงถึง
ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของตนไมที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันที่ 
ใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนหรือในวันที่



 
 
๑๐๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ มีมติกําหนดคาทดแทน อีกทั้งตองคํานึงถึง 
คาเสียโอกาสสําหรับเวลาที่ใชปลูกตนไมประเภทไมผลจนกวาจะใหผลผลิตดวย  
การกําหนดคาทดแทนแทนตนไมโดยใชบัญชีราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อและกําหนด 
คาทดแทนทรัพยสินเพื่อการชลประทานพิจารณากําหนดไว กอนที่คณะกรรมการ 
กําหนดราคาเบ้ืองตนฯ จะพิจารณากําหนดคาทดแทนตามคดีน้ีเกือบ ๓ ป ยอมเปนการ
กําหนดคาทดแทนโดยไม คํานึงถึงหลักเกณฑตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ ง  (๑ )  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

โปรดดู คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๘ หนา ๑๐๖๘-๑๐๗๒ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๙๔/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๙ และ 
ที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  ๑.๓.๔ คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง 
 

การพิจารณาอุทธรณ ผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณเงนิคาทดแทน 
จะตองพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน 
ตามแนวทางและหลกัเกณฑที่ตนกําหนด การกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหต่ํากวาราคา
ตามหลักเกณฑดังกลาวยอมเปนการกําหนดเงินคาทดแทนโดยไมเปนธรรม 

ในกรณีที่ผลจากการเวนคืนที่ดินทําใหที่ดินที่เหลืออยูของผูฟองคดี 
ถูกแบงออกเปนสองแปลง แมวาทั้งสองแปลงจะยังคงอยูติดทางสาธารณประโยชน
ดังเดิม แตที่ดินแตละแปลงก็มีเน้ือที่คงเหลือจํานวนนอย และแมที่ดินสวนที่เหลือ
ดังกลาวแปลงหนึ่งจะอยูติดกับที่ดินของผูฟองคดีแปลงอ่ืน แตคงมีเฉพาะมุมที่ดิน
เทาน้ันที่อยูติดกัน หาไดอยูติดกันในลักษณะท่ีเปนผืนเดียวกันไม  กรณีจึงเห็นไดวา 
ผูฟองคดีได รับความเสียหายจากการเวนคืน  จึงชอบที่จะกําหนดคาทดแทน 
ความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินใหแกผูฟองคดีดวย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐  

โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ที่ดินทั้งสามแปลงดังกลาวถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน้ี ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ เน้ือที่ ๑๙ ไร ๑ งาน ๒๖ ตารางวา 
ถูกเวนคืน ๖ ไร ๑ งาน ๒๙ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่ ๑๒ ไร ๓ งาน ๙๗ ตารางวา ที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๙๖๔๑ เน้ือที่ ๑๗ ไร ๓ งาน ๑๘ ตารางวา ถูกเวนคืน ๑๓ ไร ๒ งาน ๑๓ ตารางวา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คงเหลือเน้ือที่ ๔ ไร ๑ งาน ๕ ตารางวา และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ เน้ือที่ ๑๔ ไร ๑ งาน 
๙๖ ตารางวา ถูกเวนคืน ๔ ไร ๙๕ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่ ๑๐ ไร ๑ งาน ๑ ตารางวา คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดมีมติกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินโดยนําราคาซ้ือขายที่เหมาะสม 
มาพิจารณา และกําหนดคาทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงของผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดียื่นอุทธรณเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
แตมิไดรับแจงการวินิจฉัยอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคํ า พิพากษาหรือคํ า ส่ั ง กําหนดเ งินค าทดแทนที่ ดิน เ พ่ิมใหแกผูฟ องค ดี  
ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหเพ่ิมคาทดแทนที่ ดินแกผูฟองคดีเปนราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีไดรับเงิน 
คาทดแทนที่ดินสวนที่เพ่ิมขึ้นพรอมดอกเบี้ยจากกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แลว ผูฟองคดี
มีคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองและแกไขคําขอเปนขอใหศาลพิพากษาใหเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดิน
จากตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๕,๕๐๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมขอเท็จจริงจะฟงไดวา การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ 

จะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว แตโดยที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดวางหลัก 
การกําหนดคาทดแทนที่ ดินใหแกที่ ดินซ่ึงติดทางสาธารณประโยชนเชื่อมตอกับถนน 
ไปอุทยานหินลานปและฟารมจระเข ในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท สวนที่ ดินที่ติด 
ทางสาธารณประโยชนสายรองซึ่งแยกโดยตรงมาจากถนนชัยพรวิถี มีสภาพของถนนดีกวา 
กําหนดเงินคาทดแทนใหในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท และกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ติด
ทางสาธารณประโยชนซ่ึงแยกมาจากถนนเช่ือมตอถนนชัยพรวิถีลดหลั่นลงมา เปนตารางวาละ 
๔,๕๐๐ บาท ดังน้ี (๑) ที่ดินติดถนนสาธารณประโยชนลูกรัง ซ่ึงเชื่อมตอกับถนนไปอุทยานหินลานป
และฟารมจระเข กําหนดเงินคาทดแทนในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท (๒) ที่ดินที่ติด 
ถนนสาธารณประโยชนลาดยาง หรือถนนลูกรัง ซ่ึงเชื่อมตอกันโดยตรงกับถนนชัยพรวิถี  
กําหนดเงินคาทดแทนในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท (๓) ที่ดินติดถนนสาธารณประโยชนลาดยาง 
หรือถนนลูกรัง ซ่ึงเปนถนนซอยแยกจากถนนที่เชื่อมตอกับถนนชัยพรวิถี กําหนดเงินคาทดแทน
ในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท... นอกจากน้ีที่ดินสวนที่เหลือของที่ดินแปลงใดไดรับผลกระทบ
จากการเวนคืน เห็นควรกําหนดคาทดแทนความเสียหายตามความเหมาะสมของแตละราย   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ มีทําเลที่ตั้งที่ดิน



 
 
๑๐๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บางสวนติดกับทางสาธารณประโยชนสายรองซึ่งแยกโดยตรงมาจากถนนชัยพรวิถี และบางสวน
ติดกับทางสาธารณประโยชนซ่ึงแยกมาจากถนนที่เชื่อมตอจากถนนชัยพรวิถี สวนที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๙๖๔๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ มีทําเลที่ตั้งติดกับทางสาธารณประโยชนซ่ึงแยก 
มาจากถนนที่เชื่อมตอจากถนนชัยพรวิถี  ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ เห็นวา
ที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนทั้งสามแปลงเปนที่ดินติดถนนสาธารณประโยชนลาดยางหรือ 
ถนนลูกรัง ซ่ึงเปนถนนซอยแยกจากถนนที่เชื่อมตอกับถนนชัยพรวิถีที่ เปนถนนสายหลัก  
และกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท จึงเปนการ
พิจารณาอุทธรณที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคํ าวิ นิจฉัยเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ดั งกล าว  
จึงเปนคําวินิจฉัยที่ไมเปนธรรมตอผูฟองคดีที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูฟองคดีมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน
ที่ไดรับเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๑,๒๖๔,๕๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ ขอ ๒ เปนธรรมแกผูฟองคดีแลว  
อยางไรก็ตาม โดยที่ขอเท็จจริงยังฟงไดอีกวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ เน้ือที่ ๑๗ ไร ๓ งาน 
๑๘ ตารางวา ถูกเวนคืนบางสวนคงเหลือเน้ือที่ ๔ ไร ๑ งาน ๕ ตารางวา โดยท่ีดินสวนที่เหลือ 
ถูกแบงเปนสองแปลง แมวาที่ดินสวนที่เหลือทั้งสองสวนจะยังคงอยูติดทางสาธารณประโยชน
ดังเดิมก็ตาม แตที่ดินแตละแปลงก็มีเน้ือที่คงเหลือจํานวนนอย และแมวาที่ดินสวนที่เหลือแปลงหนึ่ง
จะอยูติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ แตคงมีเฉพาะมุมที่ดินเทาน้ันที่อยูติดกัน  
หาอยูติดกันในลักษณะที่เปนผืนเดียวกันไม กรณีจึงเห็นไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
จากการเวนคืน ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ชอบที่จะกําหนดคาทดแทนความเสียหาย 
ในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีเชนเดียวกันกับเจาของที่ดินรายอ่ืนดวย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดเงิน
คาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ ใหแกผูฟองคดี โดยไมไดกําหนดคาทดแทน 
ความเสียหายจากการเวนคืนใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกําหนดโดยไมเปนธรรม เห็นควร
กําหนดคาทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ ใหแกผูฟองคดี
อีกรอยละ ๑๐ ของราคาคาทดแทนที่ไดรับ คิดเปนตารางวาละ ๔๕๐ บาท รวมเปนเงินที่ไดรับเพ่ิม 
๒,๔๓๕,๘๕๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๔๙๖๔๐ เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๑,๒๖๔,๕๐๐ บาท และจายเงินคาทดแทนความเสียหาย 
จากการเวนคืนที่ ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 
๒,๔๓๕,๘๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสิน นับแตวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เปนตนไป จนถึงวันฟอง ซ่ึงดอกเบี้ย
ตองไมเกิน ๗๐,๙๐๐.๖๓ บาท ตามที่ขอ พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดมีคําพิพากษา คําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๘) 

 

ราคาซื้อขายที่ ดินกอนวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใชบังคับประมาณ ๑๐ เดือน ประกอบกับเปนการซื้อที่ดินเพื่อขยาย
กิจการของผูซื้อซึ่งมีที่ดินอยูติดกันอยูกอนแลว จึงไมอาจถือไดวาเปนราคาซื้อขายกัน
ตามปกติในทองตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่จะนํามาเทียบเคียงกําหนดเงินคาทดแทน 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยได เม่ือไมปรากฏราคาซื้อขายที่ดินที่มีสภาพและทําเลที่ตั้ง
เชนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน การกําหนดราคาคาทดแทนการเวนคืนที่ดินจึงชอบที่
จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยฯ ราคาของอสังหาริมทรัพย 
ที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ สภาพและท่ีตั้งของที่ดิน 
ตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
เปนสําคัญ 

กรณีที่ดินกอนถูกเวนคืนเปนที่ดินแปลงใหญอยูติดทางหลวงแผนดิน
เปนแนวยาว  ๑๑๑ .๖๖  เมตร  ภายหลังถูกเวนคืนที่ ดินถูกแบงออกเปนสองสวน  
อยูคนละฝงถนนที่สรางใหม โดยสวนหน่ึงมีเน้ือที่คงเหลือ ๑๔ ไร ๑ งาน ๒๑ ตารางวา 
มากพอที่จะพัฒนาทําประโยชนไดหลายทาง จึงยอมไมมีราคาลดลง แตสําหรับที่ดิน 
อีกสวนหนึ่ง คงเหลือเน้ือทีเ่พยีง ๒ ไร ๘๓ ตารางวา ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม 
ตั้งอยูบริเวณทางโคงของทางยกระดับ ไมมีทางเขาออกสูทางสาธารณะ แมจะมีการถมดิน
และขออนุญาตเปดทางเขาออกในภายหลัง ก็ทําไดเพียงเล็กนอยและเปนระยะที่ไมปลอดภัย 
ที่ดินสวนน้ียอมมีราคาลดลง ชอบท่ีจะไดรับการกําหนดคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนอันมีราคาลดลงดวย การที่ผูมีอํานาจพิจารณากําหนดเงินคาทดแทน 
ไมกําหนดเงินคาทดแทนสวนน้ีใหแกเจาของที่ดิน จึงเปนการไมชอบและไมเปนธรรม 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดกนาง ศ. ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด

เน้ือที่ ๒๒ ไร ๑ งาน ๒๙๒/๑๐ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกลาวบางสวน จํานวนเนื้อที่ ๖ ไร ๑๗ ตารางวา 
ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงเริ่มใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณากําหนดหลักการ



 
 
๑๐๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาทดแทนที่ดินเปนรายแปลง และเห็นวากรณีที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินวางเปลาติดกับที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๗๑ ที่เปนโรงงาน และมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗  
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๑๑,๙๐๐ บาท เม่ือพิจารณาลักษณะการใชประโยชนในที่ดินแลว 
เห็นควรกําหนดราคาคาทดแทนใหลดหลั่นจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๗๑ จึงมีมติกําหนด
ราคาคาทดแทนใหในราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีอุทธรณการกําหนดเงิน 
คาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมเปนตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และขอใหเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดินที่เหลืออยู 
ที่เสื่อมราคา รวม ๑๖ ไร ๒ งาน ๔ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มิไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการชําระเงินจํานวน ๑๕๔,๓๔๒,๗๙๓ บาท  
ใหแกผูฟองคดี  ตอมา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณยืนราคาคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดี และไมกําหนดคาเสียหาย 
และคาเสื่อมราคาของที่ดินที่ถูกเวนคืนและที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน เน่ืองจากเห็นวา 
มีที่ดินเหลืออีกมากและราคาของที่ดินไมไดเสื่อมลง 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในบริเวณใกลเคียงที่ดินที่ถูกเวนคืนมีการซื้อขายที่ดิน

ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๐ เน้ือที่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา ในราคา ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แตโดยที่เปน
การซ้ือขายกันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ใชบังคับนานถึง ๑๐ เดือน ทั้งยังเปนการซื้อขายที่ผูซ้ือมีวัตถุประสงคเฉพาะที่จะนําที่ดินดังกลาว
ไปใชประโยชนในการขยายกิจการของตน โดยที่ดินอยูติดกับที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเปนของผูซ้ือ 
อยูกอนแลว จึงไมอาจนําราคาซ้ือขายที่ดินดังกลาวมาใชเทียบเคียงวาเปนราคาที่ซ้ือขายกัน
ตามปกติในทองตลาดของที่ดินของผูฟองคดี ตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวได การกําหนดคาทดแทนการเวนคืนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๗๗ จึงชอบที่จะตองพิจารณา
โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยฯ ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชน
แกการเสียภาษีบํารุงทองที่ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน ตลอดจนความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีไดรับจากการเวนคืนเปนสําคัญ 

เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดีมีดานหนาที่ดินอยูติดกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท) มีสภาพเปนที่วาง ยังไมไดถมและยังไมได 
มีการใชประโยชนใด ๆ มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ 
๘,๘๐๐ บาท เม่ือถูกเวนคืนแลว ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแยกออกเปน ๒ สวน  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยูคนละฝงถนน ซ่ึงเปนที่เห็นไดวาการเวนคืนกอความเสียหายใหแกผูฟองคดีอยูในตัว การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี
ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท มากกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางวาละ ๑,๒๐๐ บาท ถือไดวาเปนการกําหนดโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดแลว  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสภาพและทําเลที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดี 
เน้ือที่ ๒๒ ไร ๑ งาน ๒๙๒/๑๐ ตารางวา ถูกเวนคืนจํานวนเน้ือที่ ๖ ไร ๑๗ ตารางวา คงเหลือที่ดิน
จํานวน ๑๖ ไร ๒ งาน ๔ ตารางวา สภาพที่ดินเปนที่วาง ยังไมไดมีการใชทําประโยชนใด ๆ  
และยังไมไดถม เปรียบเทียบกับสภาพและทําเลที่ตั้งที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ เน้ือที่ ๒๙ ไร 
๓ งาน ๘๘ ตารางวา ถูกเวนคืนจํานวนเน้ือที่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา คงเหลือ ๒๙ ไร ๑ งาน  
๑๖ ตารางวา ใชประโยชนที่ดินโดยทําเปนตลาด แลวเห็นวา ที่ดินของผูฟองคดีกับที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ ตางก็ตั้งอยูติดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท) 
แตอยูคนละฝงถนน แมที่ดินทั้งสองแปลงจะมีการใชประโยชนแตกตางกันก็ตาม แตโดยที่ที่ดิน
โฉนดที่ ดินเลขที่ ๓๙๖๙ มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ .ศ . ๒๕๔๗ ถึง พ .ศ . ๒๕๕๐  
เพียงตารางวาละ ๘,๖๐๐ บาท ในขณะที่ที่ ดินของผูฟองคดีมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
ที่ประกาศใชในหวงเวลาดังกลาว ตารางวาละ ๘,๘๐๐ บาท ทั้งในการประเมินทุนทรัพยของที่ดิน
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน้ัน สภาพและทําเลที่ตั้งของที่ดิน
ก็เปนปจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปจจัยที่ผูประเมินตองคํานึงถึง  กรณีจึงเห็นไดวา แมที่ดินของผูฟองคดี
จะมีสภาพและทําเลที่ตั้งดอยกวาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ แตก็ไมนาจะดอยกวาถึงขนาด 
ที่จะมีราคาคาทดแทนนอยกวามากนัก การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ และกรมทางหลวง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กําหนดคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีนอยกวาราคาคาทดแทนที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๙๖๙ ถึงตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ ยังไมเปนธรรมแกผูฟองคดี เพ่ือใหเกิด 
ความเปนธรรมแกผูฟองคดี จึงสมควรกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืน 
โดยเทียบเคียงกับราคาคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กําหนดใหกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ เม่ือที่ดินแปลงดังกลาว มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๘,๖๐๐ บาท แตเปนที่ดินที่ไดมีการถมและ 
ใชประโยชนแลว ในขณะที่ที่ดินของผูฟองคดีมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ในชวงเวลาเดียวกัน 
ตารางวาละ ๘,๘๐๐ บาท แตเปนที่ดินที่ยังไมไดถมและยังไมไดมีการใชทําประโยชนอยางใด ๆ 
ที่ดินของผูฟองคดีจึงควรมีราคาคาทดแทนตอตารางวานอยกวาเพียงครึ่งหน่ึง คือ ตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 



 
 
๑๐๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในสวนของเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น 
เห็นวากอนถูกเวนคืน ที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินแปลงใหญตั้งอยูติดทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท) เปนแนวยาว ๑๑๑.๖๖ เมตร เม่ือที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืน
บางสวน ที่ดินสวนที่เหลือถูกแบงออกเปน ๒ สวน อยูคนละฝงถนนที่สรางขึ้นใหม โดยที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนดานทิศตะวันตก คงเหลือเน้ือที่จํานวน ๑๔ ไร ๑ งาน ๒๑ ตารางวา 
มากพอที่จะพัฒนาทําประโยชนไดหลายทาง จึงไมนาเชื่อวาจะมีราคาลดลง แตสําหรับที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนดานทิศตะวันออก คงเหลือเน้ือที่เพียง ๒ ไร ๘๓ ตารางวา ลักษณะเปน
รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม ตั้งอยูบริเวณทางโคงของทางยกระดับ ไมมีทางออกสูทางสาธารณะ 
และแมผูฟองคดีจะนําดินมาถมในที่ดินและขออนุญาตเปดทางเขาออกในที่ดิน ก็ทําไดเพียง 
ดานทิศเหนือเล็กนอยและเปนระยะที่ไมปลอดภัยเพียงพอ เน่ืองจากในการสรางและขยาย 
ทางหลวงแผนดินตรงบริเวณที่ดินของผูฟองคดีสวนที่ถูกเวนคืนนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําเปน
ทางยกระดับและสรางกําแพงคอนกรีตสูงก้ันตลอดแนวทางทั้งสองฝง  กรณีจึงเห็นไดวา ที่ดินของ
ผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนดานน้ีมีราคาลดลง จึงชอบที่จะกําหนดเงินคาทดแทน 
สําหรับที่ ดินสวนที่ เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีในสวนนี้ดวย  
การไมกําหนดเงินคาทดแทนสวนนี้ใหแกผูฟองคดี ยอมเปนการไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมาย และไมเปนธรรมแกผูฟองคดี  แตอยางไรก็ดี เม่ือไดคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา 
ที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนมีสภาพเปนที่วาง ยังไมไดมีการใชประโยชนและยังไมไดถม  
จึงอยูต่ํากวาระดับถนนมากพอสมควร มีนํ้าทวมขังและมีตนหญาและตนกกขึ้นอยูเต็มพ้ืนที่แลวก็ตาม 
ที่ดินของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนดานทิศตะวันออก ก็ไมนาจะมีราคาลดลงมากแตอยางใด 
เพื่อความเปนธรรมแกผูฟองคดีจึงสมควรกําหนดเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการ
เวนคืนใหผูฟองคดีอีกรอยละ ๑๐ ของราคาคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนเปนตารางวาละ 
๑,๕๐๐ บาท 

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ จายเงินคาทดแทนที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมอีก เปนเงิน ๑๒,๐๘๕,๐๐๐ บาท และคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
อันมีราคาลดลงดานทิศตะวันออกใหแกผูฟองคดี เปนเงิน ๑,๓๒๔,๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน 
คาทดแทนที่ไดรับเพ่ิม ๑๓,๔๐๙,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา แตไมเกิน
รอยละ ๗.๕ ตอป ในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔๖/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีที่ดินสองแปลงของผูฟองคดีอยูติดตอเปนผืนเดียวกัน มีดานหนา
ของแปลงที่ดินทั้งสองอยูทางดานทิศตะวันตกติดซอยแสมแยม ซึ่งผูฟองคดีไดใชซอย
ดังกลาวเปนทางออกสูถนนสุขาภิบาล ๕ ภายหลังจากถูกเวนคืนบางสวน ที่ดินสวนที่เหลือ
กลายเปนที่ดินติดคลอง อีกทั้งริมฝงถนนที่กอสรางใหมเหนือคลองดานที่ติดกับที่ดิน
ของผูฟองคดียังมีราวสะพานกั้นโดยตลอด ทําใหผูฟองคดีไมสามารถใชเปนทางเขาออกได 
ประกอบกับบริษัทที่ปรึกษาไดเสนอความเห็นประกอบการกําหนดราคาคาทดแทนที่ดิน
วาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนแปลงหนึ่ง มีราคาลดลงรอยละ ๒๕ จึงตองถือวา 
ที่ดินแปลงดังกลาวมีราคาลดลง แมจะฟงไดวาผูฟองคดียังสามารถใชประโยชนในที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืนไดก็ตาม การไมกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลง
ใหแกผูฟองคดี จึงเปนการไมชอบดวยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕  

และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๐๘๘ ตําบลทาแรง อําเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ ๑ งาน 
และ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ตามลําดับ ที่ดินทั้งสองแปลงตางมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
ที่มีอาณาเขตติดตอเปนที่ดินผืนเดียวกัน โดยมีดานหนาของแปลงที่ดินทั้งสองอยูทางดาน 
ทิศตะวันตกติดซอยแสมแยม ผูฟองคดีใชซอยแสมแยมที่แยกมาจากถนนสุขาภิบาล ๕  
และมีสะพานคอนกรีตขามคลองหนองบัวบานเชื่อมเปนทางออกจากซอยดังกลาวสูถนน
สุขาภิบาล ๕ ที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาวถูกแนวเขตเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงใชบังคับ
ตอเน่ืองกัน โดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๖๖๘/๑๐ ตารางวา คงเหลือ
เน้ือที่ ๓๓๒/๑๐ ตารางวา ซ่ึงเปนสวนที่อยูบริเวณทายแปลงที่ดินทางดานทิศตะวันออกมีลักษณะ
เปนรูปสี่เหลี่ยมเรียวแคบคลายชายธง เม่ือรวมที่ดินสวนนี้กับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๐๘๘ แลว ที่ดินทั้งสองแปลงมีรูปรางคลายอักษรแอลที่มีดานทิศตะวันตก
ซ่ึงเปนดานหนาของแปลงที่ดินยังคงติดซอยแสมแยมเชนเดิม ซ่ึงบริษัทที่ปรึกษาเสนอความเห็น 
ไวในแบบ ปร.๓ วา ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ มีราคาลดลง
รอยละ ๒๕ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 
๑๖๗๒๒๕ ตารางวาละ ๑๒,๒๘๑ บาท ผูฟองคดีอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ขอเงินคาทดแทนที่ดินและเงินคาทดแทนพืชผลตนไมเพ่ิมขึ้นกับใหกําหนด
เงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลง แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยอุทธรณ



 
 
๑๐๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ไมใหเงินเพ่ิมตามคําขอ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหมีการจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
เพ่ิมขึ้น รวมถึงเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงพรอมดอกเบี้ย ซ่ึงคดีมีประเด็น 
มาสูการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะเร่ืองเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมจะฟงไดวาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนทั้งสองแปลงของผูฟองคดี

ติดตอเปนที่ดินผืนเดียวกันมีรูปรางคลายอักษรแอล มีดานหนาของแปลงที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๗๕๐๘๘ ติดซอยแสมแยมโดยมีความกวางเกือบครึ่งหน่ึงของความลึกของแปลงที่ดิน 
และผูฟองคดียังสามารถใชประโยชนในที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนไดก็ตาม แตโดยที่ 
การเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดทําการ 
ขุดคลองขึ้นใหมเ พ่ือปรับแนวคลองสายเดิมบริเวณที่ผูฟองคดีเคยใชเปนทางเขาออก 
สูถนนสุขาภิบาล ๕ ใหเปนสี่แยกตดักันระหวางถนนสุขาภิบาล ๕ กับถนนที่จะทําการกอสรางขึ้นใหม 
ทําใหที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนดังกลาวกลายเปนที่ดินติดคลองหนองบัวบาน  อีกทั้ง 
ริมฝงถนนที่กอสรางใหมเหนือคลองดานที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดียังมีราวสะพานกั้นโดยตลอด 
จนทําใหผูฟองคดีไมสามารถใชเปนทางเขาออกได ดังปรากฏตามรูปถายและสําเนาแผนท่ี
บริเวณแนวเขตเวนคืนที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดีจําลองอางสงตอศาล ซ่ึงศาลปกครองสูงสุด 
ไดสงเอกสารดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ทราบแลว โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสองโตแยงคัดคานขอเท็จจริงนี้แตอยางใด ประกอบกับ
การท่ีบริษัทที่ปรึกษาไดเสนอความเห็นไวในเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดคาทดแทนที่ดิน
ตามแบบ ปร.๓ วา ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ ของผูฟองคดี
มีราคาลดลงรอยละ ๒๕ กรณีจึงตองถือวาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนดังกลาวมีราคาลดลง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินในสวนนี้ใหแก
ผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๒๕ ของเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๓,๐๗๐.๒๕ บาท 
เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองไมพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง จึงเปน
การกระทําโดยไมชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ เน้ือที่ ๑ งาน ถูกเวนคืน
เน้ือที่ ๖๖๘/๑๐ ตารางวา จึงมีที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๓๓๒/๑๐ ตารางวา ผูฟองคดี
ยอมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินในสวนนี้อีกเปนเงิน ๑๐๑,๙๓๒.๓๐ บาท  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ เปนเงิน ๑๐๑,๙๓๒.๓๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 
ของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในแตละชวงเวลานับแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี 
ทั้งน้ี ภายในหกสิบวันนับแตวันที่คดีถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๙) 

 

กรณีที่ ดินที่ ถู ก เวนคืนบางส วนจํ านวนสี่ แปลงซึ่ งอยู ติ ดตอ 
เปนผืนเดียวกัน มีดานหน่ึงติดถนนสาธารณะ ลักษณะรูปแปลงรวมกันใกลเคียง 
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา มีเน้ือที่รวมกอนถูกเวนคืน จํานวน ๔ ไร ๘๑ ตารางวา ภายหลังถูกเวนคืน
คงเหลือเน้ือที่ ๗๔๐๘๐/๑๐๐ ตารางวา รูปแปลงรวมกันของที่ดินเปลี่ยนเปนมีลักษณะ 
คลายมีดโต มีหนากวางที่ดินรวมกัน ๑๓๒.๘๐ ตารางวา ระยะลึกนอยที่สุด ๗.๐๔ เมตร
และระยะลึกมากที่สุด ๓๖.๗๒ เมตร ทําใหการพัฒนาที่ดินในเชิงธุรกิจของที่ดินดังกลาว
ยอมลดลง จึงตองกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวอันมีราคาลดลง 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนดวย  

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดกของเจาของที่ดินมีโฉนด จํานวน ๕ แปลง  

ที่ถูกเขตเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
เวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน แตปรากฏวาไดรับการพิจารณาจัดซ้ือที่ดิน
สวนที่เหลือเพียงหนึ่งแปลงและไดมีการอุทธรณกรณีดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) สําหรับการกําหนดเงินคาทดแทน คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ 
พิจารณากําหนดเงินคาทดแทนที่ดินดังกลาวใหในอัตราตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณเงินคาทดแทนตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตไดรับการวินิจฉัยใหยืนราคาคาทดแทน
ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมและชดใชคาเสียหายกรณีที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงหรือใหเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือ พรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงคดีมีประเด็นมาสูการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแตเพียงวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตองชําระเงินคาทดแทน
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีหรือไม เพียงใด 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เ ม่ือปรากฏวากอนการเวนคืนที่ ดินของผูฟองคดีทั้ งสี่ แปลงตั้ งอยู 

ติดตอเปนผืนเดียวกัน มีลักษณะรูปแปลงรวมใกลเคียงสี่ เหลี่ยมผืนผา โดยมีดานหน่ึง 
ติดถนนสาธารณะมีเน้ือที่รวม ๔ ไร ๘๑ ตารางวา ที่ดินของผูฟองคดีจึงมีศักยภาพในการพัฒนา
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ในทางธุรกิจได แตภายหลังการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่แปลง มีรูปแปลงรวมเปลี่ยนไป  
โดยมีลักษณะคลายมีดโต มีหนากวางที่ดินรวมกัน ๑๓๒.๘๐ ตารางวา ระยะลึกนอยที่สุด ๗.๐๔ เมตร 
และระยะลึกมากที่สุด ๓๖.๗๒ เมตร โดยมีเน้ือที่สวนที่เหลือทั้งหมด ๗๔๐๘๐/๑๐๐ ตารางวา  
มีผลทําใหการพัฒนาในเชิงธุรกิจของที่ดินตองลดลงเปนอยางมาก เน่ืองจากท่ีดินดานที่มีระยะ 
๗.๐๔ เมตร อาจเกิดปญหาเร่ืองระยะรนถอยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  อีกทั้ง 
บริเวณเขตทางที่ผานที่ดินของผูฟองคดีมีลักษณะเปนทางตางระดับ ซ่ึงผูฟองคดีไมสามารถสัญจร
สูทางดังกลาวไดโดยตรง จึงเปนที่ เห็นไดอยางชัดแจงวาที่ ดินของผูฟองคดีทั้งสี่แปลง 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นมีมูลคาลดลง  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองกําหนดคาทดแทน
ใหแกผูฟองคดีสําหรับที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่มิไดกําหนดเงินคาทดแทนสวนที่เหลือ
อันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดี จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมตอผูฟองคดี สําหรับราคา
คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงของผูฟองคดีน้ัน แมจะฟงไดวาที่ดินสวนที่เหลือดังกลาว
มีราคาลดลงพอสมควร แตเม่ือพิจารณาปริมาณและรูปแปลงที่ดินสวนที่เหลือแลวเห็นวา ผูฟองคดี
ยังคงสามารถใชที่ดินสวนที่เหลือเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยไดในระดับหน่ึงหรือใชเปนที่พักอาศัยได 
นอกจากน้ี ยังปรากฏวามีการสรางถนนดานลางทางตางระดับบริเวณที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดี
สามารถยื่นคํารองเปดทางเขาออกเพ่ือใชถนนในการสัญจรสูถนนสาธารณะได ผูฟองคดีจึงได 
รับประโยชนจากการเวนคืนอยูบาง จึงเห็นควรกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง
ใหแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๑๐ ของเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด 
คือ อัตราตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงิน
คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดี รวมเปนเงิน ๒,๙๖๓,๒๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลาของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันที่  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ แตไมเกินอัตรารอยละ ๗.๕ ตามคําขอ 
ของผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๘/๒๕๕๙) 

 

  ๑.๓.๕ คาทดแทนความเสียหายอันเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืน 
 

กรณีที่ผูเชาชวงที่ดินที่ถูกเวนคืนไดใชที่ดินที่เชาชวงเพื่อประกอบธุรกิจ
การคารับซื้อและขายวัสดุอุปกรณเครื่องมือกอสราง และรับซื้อโลหะเกา ผลจากการเวนคืน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยอมทําใหบุคคลดังกลาวตองเสียโอกาสทางการคาจากลูกคาประจําที่ มีอยู เดิม  
และตองใชเวลาในการหาสถานที่ใหมเพ่ือใชประกอบการคาตอไป ถือเปนความเสียหาย 
ที่ผูเชาชวงไดรับจริงจากการที่ตองยายออกจากอสังหาริมทรัพยที่เชาทําการคาอยูน้ัน  
เม่ือปรากฏวา สัญญาเชาชวงทําข้ึนกอนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนใชบังคับ และการเวนคืนทําใหผูเชาชวงตองออกจากที่ดินกอนครบกําหนด
ตามสัญญาเชา ผูเชาชวงจึงพึงไดรับการกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหาย เน่ืองจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และเม่ือพิจารณาจากหลักฐานการเสียภาษี
ของผูเชาชวงพบวามีรายไดเฉลี่ยเดือนละ ๔๖,๖๖๖.๖๗ บาท จึงสมควรกําหนดเงิน 
คาทดแทนสวนน้ีใหเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เปนเวลา ๓ เดือน 

โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๙ หนา ๑๐๗๓-๑๐๗๕ 
 

กรณีอาคารถูกเวนคืนเปนเหตุใหเจาของอาคารตองสูญเสียสถานที่
ประกอบกิจการและขาดรายไดในการประกอบกิจการใหเชาอาคาร ถือไดวาเปนกรณีที่
บุคคลดังกลาวประกอบการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
และตองขาดรายได เน่ืองจากตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน จึงมีสิทธิไดรับ
เงินคาทดแทนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับในขณะที่มีการเวนคืน และตามมาตรา ๒๑ วรรคหา  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การกําหนดเงินคาทดแทนการขาดรายไดเน่ืองจากการตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนน้ัน ไมอาจกําหนดโดยพิจารณาแตเฉพาะเรื่องของระยะเวลา
การกอสรางอาคารใหมทดแทนอาคารเดิมแตเพียงอยางเดียว หากตองพิจารณาถึงปจจัยอ่ืน
ประกอบดวย เปนตนวา การออกแบบอาคาร การขออนุญาตกอสราง การดําเนินการกอสราง 
ตลอดจนระยะเวลาในการจัดหาผูเชารายใหม จึงจะมีความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน 

สรุปขอเท็จจริง  
ผูฟองคดีฟองขอเงินคาทดแทนสิ่งปลกูสรางและคาขาดรายไดจากส่ิงปลูกสราง

อันเนื่องมาจากท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยในสวนของคาทดแทนส่ิงปลูกสราง ผูฟองคดี 
ไดอุทธรณเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดมีคําวินิจฉัยใหเพ่ิมเงินคาทดแทนให แตผูฟองคดียังไมพอใจ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล



 
 
๑๐๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพ่ิมเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง โดยอางเหตุผลเรื่องการขาดประโยชน
จากการใชอาคารที่ถูกเวนคืนมาดวย ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาใหกรมทางหลวงชนบท 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชําระคาทดแทนเพ่ิมใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดโดยยอมรับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ที่กําหนดคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการขาดรายไดในการหยุดกิจการใหเชาอาคาร
หมายเลข อ.๗๑ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน และอาคารหมายเลข อ.๘๕ ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท
ตอเดือน แตคัดคานการกําหนดคาทดแทนความเสียหายสวนนี้เปนเวลา ๒ ป โดยเห็นวา  
กรณีอาคารหมายเลข อ.๗๑ หากจะทําการปลูกสรางอาคารใหมเพ่ือทดแทนอาคารเดิม 
จะใชระยะเวลาอยางมากไมเกิน ๕ เดือน สวนอาคารหมายเลข อ.๘๕ ใชระยะเวลาอยางมาก 
ไมเกิน ๘ เดือน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนเจาของและประกอบกิจการใหเชาอาคาร

หมายเลข อ.๗๑ และหมายเลข อ.๘๕ เม่ืออาคารท้ังสองถูกเวนคืน ผูฟองคดีจะตองรื้อถอนอาคาร
และหยุดประกอบกิจการใหเชาอาคาร อันมีผลทําใหผูฟองคดีตองสูญเสียสถานที่ประกอบกิจการ
และขาดรายไดในการประกอบกิจการใหเชาอาคาร กรณีจึงถือวาผูฟองคดีประกอบการงาน 
อันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนและตองขาดรายได เน่ืองจากการ 
ตองออกจากอสังหาริมทรัพยน้ัน อันเปนความเสียหายของผูฟองคดีที่ตองกําหนดเงินคาทดแทน 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับ 
ในขณะที่มีการเวนคืน และมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ คดีน้ีคูกรณีทั้งสองฝายไมไดอุทธรณโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในการ
กําหนดเงินคาทดแทนความเสียหาย เน่ืองจากการขาดรายไดจากการใหเชาอาคาร จึงตองถือวาการ
กําหนดคาทดแทนตามอัตราดังกลาวชอบแลว สําหรับเรื่องของระยะเวลาที่กําหนดในการ
จายเงินคาทดแทนน้ัน เห็นวาระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอาง เปนเพียงขอมูลเก่ียวกับ
ระยะเวลาสําหรับการเชาบานหรืออาคารสํานักงานในระหวางรื้อถอนปลูกสรางอาคารใหม  
มิใชระยะเวลาที่กําหนดสําหรับกรณีขาดรายไดในการประกอบกิจการ จึงไมอาจนํามาพิจารณา
กรณีของผูฟองคดีได  สําหรับกรณีในคดีน้ี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีรายไดจากการ
ใหเชาอาคาร แตอาคารที่ใหเชาถูกเวนคืนและไมอาจใหเชาตอไปได ผูฟองคดียอมขาดประโยชน
จากคาเชาอันเนื่องมาจากการสูญเสียอาคาร และทําใหผูเชาเดิมตองเลิกการเชา โดยผูฟองคดี
ตองดําเนินการกอสรางอาคารใหมในที่ ดินสวนที่เหลือ ซ่ึงจะตองมีการออกแบบอาคาร  
ขออนุญาตกอสราง และดําเนินการกอสราง  นอกจากน้ี ผูฟองคดียอมตองใชเวลาในการจัดหา 
ผูเชารายใหมเปนระยะเวลาพอสมควร การกําหนดเงินคาทดแทนในกรณีน้ีจึงไมอาจกําหนด



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เทากับระยะเวลากอสรางอาคารใหมเทาน้ัน เม่ือพิจารณาความเสียหายของผูฟองคดีตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว เห็นควรกําหนดเงินคาทดแทนเน่ืองจากการขาดรายได
ในการหยุดกิจการใหเชาอาคารทั้งสองเปนระยะเวลา ๒ ป  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงิน
คาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ
กําหนดในแตละชวงเวลา แตไมเกินในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ใหชําระใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๙) 

 

การท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ  กําหนดเงินคาทดแทน 
ความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเน่ืองจากตองยายที่อยูอาศัยเดิมไปจัดหา 
ที่อยูใหมใหแกผูถูกเวนคืนเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทุกราย และสําหรับรายที่มีคําขอ 
ใหกําหนดคาเสียโอกาสทางการคาหรือสูญเสียสภาพทําเลการคาโดยไมปรากฏหลักฐาน
ที่รับฟงได การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดกําหนดคาเชารอยละ ๒.๕  
ของคาปลูกสรางใหมใหสวนหน่ึงแลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ จึงไมกําหนด
เงินคาทดแทนตามคําขอดังกลาวใหอีก จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย เหมาะสม และเปนธรรมแลว 

โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๕๙ หนา ๑๐๖๕-๑๐๖๘ 
 

เม่ือในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินพรอมอาคารที่ถูกเวนคืนมีการทํา
สัญญาเชาเพื่อประกอบกิจการรานอาหาร อัตราคาเชาเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผลจากการ
เวนคืนที่ดินและอาคารดังกลาวบางสวน ทําใหตองร้ือถอนอาคารนั้น และผูเชาอาจตอง
ออกจากอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารหรือปลูกสรางอาคารใหม จึงยอมสงผลกระทบ 
ตอเจาของอาคารในการใหเชาอาคารดังกลาวอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงถือวาเจาของ
อาคารไดรับความเสียหายในการประกอบการคาขายหรือการงาน เน่ืองจากการท่ี 
ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐไมไดกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายในสวนน้ีใหแกเจาของอาคาร 
จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ไมเปนธรรม 

 
 



 
 
๑๐๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางเปนอาคารพักอาศัย 

ตึกชั้นเดียว ซ่ึงที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวบางสวนอยูในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ และอําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ การรถไฟฟา 
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี 
รวมเปนเงินจํานวน ๗๙๘,๗๒๐ บาท คาทดแทนตึกแถวชั้นเดียว เปนเงิน ๒๘๐,๑๒๓.๒๔ บาท 
คาทดแทนสวนบูรณะปรับปรุง เปนเงิน ๗,๒๗๓.๓๔ บาท และคาทดแทนอ่ืน ๆ เปนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท  ตอมา เม่ือมีการรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืนปรากฏวา มีเน้ือที่ที่ดินถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น 
จึงมีการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีอีก ๓๓,๒๘๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดรับเงิน
คาทดแทนดังกลาวครบถวนแลว ผูฟองคดีอุทธรณเงินคาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ซ่ึงรัฐมนตรีฯ มีคําวินิจฉัยใหยืนราคาคาทดแทนที่ดิน สวนคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและ
คําขอคาเสียหายอ่ืน ๆ ไดแยกไปพิจารณาอีกสวนหนึ่ง พรอมกับมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
อุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาเงินคาทดแทนที่กําหนดใหน้ันยังไมเปนธรรม 
เน่ืองจากการเวนคืนดังกลาวทําใหผูฟองคดีตองขาดรายไดจากคาเชาเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
และจะปรับเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ๓ ป ในอัตราไมเกินรอยละ ๒๐ ของอัตราคาเชารายเดือน ซ่ึงคิดเปน
คาขาดประโยชนจากคาเชา ๒๕ ป เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๙๐,๔๑๙ บาท  อีกทั้ง การกอสราง 
เสาโครงสรางรองรับทางรถไฟฟาก็จะบดบังทัศนียภาพที่ดินของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดี 
ขาดประโยชนจากการทําธุรกิจอ่ืนในที่ดิน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหมีการจายเงินคาขาดประโยชนจากการใหเชาที่ดิน เปนเงินจํานวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และคาขาดประโยชนจากการทําธุรกิจอ่ืนในที่ดิน เปนเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขณะท่ีมีการเวนคืนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีน้ัน ปรากฏวา

เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน  
ซ่ึงนาย น. ผูเชา ใหถอยคําแกเจาหนาที่ สรุปไดวา นาย น. เปนผูเชาบานตึกชั้นเดียวจากมารดา
ของผูฟองคดี มีกําหนดระยะเวลา ๓ ป เพ่ือใชประกอบกิจการรานอาหาร โดยใน ๒ ปแรก  
อัตราคาเชาเดือนละ ๓๕ ,๐๐๐ บาท สวนปที่ ๓ อัตราคาเชาเดือนละ ๔๐ ,๐๐๐ บาท   
กรณีจึงฟงไดวา ในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบานตึกชั้นเดียวของผูฟองคดีน้ัน  
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวมีการทําสัญญาเชาเพ่ือประกอบกิจการรานอาหาร  ซ่ึงรับฟงไดวา 
คาเชาในปที่ ๓ มีอัตราคาเชาเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีบางสวน
มีผลทําใหตองรื้อถอนตึกแถวชั้นเดียว รวมถึงกรณีที่ผูเชาอาจตองออกจากอาคารเพ่ือปรับปรุงอาคาร
ดังกลาวหรือปลูกสรางอาคารใหม กรณีจึงยอมสงผลกระทบตอผูฟองคดีในการใหเชาอาคาร



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงถือวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายในการประกอบการ
คาขายหรือการงาน เน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๒๑ วรรคหา  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น การไมกําหนดเงิน
คาทดแทนความเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ไมเปนธรรม
ตามบทบัญญัติดังกลาว สําหรับเงินคาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดหรือขาดประโยชน
เน่ืองจากตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนควรจะเปนเทาใดน้ัน  เห็นวา คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดมีมติในคราวประชมุคร้ังที่ ๑-๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 
กําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดหรือขาดประโยชน เน่ืองจากตองออกจาก
อสังหาริมทรัพย กรณีเปนผูอยูอาศัยหรือประกอบการคาหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย 
ในอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน โดยใหพิจารณาคาขาดรายไดหรือขาดประโยชนจากอัตราเฉลี่ย
ตอเดือนของเงินไดสุทธิกรณีบุคคลธรรมดา หรือกําไรสุทธิกรณีนิติบุคคล ที่ปรากฏตามหลักฐาน
การย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคล ประกอบกับ
ใบเสร็จรับเงินและงบกําไรขาดทุนจํานวน ๓ ปสุดทายกอนถูกเวนคืน หากมีหลักฐานไมครบ ๓ ป 
ใหพิจารณาจากหลักฐานเทาที่มี แลวนําอัตราดังกลาวมากําหนดเงินคาทดแทนตามสัดสวนของ
ระยะเวลาที่ขาดรายไดหรือขาดประโยชนตามเกณฑตอไปน้ี (๑) เจาของสิ่งปลูกสรางรายที่สงมอบ
สิ่งปลูกสรางให รฟม. ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเงินคาทดแทน กรณีทําสัญญาซ้ือขาย
กับ รฟม. หรือรายที่ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงให
ร้ือถอนจาก รฟม. กรณีวางเงินคาทดแทน ใหกําหนดคาขาดรายไดหรือขาดประโยชนเปนเวลา 
๑๒๐ วัน รวมกับจํานวนวันตั้งแตวันที่สงมอบจนถึงวันครบกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันไดรับเงิน
คาทดแทน หรือรวมกับจํานวนวันตั้งแตวันที่ร้ือถอนแลวเสร็จจนถึงวันครบกําหนด ๖๐ วัน  
นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหร้ือถอนจาก รฟม. แลวแตกรณี และหากสงมอบหรือร้ือถอน 
เกินกวากําหนดดังกลาว ใหกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายเปนเวลาลดลงเหลือเทากับ
ผลตางระหวาง ๑๒๐ วัน กับจํานวนวันตั้งแตวันที่ไดรับเงินคาแทนจนถึงวันที่สงมอบ หรือเหลือ
เทากับผลตางระหวาง ๑๒๐ วัน กับจํานวนวันตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหร้ือถอนจาก รฟม. 
จนถึงวันที่ร้ือถอนแลวเสร็จ แลวแตกรณี  ดังนั้น เม่ือไดวินิจฉัยแลววา ผูฟองคดีเปนผูไดรับ
ความเสียหายในการประกอบการคาขายหรือการงาน เน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ และราคาคาเชา
ที่มีการตกลงทําสัญญาและเปนราคาคาเชาสุดทายที่ผูฟองคดีไดรับ คือ เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
โดยที่การร้ือถอนหรือปรับปรุงตึกแถวชั้นเดียวดังกลาว รวมถึงการอาจตองมีการปลูกสราง
อาคารใหมน้ัน ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๑๒๐ วัน สอดคลองกับคาขาดรายได
หรือขาดประโยชนอันเนื่องมาจากการเวนคืนตึกแถวชั้นเดียวดังกลาว ผูฟองคดีจึงควรไดรับเงิน
คาทดแทนเพ่ิมในสวนนี้คิดเปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูวาการ



 
 
๑๐๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมใหแก 
ผูฟองคดีอีกเปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๙) 

 

กรณีภรรยาของผูฟองคดีเปนผูไดรับใบอนุญาตใหฉายหรือใหบริการ
ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใชบานหลังที่ถูกเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  พ .ศ .  ๒๕๔๔  
เปนสถานประกอบกิจการรานเกมสและอินเตอร เน็ต  และยังปรากฏหลักฐาน 
ตามทะเบียนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๔ และ ภ.ง.ด. ๙๐) อีกวา ผูฟองคดี 
มีรายไดพึงประเมินจากการประกอบกิจการดังกลาว  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงป  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ปละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท และไดชําระภาษีตามกฎหมาย ปละ ๘๐๐ บาท  
กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดีประกอบกิจการรานเกมสและอินเตอรเน็ตในส่ิงปลูกสราง 
ที่ถูกเวนคืน เม่ือผลจากการเวนคืนทําให ผูฟองคดีไมอาจประกอบกิจการดังกลาว 
อีกตอไปได จึงตองกําหนดคาทดแทนความเสียหายในสวนน้ีใหแกผูฟองคดีดวย 

โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๙ หนา ๑๐๗๗-๑๐๗๙ 
 

 ๑.๔ การขอใหเวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
 

ในกรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางถูกเวนคืน เม่ือผลจากการเวนคืน 
มิไดมีผลกระทบตอโครงสรางหลักของตัวอาคารและยังคงสามารถปรับปรุงสวนที่เหลือ 
ใหเหมาะสมตอการใชงานตอไปได กรณีจึงไมอยูในหลักเกณฑตามมาตรา  ๑๙  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่เจาหนาที่เวนคืน
จะตองเวนคืนสิ่งปลกูสรางสวนที่เหลือตามที่เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวรองขอ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางในที่ดิน ประกอบดวย 

บาน ๒ ชั้น คร่ึงตึกครึ่งไม และส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ  ตอมา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๓๖ สายแยก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ (นครปฐม)-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ (บางเลน) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยส่ิงปลูกสรางบางสวนของผูฟองคดีอยูในเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว ซ่ึงเจาหนาที่ของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ไดเขาสํารวจอสังหาริมทรัพย 
ที่จะตองเวนคืนของผูฟองคดี โดยไดทําบันทึกการสํารวจหลักฐานเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสราง
และตนไม โดยระบุสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน ๔ รายการ คือ ๑) เพิง ขนาดเน้ือที่ ๓๖.๔๘ ตารางเมตร 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒) หองนอน ขนาดเน้ือที่ ๒๑.๔๒ ตารางเมตร ๓) เลาหมู ขนาดเน้ือที่ ๔๑.๔๑ ตารางเมตร และ 
๔) พ้ืนคอนกรีต และไดประมาณการราคาคาทดแทนส่ิงปลูกสรางของผูฟองคดีในสวนที่เปนเพิง 
หองนอนและเลาหมู เปนเงิน ๑๙๗,๙๘๑ บาท และเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางในสวนอ่ืนเปนเงิน 
๒๓,๐๘๑ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๖๒ บาท ซ่ึงราคาคาทดแทนดังกลาว 
ไดหักคาเสื่อมราคาในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาเสียหายของวัสดุจากการร้ือถอนไวดวย แตทั้งน้ี
ไมไดมีการรังวัดเพ่ือจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากไดตรวจสอบจากแผนที่
ระวางที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  พบวา ที่ดินของผูฟองคดีอยูติดเขตทางหลวงพอดี 
จึงถือวาไดกันเขตทางหลวงแลว  ตอมา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดมีมติกําหนดเงิน
คาทดแทนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใหผูฟองคดี เปนเงิน ๒๒๑,๐๖๒ บาท ผูฟองคดีอุทธรณ 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหเพ่ิมเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยใหเพ่ิมเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางอีก ๓๔,๕๐๗ บาท  นอกจากน้ี ผูฟองคดี
ยังไดยื่นคํารองขอใหมีการเวนคืนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางสวนที่เหลือ แตไดรับการปฏิเสธ  
และเมื่ออุทธรณคําสั่งปฏิเสธดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยไมเวนคืนสิ่งปลูกสราง 
สวนที่เหลือทั้งหมดตามคําขอ เน่ืองจากเห็นวาสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือยังใชการได แตเน่ืองจาก
อาคารชั้นเดียวสวนที่เหลือมีพ้ืนที่อยูชิดเขตทางมาก จึงใหจายเงินคาทดแทนอาคารสวนที่เหลือ
เพ่ิมเติมจากเดิมอีก ๑ ชวงเสา (๒.๙๐ เมตร) เพ่ือใหสามารถรื้อถอน ตอเติม และปรับปรุงอาคาร
ในพ้ืนที่นอกเขตทางใหสามารถใชงานได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่ไมเวนคืนตามคําขอของผูฟองคดี และใหมีการเวนคืน 
สิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือทั้งหมดของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ตามภาพถายสิ่งปลูกสรางประกอบกับแบบแปลนสิ่งปลูกสราง (แบบ ชส.๓-๒)  

สิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีมีลักษณะเปนอาคารปลูกสรางติดตอกัน โดยสวนที่ถูกเวนคืน ไดแก 
(๑) กรณีสิ่งปลูกสรางที่เปนบาน ๒ ชั้น คร่ึงตึกคร่ึงไม ถูกเวนคืนในสวนที่เปนเพิงหนาบาน 
เปนแนวเฉียง ถูกเวนคืนขนาดกวาง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร สวนที่ถูกเวนคืน คือ  
เพิงดานหนาบาน และถูกเวนคืนเปนแนวเฉียงมีระยะความลึกมากสุดประมาณ ๒.๓ เมตร  
ซ่ึงเปนเพิงสวนที่ตอเติม เม่ือพิจารณาสภาพพื้นที่แลวเห็นวา อาคารสวนที่เหลือยังสามารถ 
ใชการได และเมื่อร้ือถอนจะไมกระทบกับโครงสรางของบานที่เปนสองชั้น สามารถปรับปรุง
พ้ืนที่ใหใชประโยชนตอไปได (๒) กรณีอาคารชั้นเดียวที่ปลูกชิดกับบาน ๒ ชั้น คร่ึงตึกคร่ึงไม 
แตมีโครงสรางคนละสวน ขนาดกวางประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๑.๕๐ เมตร แบงพ้ืนที่ใชสอย
ออกเปน ๔ ชวง โดยถูกเวนคืนในสวนของบริเวณดานหนาซ่ึงใชเปนหองนอน (หรือเปนอาคาร
ชวงที่ ๑ ซ่ึงมีความยาว ๒.๗ เมตร) และถูกเวนคืนในแนวเฉียงมีระยะความลึกมากที่สุดประมาณ 



 
 
๑๐๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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๒.๗ เมตร หากร้ือถอนอาคารชวงที่หน่ึงแลวยอมไมกระทบโครงสรางหลักของอาคาร สิ่งปลูกสราง
ดังกลาวยังคงมีสวนที่เหลือ ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ ๓ ใน ๔ สวน ของพื้นที่ทั้งหมด โดยยังคงเหลือ
สวนที่เปนพ้ืนที่อเนกประสงค หองครัวและหองนอน และสามารถปรับปรุงใหใชงานตอไปได  
(๓) กรณีสิ่งปลูกสรางสวนที่เปนเลาหมู เปนสวนที่ปลูกสรางแยกออกมาจากตัวบานชั้นเดียว 
ขนาดกวาง ๔.๕ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดจายเงินคาทดแทนให ทั้งในสวนที่
อยูนอกเขตที่ดินของผูฟองคดี สวนถูกเขตทางและสวนตอเน่ือง ขนาดกวาง ๔.๕ เมตร  
ยาว ๑๐.๑๐ เมตร ซ่ึงเปนพ้ืนที่ประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นที่อาคารทั้งหมด แตสามารถรื้อถอนได
โดยไมกระทบตอโครงสรางของตัวอาคารและสามารถปรับปรุงสวนที่เหลือใหเหมาะสมตอการ 
ใชงานตอไปได กรณีพื้นคอนกรีต มิไดเปนสวนเชื่อมตอกับอาคารชั้นเดียวและบาน ๒ ชั้น  
คร่ึงตึกคร่ึงไม จึงไมกระทบตอโครงสราง สวนที่เหลือสามารถใชการได  ดังนั้น กรณีจึงไมอยู 
ในหลักเกณฑ ตามมาตรา ๑๙๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่จะตองเวนคืนสิ่งปลกูสรางสวนที่เหลือตามทีผู่ฟองคดีรองขอ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมเวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่ผูฟองคดีรองขอจึงชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๘๑๐/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๕ การขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
 

กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนหลายแปลงเปนที่ดินที่อยูติดตอเปนผืนเดียวกัน 
และมีเจาของเปนคนเดียวกัน แมจะปรากฏวา ที่ดินแปลงหนึ่งภายหลังจากถูกเวนคืน 
จะมีเน้ือที่เหลืออยูนอยกวา ๒๕ ตารางวา กรณีก็ไมเขาหลักเกณฑในการที่เจาหนาที่
เวนคืนจะตองรับเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๙ หนา ๑๐๕๔-๑๐๕๘ 
 

                                                            
๒๖ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ตองเวนคืนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นแตเพียงบางสวน เจาของจะรองขอใหเจาหนาท่ี
เวนคืนสวนที่เหลืออยูซ่ึงใชการไมไดแลวดวยก็ได 

ถาเจาหนาท่ีไมยอมเวนคืนตามคํารองขอของเจาของ เจาของมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
ที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับน้ัน ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่  ทั้งน้ี ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ินภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ มิฉะน้ันใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยใหเจาหนาที่เวนคืนตามคํารองขอของเจาของ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ๑.๖ การกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
 

สิทธิในทรัพยสินของบุคคลยอมได รับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  
การที่หนวยงานทางปกครองไมไดใชประโยชนในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค 
ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน หนวยงานทางปกครอง
ตองคืนที่ดินใหแกเจาของตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๓๔  และมาตรา  ๔๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่มีการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
แมวาในปจจุบันจะยังไมมีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีการคืนอสังหาริมทรัพยใหแกเจาของที่ดิน
และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไปก็ตาม 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิมผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินซึ่งตอมาถูกกรมทางหลวงชนบท  

(ผูถูกฟองคดี) เวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ .ศ . ๒๕๔๒ ซ่ึงใชบังคับตอเน่ืองกัน โดยมีวัตถุประสงคในการเวนคืน 
เพ่ือนําที่ ดินไปใชในการกอสรางสะพานขามแม นํ้าเจาพระยาบริเวณวัดนครอินทรและ 
ถนนตอเชื่อมสายติวานนท-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร แตปรากฏวาหลังจากถนนนครอินทร 
ไดกอสรางเสร็จและเปดใหประชาชนใชมาหลายปแลว ยังไมมีการนําที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกลาว
ไปใชในการกอสรางตามวัตถุประสงคของการเวนคืน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา 
หากไมไดนําไปใชตามวัตถุประสงคของการเวนคืน ผูฟองคดีมีความประสงคจะขอที่ดินคืน  
โดยยินดีจายเงินที่ไดรับมาแลวคืนใหทางราชการ แตไดรับแจงจากผูถูกฟองคดีวาไมสามารถคืน
ที่ดินใหได เน่ืองจากมีแผนจะนําไปใชประโยชนเก่ียวกับงานทาง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนใหผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดี
รับเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีรับไปแลวคืนจากผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ภายหลังจากการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดี  

ไมปรากฏวามีการใชที่ ดินของผูฟองคดีในการกอสรางถนน แตปรากฏวามีการนําที่ดิน 



 
 
๑๑๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีไปใหสหกรณจังหวัดนนทบุรีใชเปนศูนยจําหนายไมดอกไมประดับและกิ่งพันธุไมผล
ซ่ึงมิไดเปนไปตามวัตถุประสงคของการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนในกรณีที่ดินของผูฟองคดี และแมวาผูถูกฟองคดีมีโครงการที่จะนําที่ดินพิพาท 
ไปกอสรางเปนศูนยบํารุงรักษาทางหลวง ซ่ึงอาจถือเปนอาคารที่จะจัดตั้งขึ้นในเขตทางหลวง 
เพ่ือประโยชนแกงานทางตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แตก็ไมอาจถือไดวา 
เปนการนําที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใชเพ่ือการอ่ืนและโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ดังน้ัน  
เม่ือผูถูกฟองคดีไมไดใชประโยชนในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา 
ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจใดที่จะยึดถือที่ดินที่พิพาทตอไป ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีตามมาตรา ๓๖๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และ
มาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และแมปจจุบันจะยังไมมี
กฎหมายบัญญัติถึงวิธีการคืนอสังหาริมทรัพยใหแกเจาของที่ดินและการเรียกคืนคาทดแทน 
ที่ชดใชไป ซ่ึงตองอนุวัตรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ 
วรรคสี่๒๘ แตก็มิไดหมายความวาผูฟองคดีไมมีสิทธิที่จะขอคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน  
แตมิไดใชประโยชน เน่ืองจากจะเปนการกระทบตอหลักการใหความคุมครองแกสิทธิในทรัพยสนิ
ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  ดวยเหตุน้ี ศาลซ่ึงเปนองคกรตีความและบังคับใชกฎหมาย
จึงมีอํานาจออกคําบังคับโดยอาศัยตามบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญใหผูถูกฟองคดีคืนที่ดินตามฟอง
แกผูฟองคดีได ซ่ึงคําพิพากษาในกรณีน้ีมิใชเปนการบังคับใหโอนท่ีดินตามประมวลกฎหมาย

                                                            
 ๒๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓๖ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง 
หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใช 
คาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  ทั้งน้ี ตามที่
ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ การไดมา 
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใช 
เพื่อการอื่นตามวรรคหน่ึงและโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ๒๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป  

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕๒๙ หรือถอนสภาพที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงพิพาทใหแกผูฟองคดี และใหผูฟองคดี
มีหนาที่คืนเงินคาทดแทนที่ดินแกผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๕/๒๕๕๘ 
ที่ อ.๑๔๒๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๔/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยอันเปนกรณีที่รัฐตองดําเนินการเพื่อประโยชน
สาธารณะน้ัน จะตองกระทําเทาที่จําเปน หากมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของ
ประชาชนไปแลว แตมิไดนําไปใชตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนหรือภายในระยะเวลา
ที่กําหนด รัฐมีหนาที่ตองคืนอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนไปใหแกเจาของเดิมหรือทายาท  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
อยางไรก็ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวไมอาจนํามาใชกับกรณีการตกลงซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
หนวยงานทางปกครองไดที่ดินแปลงพิพาทมาโดยการตกลงซื้อขายกับผูครอบครอง 
ที่ดินเดิมเพื่อจะนําไปใชประโยชนกอสรางอางเก็บนํ้า โดยมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
เพื่อเวนคืนที่ดินแปลงดังกลาว แมจะปรากฏตอมาในภายหลังวา มิไดมีการใชที่ดินพิพาท 
ตามวัตถุประสงคดังกลาว หนวยงานทางปกครองก็ไมมีหนาที่ตองคืนที่ดินพิพาทใหแก
บุคคลดังกลาวหรือทายาทของบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ที่ดินที่พิพาทเปนที่ดินตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๘๔ 

ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เน้ือที่ ๒๓ ไร ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เดิมนาย ด. 
เปนผูครอบครอง  ตอมา กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไดที่ดินดังกลาวมาโดยตกลงซื้อขาย
จากผูครอบครองเพ่ือกอสรางโครงการชลประทานอางเก็บนํ้าหวยตามาย โดยไมมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ซ่ึงที่ดินแปลงน้ีและที่ดินแปลงอ่ืนอีก 
๗๖ แปลง เน้ือที่ ๑,๕๘๐ ไร ๓ งาน ๕๘ ตารางวา ไดขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุและใชประโยชน
ในโครงการชลประทานศรีสะเกษ โดยนําไปใชกอสรางอางเก็บนํ้าหวยตามายและใชเปนพ้ืนที่
รองรับนํ้าในเขตระดับนํ้าสูงสุดที่ +๑๔๓.๐๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (รทก.)  
จากระดับกักเก็บที่ +๑๔๒.๐๐๐ เมตร ซ่ึงเปนปริมาณน้ําในระดับสูงสุดตามที่คํานวณไวในการ
                                                            

๒๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ

หรือพระราชกฤษฎีกา 



 
 
๑๑๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกแบบกอสราง และนับตั้งแตการกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังไมเคยมีนํ้าทวมถึง
พ้ืนที่บริเวณน้ี กรมธนารักษโดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีไดอนุญาตใหราษฎรซึ่งทํากินอยูเดิม
เชาที่ดินในเขตโครงการชลประทานทําเกษตรกรรมเปนการชั่วคราว ผูฟองคดีเปนทายาทโดยธรรม
ชั้นหลานของนาย ด. เจาของที่ดินเดิมและยังคงถือครองทํากินในที่ดินแปลงพิพาทตลอดมา 
โดยไมไดใชสิทธิเชาจากกรมธนารักษ ผูฟองคดีกลาวอางวาไดรวมกับนาย ห. และผูครอบครองที่ดิน
ในบริเวณเดียวกันอีกจํานวนหน่ึงรองขอใหผูถูกฟองคดีคืนสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท   
และตอมา ผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนสิทธิ
ในที่ดินที่พิพาทใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยอันเปนกรณีที่รัฐตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะนั้น 

จะตองกระทําเทาที่จําเปน หากมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประชาชนไปแลวแตมิไดนําไปใช
ตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด รัฐก็มีหนาที่คืนอสังหาริมทรัพย
ใหแก เจาของเดิมหรือทายาท   ทั้ งนี้  ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวไมอาจ
นํามาใชกับกรณีการตกลงซ้ือขายอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 
ดังเชนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา นาย ด. ซ่ึงเปนปูของผูฟองคดีและมีชื่อ
เปนผูครอบครองที่ดินตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) แปลงพิพาทไดตกลงโอนสิทธิ
การครอบครองที่ดินแปลงพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีเพ่ือนําไปใชประโยชนในโครงการชลประทาน
อางเก็บนํ้าหวยตามาย เปนพ้ืนที่รองรับนํ้าในเขตระดับนํ้าสูงที่ +๑๔๓.๐๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง (รทก.) จากระดับกักเก็บที่ +๑๔๒.๐๐๐ เมตร (รทก.) โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงิน 
๑๗ ,๙๒๔ .๔๐ บาท และได รับการอนุ มัติ ใหจายเงินไดตั้ งแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๗  
โดยไมปรากฏวาไดมีการดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยการออกพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๖ หรือออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นแตอยางใด จึงถือไดวา
กรณีดังกลาวเปนการตกลงซื้อขายที่ดินกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงคูสัญญา
ทั้งสองฝายตางมีฐานะเทาเทียมกัน กรณีน้ีจึงไมใชการเวนคืนที่ดิน เม่ือผูถูกฟองคดีตกลง 

                                                            
๓๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย

ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ้ือที่ดินที่พิพาทโดยมีการจายคาตอบแทนแลว ยอมเปนผลใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาทน้ี 
ตกเปนของผู ซ้ือคือผูถูกฟองคดี ที่ ดินจึงกลายเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภท 
ทรัพยสินใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔๓๑ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ซ่ึงหากจะตองคืนที่ดินใหกับเจาของที่ดินเดิมจะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๓๐๕  
แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเฉพาะหรือการตราพระราชกฤษฎีกา  
ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไมมีหนาที่ตองคืนที่ ดินพิพาทใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินคาทดแทนการเวนคืน 
 

ในกรณีที่มีการจายเงินคาทดแทนการเวนคืนคร้ังแรกภายใน ๑๒๐ วัน  
นับแตวันที่ทําสัญญาซื้อขาย วันดังกลาวถือเปนวันที่ตองมีการจายเงินคาทดแทนที่ดิน 
ซึ่งเจาของอสังหาริมทรัพยที่ ถูกเวนคืนมีสิทธิได รับดอกเบ้ียในเงินคาทดแทน 
ที่ศาลวินิจฉัยใหเพิ่มข้ึนตั้งแตวันดังกลาว  ทั้งน้ี ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ .ศ .  ๒๕๓๐  
แตตองไมเกินไปกวาคําขอทายฟอง 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้ งสองฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งใหการทางพิเศษ 

แหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) เวนคืนที่ดินเต็มเน้ือที่ตามโฉนดที่ดินพิพาทท้ัง ๕ แปลง  
รวมเนื้อที่ ๙๕๗๗/๑๐ ตารางวา ในอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ
เจ็ดคร่ึงตอป นับแตวันฟองจนกวาจะชําระใหแกผูฟองคดีทั้งสองเสร็จสิ้น ซ่ึงคดีน้ีศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีตองจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองเพ่ิมในสวนที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ เปนเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ 
เปนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เปนเงิน ๓๓๑,๕๐๐ บาท  
                                                            

๓๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือ

สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น  

ตามกฎหมายท่ีดิน 
(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
(๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สํานักราชการบานเมือง เรือรบ 

อาวุธยุทธภัณฑ 



 
 
๑๑๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เปนเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๔๖๑๑๑ เปนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๔,๕๐๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในประเด็นเก่ียวกับดอกเบี้ยที่ผูฟองคดีมีคําขอทายอุทธรณใหศาลมีคําพิพากษาให

ผูถูกฟองคดีจายดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสองในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ น้ัน  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา คดีน้ีไดมีการทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
ที่จะตองเวนคืนเม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยมีการจายเงินคาทดแทนคร้ังแรกเปนเงิน
จํานวน ๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนการจายเงินคาทดแทนภายใน 
๑๒๐ วัน นับแตวันที่ทาํสัญญาซ้ือขาย วันดังกลาวจึงถือเปนวันที่ตองมีการจายเงินคาทดแทนที่ดิน 
เม่ือผูฟองคดีทั้งสองมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้น ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับ
ดอกเบ้ียในวันดังกลาวเชนกัน  ทั้งนี้ ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสิน ตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๓๒ ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคสาม๓๓  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  อยางไรก็ดี เม่ือผูฟองคดี
ทั้งสองมีคําขอทายคําฟองในสวนดอกเบี้ยนับแตวันฟอง กลาวคือ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น จึงตองกําหนดใหจายดอกเบี้ย 
นับแตวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตองไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป 
ตามคําขอทายฟองของผูฟองคดีทั้งสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๙ และ 
อ.๒๓๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน) 

 

ในกรณีที่ มีประกาศใหการเวนคืนเปนกรณีที่ มีความจําเปนเรงดวน  
ซึ่งหนวยงานทางปกครองที่รับผิดชอบการเวนคืนไดนําเงินคาทดแทนไปฝากไวที่
ธนาคารออมสินเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนมีสิทธิไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 

                                                            
๓๒-๓๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซ้ือขายอสังหาริมทรัพยกันไดตามมาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาท่ีจายเงินคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวทั้งหมดใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายภายใน 
หน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ทําสัญญาซ้ือขาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๒๖  ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมข้ึน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบ้ีย

ในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มข้ึน  ทั้งน้ี นับแตวันที่ตองมีการจาย
หรือวางเงินคาทดแทนน้ัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในแตละชวงเวลาของจํานวนเงินที่เพ่ิมข้ึน นับแตวันดังกลาวเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
แตตองไมเกินไปกวาคําขอทายฟอง 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสองฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมชลประทานและ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลําดับ) ชําระเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมเปนเงิน ๑๐๙,๐๕๐ บาท และเงินคาทดแทนตนไมเพ่ิมเปนเงิน ๙๘๓,๓๙๐ บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๒,๔๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ซ่ึงคดีน้ีศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระเงิน
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมอีกเปนเงิน ๑๐๙,๐๕๐ บาท และชําระเงินคาทดแทนตนไม
ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมอีกเปนเงิน ๑๒๒,๒๖๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๓๑๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสดุ 
กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของ

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา นับแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน เห็นวา มาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติวา ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงิน
คาทดแทนเพ่ิมขึน้ ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสงูสดุของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจาย
หรือวางเงินคาทดแทนนั้น กรณีน้ีเม่ือไดวินิจฉัยแลววาผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดิน
เพ่ิมอีกเปนเงิน ๑๐๙,๐๕๐ บาท และคาทดแทนตนไมเพ่ิมอีกเปนเงิน ๑๒๒,๒๖๐ บาท รวมเปนเงิน
คาทดแทนทั้งสิ้นเปนเงิน ๒๓๑,๓๑๐ บาท  และขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีไดมีประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
ในทองที่ตามคดีน้ีเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวน ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดวางเงินคาทดแทนโดยฝากไวที่ธนาคารออมสิน สาขาสิชล เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลาของจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น นับแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  อยางไรก็ตาม เม่ือผูฟองคดีไดยื่นคําฟองโดยขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้น พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ ศาลจึงไมอาจ 
มีคําพิพากษาเกินไปกวาที่ปรากฏในคําขอทายฟองตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทั่วไป  
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมอีกเปนเงิน 
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๑๐๙,๐๕๐ บาท และคาทดแทนตนไมเพ่ิมอีกเปนเงิน ๑๒๒,๒๖๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๒๓๑,๓๑๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา แตไมเกินอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับแตวันถัดจากวันฟอง (วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๙ และ อ.๒๖๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน) 
 

 ๑.๙ คาทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน 
  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การรอนสิทธิ 
 

 ๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

  ๒.๑.๑ การกําหนดแนวเขตเดินสายสงไฟฟา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒.๑.๒ การกําหนดเงินคาทดแทน 
 

เ ม่ือสภาพและทําเลที่ตั้ งที่ ดินของผูฟองคดีทั้ งแปดที่ ถูกเขต 
เดินสายไฟฟาพาดผานเปนที่ดินติดตอกันเปนแนวยาว มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา
ดานหนาติดถนนพหลโยธิน จึงเปนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม การที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณฯ กําหนดคาทดแทน 
การใชที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งแปด ราคาไรละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แมวาจะมีราคาสูงกวา
ราคาประเมินทุนทรัพยฯ แตเม่ือราคาดังกลาวแตกตางจากราคาซื้อขายที่ดินของบริษัท อ. 
ซึ่งมีราคาซื้อขายเฉลี่ยไรละ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท เปนอยางมาก  ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกลาว 
มีสภาพที่ดินและทําเลที่ตั้งใกลเคียงกับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดและอยูหางจากที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งแปดประมาณ ๗๕๐ เมตร ราคาคาทดแทนที่กําหนดจึงยังไมเหมาะสม
และเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งแปด  และแมวา การซื้อขายดังกลาวจะเปนการซื้อขาย
ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศกําหนดเขตเดินสายสงไฟฟาแลวก็ตาม แตการประกาศ
กําหนดเขตเดินสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยก็ไมไดมีผลทําให
มูลคาของที่ดินบริเวณเขตเดินสายสงไฟฟามีราคาสูงข้ึน  ดังน้ัน ในการกําหนดเงิน 
คาทดแทนใหแก ผูฟองคดีทั้ งแปดจึงควรนําราคาซื้ อขายที่ ดินของบริ ษัท  อ .  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๐๗ 
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มาประกอบการพิจารณา โดยเห็นควรกําหนดเงินคาทดแทนการใชที่ดินของผูฟองคดี 
ทั้งแปดเพิ่มข้ึนใหอีกรอยละ ๒๐ จากราคาที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณฯ 
กําหนดไวเดิม 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๗ เน้ือที่ ๘๐ ไร 

ผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๕๑ เน้ือที่ ๓๑ ไร ๑ งาน ๘๓ ตารางวา 
ผูฟองคดีที่ ๓ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๖ เน้ือที่ ๔๐ ไร ผูฟองคดีที่ ๔ 
เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๕ เน้ือที่ ๗๕ ไร ผูฟองคดีที่ ๕ เปนผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่ ๓๒๕๐๔ เน้ือที่ ๑๓ ไร ๑ งาน ๓๒ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๔๖ 
เน้ือที่ ๖๓ ไร ๒ งาน ๖๘ ตารางวา ผูฟองคดีที่ ๖ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๒๓๒๑ เน้ือที่ ๗๕ ไร ผูฟองคดีที่ ๗ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๓๒๐ เน้ือที่ 
๗๕ ไร และผูฟองคดีที่ ๘ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๕๐ เน้ือที่ ๖๐ ไร ตั้งอยูที่
ตําบลไผต่ํา อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่ดินดังกลาวติดตอเปนผืนเดียวกันทุกแปลง  
ที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดถูกแนวเขตเดินสายไฟฟาพาดผานบริเวณทายแปลงที่ดิน มีลักษณะ
เปนแนวเฉียง ทําใหที่ ดินของผูฟองคดีทั้งแปดถูกแบงออกเปนสองสวนตามแนวเขต 
เดินสายไฟฟาพาดผาน ตามประกาศของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) 
เร่ือง กําหนดเขตเดินสายไฟฟา สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต วังนอย-สระบุรี ๒ ลงวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ ในการพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนการใชที่ดิน คณะกรรมการพิจารณา
ราคาที่ดินและทรัพยสินจังหวัดสระบุรี สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต วังนอย-สระบุรี ๒ มีมติ 
ใหใชราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด ประกอบกับการพิจารณาสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดิน
เปนเกณฑ โดยกําหนดเงินคาทดแทนการใชทีดิ่นใหผูฟองคดีทั้งแปดในราคาไรละ ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
แตเน่ืองจากมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินสวนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟา  
จึงจายคาทดแทนเปนอัตรารอยละของราคาที่ดินที่กําหนดตามประเภทที่ดินหรือผลกระทบ 
ที่ไดรับ เม่ือที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดมีลักษณะเปนที่ดินประเภทที่สวนจึงจายคาทดแทนที่ดิน
ในอัตรารอยละ ๗๐ ของราคาที่ดิน และแจงใหผูฟองคดีทั้งแปดไปรับเงินคาทดแทน แตผูฟองคดี
ทั้งแปดไมไปรับเงินคาทดแทนดังกลาวและไดอุทธรณตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงนําเงิน 
คาทดแทนไปฝากไวกับธนาคารออมสินเม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗  ตอมา คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณราคาหรือจํานวนเงินคาทดแทนไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีทั้งแปด
และมีมติใหกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใหกับผูฟองคดีทั้งแปดในราคาไรละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ผูฟองคดีทั้งแปดยังไมพอใจเงินคาทดแทนที่ไดรับ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
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คําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนที่ดินและคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือนอกแนวเขต
เดินสายไฟฟาแรงสูงดานหลังซ่ึงไมมีทางออกสูถนนสาธารณะ พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพยสิน

จังหวัดสระบุรี สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต วังนอย-สระบุรี ๒ ไดพิจารณาราคาที่ ดิน  
โดยนําหลักเกณฑที่คณะกรรมการ กฟผ. กําหนด ซ่ึงเปนหลักเกณฑเดียวกับการกําหนด 
คาทดแทนที่ ดินตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ . ๒๕๓๐  
มาเปนหลักเกณฑการพิจารณาคาทดแทน แตเ น่ืองจากมิได มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินสวนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟา จึงใหจายคาทดแทนที่ดินเปนอัตรารอยละ
ของราคาที่ดินตามประเภทที่ดินหรือผลกระทบที่ไดรับ โดยท่ีตั้งเสาไฟฟาจายใหรอยละ ๑๐๐ 
ของราคาที่ดินที่กําหนด ที่บานจายใหรอยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กําหนด ที่สวนจายใหรอยละ ๗๐ 
ของราคาที่ดินที่กําหนด และที่นาจายใหรอยละ ๕๐ ของราคาที่ดินที่กําหนด และจากการตรวจสอบ
ปรากฏวา มีการจดทะเบียนซื้อขายเทากับราคาประเมินทุนทรัพยฯ แตจากการสอบถาม 
ไดขอเท็จจริงวา ราคาซ้ือขายที่ดินจะสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ แลวแตพ้ืนที่และความเจริญ 
คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหใชราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด ประกอบกับการพิจารณา
สภาพทําเลท่ีตั้งของที่ดินเปนเกณฑ  เห็นวา ที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดมีลักษณะติดตอ 
เปนผืนเดียวกันถูกแนวเขตเดินสายไฟฟาพาดผานบริเวณทายแปลงที่ ดิน มีลักษณะ 
เปนแนวเฉียง ทําใหที่ ดินของผูฟองคดีทั้งแปดถูกแบงออกเปนสองสวนตามแนวเขต 
เดินสายไฟฟาพาดผาน เม่ือพิจารณาถึงสภาพและทําเลที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดแลว  
ที่ดินดานหนาติดถนนพหลโยธินติดตอกันเปนแนวยาวมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีเน้ือที่
รวมกันกวาหารอยไรเปนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
และเม่ือพิจารณาที่ดินของบริษัท อ. ซ่ึงมีสภาพที่ดินและทําเลใกลเคียงกับที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด 
และอยูหางจากท่ีดินของผูฟองคดีทั้งแปดประมาณ ๗๕๐ เมตร ซ่ึงซื้อขายกันเม่ือวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๔๘ ในราคาเฉลี่ยไรละ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน ที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดควรมีราคา
ไมแตกตางจากราคาที่ดินของบริษัท อ. ที่มีการซ้ือขายดังกลาว แมวาจะเปนการซ้ือขาย
ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศกําหนดเขตเดินสายสงไฟฟาตามคดีน้ีแลวก็ตาม เน่ืองจากการ
ประกาศกําหนดเขตเดินสายสงไฟฟาของผูถูกฟองคดีไมไดมีผลทําใหมูลคาของที่ดินบริเวณ 
เขตเดินสายสงไฟฟามีราคาสูงขึ้นแตอยางใด การท่ีผูถูกฟองคดีกําหนดเงินคาทดแทนการใชที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งแปดในราคาไรละ ๒๒๕,๐๐๐ บาท  และตอมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ 
ไดพิจารณาปรับเพ่ิมใหอีกเปนราคาไรละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แมวาจะสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
แตจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาวยังแตกตางกับที่ดินรายบริษัท อ. ที่มีการซ้ือขายเฉลี่ยไรละ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท เปนอยางมาก จึงไมเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งแปด กรณีเห็นควรกําหนดเงิน
คาทดแทนการใชที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปดเพ่ิมขึ้นใหอีกรอยละ ๒๐ จากราคาไรละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนราคาไรละ ๙๖๐,๐๐๐ บาท และใหถือจายในสวนที่ดินที่เปนที่ตั้งเสาไฟฟาในอัตรารอยละ ๑๐๐ 
และในสวนที่ดินที่สายไฟฟาพาดผานซ่ึงเปนลักษณะที่สวนใหจายในอัตรารอยละ ๗๐ น้ัน  
จึงจะเหมาะสมและเปนธรรม 

สําหรับกรณีของที่ ดินของผูฟองคดีทั้งแปดสวนที่ เหลือนอกแนวเขต 
เดินสายไฟฟา เห็นวา เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๓๔ แหงพระราชบัญญัติ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แลว หากผูถูกฟองคดีตั้งเสาไฟฟาหรือ
เดินสายสงไฟฟาผานที่ดินของบุคคลใด และการดําเนินการดังกลาวกอใหเกิดความเสียหาย 
ในที่ดินที่อยูนอกแนวเขตเดินสายสงไฟฟา ผูถูกฟองคดีตองจายคาทดแทนใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิในที่ดินที่อยูนอกแนวเขตเดินสายสงไฟฟาน้ันดวย  
อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ที่ดินที่อยูนอกแนวเขตเดินสายสงไฟฟาดังกลาวมีเน้ือที่
คงเหลือจํานวนมาก ไมถูกจํากัดการใชประโยชนในที่ดิน  ดังนี้ ผูถูกฟองคดีจึงไมตองจาย 
คาทดแทนที่ดินสวนนี้แตอยางใด 

สําหรับดอกเบี้ยที่ผูฟองคดีทั้งแปดมีสิทธิไดรับน้ัน  เห็นวา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยนําเงินคาทดแทนไปฝากไวกับธนาคารออมสิน เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ 
และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งแปดทราบ  ดังนี้ ผูฟองคดีทั้งแปดยอมมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย 
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน 
ที่เพ่ิมขึ้นนับแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๓๐ ทวิ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ  อยางไรก็ตาม เม่ือผูฟองคดีทั้งแปดมีคําขอใหจาย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟอง คือ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ ศาลจึงไมอาจพิพากษาเกินกวาคําขอของผูฟองคดีทั้งแปดได  

 

                                                            
๓๔ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

มาตรา ๓๐ ให กฟผ. จายเงินคาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น 
ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) การใชที่ดินปกหรือต้ังเสาเพื่อเดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟา 
(๒) การใชที่ดินปกหรือต้ังสถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอื่น 
(๓) การใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตเดินสายไฟฟา 
(๔) การกระทําตามมาตรา ๒๙ (๓) 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๑๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิพากษาผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นเปนเงิน ๔,๐๐๔ บาท 
ใหแกผูฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๓๔,๙๘๘ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๒ จํานวน ๒๓๕,๒๐๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดีที่ ๓ จํานวน ๕๔๗,๑๙๖ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๔ จํานวน ๓๗๙,๙๖๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดีที่ ๕ จํานวน ๔๘๘,๑๔๔ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๖ จํานวน ๓๓๖,๕๐๔ บาท 
ใหแกผูฟองคดีที่ ๗ และจํานวน ๒๘๐,๔๒๐ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๘ พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลาของตนเงินดังกลาว 
แตไมเกินอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๙) 
 

  ๒.๑.๓ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ การรอนสิทธิเก่ียวกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐรับผิดตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 ๓.๑ กรณีโครงการชลประทานเขื่อนแควนอยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พิษณุโลก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๒ กรณีโครงการอางเก็บนํ้าหวยติ๊กชู จังหวัดศรีษะเกษ 
 

การกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพื่อการชลประทานไดกําหนด 
และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีแตกตางจากราษฎรรายอ่ืนที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการชลประทานเดียวกัน โดยกรณีของผูฟองคดี คณะกรรมการฯ  
ไดกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดเพียงปจจัยเดียว 
และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ดังกลาวใหแกผูฟองคดีในหนวยราคาต่ําสุด แตสําหรับ
ราษฎรรายอ่ืน นอกจากคณะกรรมการฯ จะกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) โดยคํานึงถึง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ดังกลาวแลว ยังคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากนั้น 
อีกหลายประการ ทั้งที่หลายปจจัยก็ดํารงอยูแลวในเวลาที่มีการกําหนดและจายเงิน 
คาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎรรายอ่ืน
ดังกลาวเปนจํานวนมากกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดในหนวยราคา
ต่ําสุดถึงรอยละ ๕๐ การกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ของคณะกรรมการฯ ขางตน  
จึงมีลักษณะเปนการกําหนดคาขนยาย (ที่ดิน) ไปในทางที่เปนการรอนสิทธิของผูฟองคดี
หรือทําใหผูฟองคดีเสียประโยชนอันควรมีควรได อันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอผูฟองคดี 

สําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐอางวา เม่ือผูฟองคดีไดยอมรับเงินคาขนยาย 
(ที่ ดิน)  ดังกลาวไปแลว  จึงไมอาจจายเงินคาชดเชยหรือคาทดแทนในลักษณะ 
ซ้ําซอนหรือยอนหลังไดอีกตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ น้ัน  
หากมติคณะรัฐมนตรีมีนัยตามที่หนวยงานของรัฐกลาวอางจริง ก็ไมอาจลบลาง 
หลักการหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลอันเปนหลักที่ปรากฏ 
ตามรัฐธรรมนูญได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน ๒ แปลง 

ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) ตําบลตะเคียนราม 
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  ตอมา กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไดทําการกอสราง
โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ผานที่ดินทํากินของราษฎร 
ในตําบลตะเคียนราม ตําบลโคกตาล และตําบลหวยติ๊กชู รวมถึงที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง 
ทําประโยชนทั้งสองแปลงดวยคิดเปนเน้ือที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผูถูกฟองคดีไดนํามติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใชในการดําเนินการจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) 
ใหแกราษฎรที่ถูกเขตโครงการดังกลาวตัดผานที่ดิน  หลังจากน้ัน คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีการประชุม
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทาน โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรรมเปนหลัก ในอัตรารอยละ ๗๕ 
หรือรอยละ ๘๐ หรือรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ และมีมติใหกําหนดราคาคาขนยาย 
(ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบสงน้ําหวยติก๊ชู ตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลหวยติ๊กชู 
ในเขตอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ  



 
 
๑๑๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหนวยราคาต่ําสุดในอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดี
ไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ไปแลวเปนเงินจํานวน ๑๕,๗๖๐ บาท  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีและ
ราษฎรรายอ่ืนที่ไดรับเงินไปแลวทราบวาผูถูกฟองคดีจะจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎร 
ที่ไมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อในการจายเงินครั้งแรกและยังไมไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ในอัตรา
ไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงไดรองเรียนตอนายอําเภอภูสิงห  ตอมา นายอําเภอภูสิงหไดแจงให
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีมาชี้แจงกับราษฎรเพื่อหาขอยุติ ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ไดชี้แจงและรับปากกับผูฟองคดีรวมทั้งราษฎรรายอ่ืนวา หากราษฎรในเขตตําบลหวยติ๊กชูและราษฎร
ในเขตตําบลตะเคียนรามที่ไมมีรายช่ือในบัญชีรายช่ือการจายเงินงวดแรกไดรับการจายเงิน 
ในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจะจายเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกราษฎรจาก  
๒ ตําบลที่ไดรับเงินไปแลวอีกจนครบไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เชนกัน แตภายหลังผูฟองคดีไดทราบ
จากการประกาศทางหอกระจายขาวของผูใหญบานวา ผูถูกฟองคดีจะไมจายเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) สวนที่เหลือใหแกราษฎรอีก เน่ืองจากราษฎรไดลงชื่อรับเงินคาทดแทนที่ดินในอัตราไรละ 
๑๖ ,๐๐๐ บาท ไปแลว ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีมีลักษณะ 
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นเปนอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสิน

ที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการ
ชลประทานฯ มีมติใหกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู 
ตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลหวยติ๊กชู ในเขตอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับในหนวยราคาต่ําสุด
เปนหลัก และกําหนดคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับโดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับในหนวยราคาต่ําสุด  
กรณีถือไดวาเปนการใช ดุลพินิจกําหนดเงินคาขนยาย (ที่ ดิน) ที่ชอบดวยเหตุผลแลว  
และเมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดเปนที่ยุติวา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี ในหนวย
ราคาต่ําสุดมีอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนด 
และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม 
ที่ตกสํารวจ และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงจะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน
แลวเสร็จ (ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหนวยราคาต่ําสุดมีอัตราราคาไรละ 
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๒๐,๐๐๐ บาท การท่ีผูถูกฟองคดีกําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีนอยกวา
ที่กําหนดและจายใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาลและตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ 
และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงจะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลวเสร็จ  
จึงยังไมใชเหตุที่ทําใหถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยเหตุผลและมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ในการประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ 
คาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทานดังกลาว คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
กําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานฯ ไดกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี
โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน)  
ในหนวยราคาต่ําสุด คือ ไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตเพียงปจจัยเดียว แตตอมาในการประชุม 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทานใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับ 
ในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชู 
ที่เพ่ิงจะมีการสํารวจทรัพยสินแลวเสร็จ คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทน
ทรัพยสินเพ่ือการชลประทานฯ ไมไดกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่จะจาย โดยคํานึงถึง 
ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดแตเพียงปจจัยเดียว หากแตไดคํานึงถึงปจจัยอ่ืน
นอกเหนือจากน้ีอีก ๘ ประการดวยกัน อันไดแก ๑. สภาพพ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะอุดมสมบูรณ 
ใกลแหลงน้ํา สามารถทําเกษตรกรรมไดตลอดทั้งป ๒. สภาพเศรษฐกิจ การขายขาวไดราคาสูงมาก 
๓. สภาพพ้ืนที่อยูใกลเขตชุมชน มีเสนทางรถยนตเขาออกได สามารถใชในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยางสะดวก ๔. ราคาที่ดินบริเวณใกลเคียงมีการซื้อขายไมต่ํากวาไรละ 
๔๐,๐๐๐ บาท ๕. ผูถูกฟองคดีเคยจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหโครงการอ่ืน ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
ในราคาที่สงูกวาที่กําหนด ๖. เจาของที่ดินเปนผูเสียสละเพื่อสวนรวม และหากไดรับเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) ไปแลว ก็ตองใชเงินสวนหนึ่งเปนคาใชจาย ไมสามารถหาซ้ือที่ดินในสภาพเดียวกัน 
มาทดแทนได สมควรใหความชวยเหลือ ๗. หากตองหาจุดกอสรางใหม ตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
เทียบกับการกําหนดราคาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท จะเสียคาใชจายนอยกวา และหากการกอสราง
ยืดเยื้อออกไป จะทําใหราษฎรเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และ ๘. การกอสรางคลองฝงซาย 
(ที่มีปญหาท่ีดิน) มีความจําเปนตองดําเนินการ เน่ืองจากตองสงน้ําใหศูนยพัฒนาเกษตรภูสิงห 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทั้งที่ ปจจัยทั้ง ๘ ประการเหลาน้ัน บางปจจัยก็ดํารงอยูแลว
ในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี แลวกําหนดราคาคาขนยาย 
(ที่ดิน) และจายเงินดังกลาวใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ 
และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงจะมีการสํารวจทรัพยสินแลวเสร็จ ในอัตราไรละ 
๓๐,๐๐๐ บาท มากกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินใหแกราษฎร
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ผูมีสิทธิไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) เหลาน้ีถึงรอยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ ในหนวยราคา
ต่ําสุด  กรณีจึงเห็นไดวา การกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี กลาวคือ เปนการกําหนด 
คาขนยาย (ที่ดิน) ไปในทางที่เปนการรอนสิทธิของผูฟองคดีหรือทําใหผูฟองคดีเสียประโยชน 
อันควรมีควรได  ดังน้ัน เพ่ือเปนการเยียวยาความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากการกระทํา 
ที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะจายเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) เพ่ิมใหแกผูฟองคดีอีกรอยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนด
และจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี (ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหนวยราคา
ต่ําสุด อัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท คิดเปนราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่พึงจายใหแกผูฟองคดีในอัตรา 
ไรละ ๒๔,๐๐๐ บาท  ซ่ึงเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินของผูฟองคดีถูกเขตชลประทานจํานวน
เน้ือที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๔๐ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีไดจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีแลว 
จํานวน ๑๕,๗๖๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะตองจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี
เพ่ิมอีก ๗,๘๘๐ บาท โดยไมอาจอางวาเม่ือผูฟองคดียินยอมรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ในอัตรา 
ไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแลว ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจจายคาชดเชยหรือคาทดแทนในลักษณะ
ซํ้าซอนหรือยอนหลังไดอีกตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ เน่ืองจาก 
หากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีนัยตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางจริง ก็ไมอาจลบลางหลักการ 
หามมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลอันเปนหลักรัฐธรรมนูญได  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชําระเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๗,๘๘๐ บาท ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๘  
ที่ อ.๒๕๘/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๙ ที่ อ.๕๐๑/๒๕๕๙ ที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๙ ที่ อ.๗๔๔/๒๕๕๙  
ที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๑๐๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๐๕/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๑๔๑๒/๒๕๕๙  
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๓.๓ กรณีโครงการชลประทานมูลบน จังหวัดนครราชสีมา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๔ กรณีโครงการฝายคลองทาทน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

การดําเนินการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน  
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ จะมิไดมีการรุกล้ํา
เขาไปในที่ดินของประชาชน อันไมอาจถือเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ที่กรมชลประทานจะตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดก็ตาม  
แตเม่ือการกอสรางโครงการดังกลาวมีการปดคลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออก 
เพื่อเทคอนกรีต กอใหเกิดผลกระทบตอสวนทุเรียนของประชาชนที่เคยไดรับนํ้า 
จากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ป ตองขาดนํ้า และทําใหนํ้าในบอนํ้าตื้นในสวน 
ของประชาชนแหงขอด แมภายหลังการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยขางตน  
จะเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม แตการใหประชาชนบางกลุมซึ่งมีอาชีพทําสวนทุเรียน
ตองรับภาระความเสียหายแตเพียงผูเดียว จากการที่ตนทุเรียนตายหมดทั้งสวน  
ทําใหขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ ยอมไมเปนธรรม กรมชลประทานซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐสมควรมีสวนรวมรับผิดในความเสียหายที่เกิดกับประชาชนดังกลาว  
อันเปนความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐดวย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งแปดเปนเจาของสวนทุเรียนตั้งอยูในตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน ๖๐ ตน อายุประมาณ ๒๘ ป ฟองวา ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) 
ทําการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยูหางจากท่ีดินของผูฟองคดีทั้งแปดประมาณ ๑๐ เมตร 
เพ่ือกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ซ่ึงการกอสรางโครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดทําการปดคลองชลประทานเดิมเพ่ือเทคอนกรีต
พ้ืนและผนัง ทําใหตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดขาดน้ํา และการขุดขยายคลองชลประทานเดิม
ใหกวางและลึกขึ้น ทําใหบอนํ้าตื้นในสวนของผูฟองคดีทั้งแปดแหงขอด สงผลใหตนทุเรียนของ 
ผูฟองคดีทั้งแปดตายในที่สุด ผูฟองคดีทั้งแปดจึงไดมีหนังสือรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัดสงขลา
เพื่อขอใหตรวจสอบและชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปด ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดสงขลาไดสั่งการ
ใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากโครงการดังกลาว แตในทายที่สุดผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงวาไมมีกฎหมายและระเบียบใด
เปดชองใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปดได ผูฟองคดีทั้งแปดจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งแปด 



 
 
๑๑๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยท่ีผูถูกฟองคดีเปนกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจเก่ียวกับ 

การพัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเพียงพอ โดยการจัดสรรนํ้าใหกับผูใชนํ้าทุกประเภท 
เพ่ือใหผูใชนํ้าไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า  
ทั้งน้ี ตามขอ ๑๓๕ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเปนการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดี  
เพ่ือประโยชนสาธารณะในการปองกันบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ ซ่ึงเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของภาคใต  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีไดทําการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยูหางจากที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด
ประมาณ ๑๐ เมตร จากเดิมที่มีความกวางขนาด ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ขยายเปนคลองระบายน้ํา
ขนาดใหญกวาง ๓๐ เมตร ลึก ๗ เมตร โดยมิไดมีการรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด
แตอยางใด จึงไมอาจรับฟงไดวาการกอสรางโครงการดังกลาวเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และแมในระหวางการกอสราง ผูถูกฟองคดีจะไดทําการปดคลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออก
เพ่ือเทคอนกรีตพ้ืนและผนังคลองชลประทานใหม ก็ไมอาจรับฟงไดวาเปนการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอเชนเดียวกัน การกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกลาว จึงไมเปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งแปด ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งแปด 

อยางไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง 

                                                            
 ๓๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ขอ ๑ ใหกรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเพียงพอ โดยการจัดสรรนํ้า
ใหกับผูใชนํ้าทุกประเภท เพื่อใหผูใชนํ้าไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า โดยให 
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑) ดําเนินการจัดใหไดมาซ่ึงนํ้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน  
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ  
และการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําป 
ของกรมชลประทาน 
  (๓) จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมชลประทาน หรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามกฎหมายเทาเทียมกัน  ดังน้ัน เม่ือการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการกอสรางเพ่ือประโยชนสาธารณะในการปองกัน
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหาดใหญ อันเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวมเปนจํานวนมาก 
แตผูฟองคดีทั้งแปดอางวาในระหวางการกอสรางโครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดทําการปด
คลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออกเพื่อเทคอนกรีต สงผลใหสวนทเุรียนของผูฟองคดีทั้งแปดที่เคย
ไดรับนํ้าจากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ป ตองขาดน้ํา และนํ้าในบอนํ้าตื้นในสวนของ 
ผูฟองคดีทั้งแปดแหงขอด ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๖ วา เดิมสวนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดไดรับนํ้าจากคลองชลประทาน
เดิมที่อยูดานหนาที่ดินของผูฟองคดีทั้งแปด ซ่ึงคลองชลประทานดังกลาวมีนํ้าไหลตลอดทั้งป 
และระดับนํ้าในคลองสูงกวาพ้ืนดินเพียงเล็กนอย ทําใหสามารถผันน้ําจากคลองชลประทาน 
เขาสวนทุเรียนไดโดยงาย  แตตอมา เม่ือมีการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยที่พิพาทโดยการ
ขุดขยายคลองชลประทานเดิมใหลึกและกวางขึ้น และในระหวางการกอสรางไดมีการปด 
คลองชลประทานเดิมและสูบนํ้าออกเพ่ือเทคอนกรีตดวย แตไมสามารถระบุไดชัดเจนวา 
ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายเพราะสาเหตุใด รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
กรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบแลวมีความเห็นตรงกันวา ไมสามารถพิสูจนหาสาเหตุการตาย
ของตนทุเรียนในสวนของผูฟองคดีทั้งแปดได ผูวาราชการจังหวัดสงขลาจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางานพิสูจนสาเหตุการตายของตนทุเรียน ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวตรวจสอบแลว มีมติวา
ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายเพราะขาดน้ําอันเนื่องมาจากการขุดขยายคลองชลประทาน
ใหกวางและลึกมาก ประกอบกับในป พ .ศ . ๒๕๔๘ ฝนตกนอยทําใหไม มี นํ้าเพียงพอ  
ผูวาราชการจังหวัดสงขลาจึงมีหนังสือขอใหสํานักงานกอสราง ๑๑ สํานักโครงการขนาดใหญ
พิจารณาใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาว  กรณีจึงรับฟงไดวา การท่ี
ตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตาย มีสาเหตุมาจากการปดคลองชลประทานเดิมเพ่ือกอสราง
โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ดังน้ัน  
แมภายหลังการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกลาวจะเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม
ซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีทั้งแปดดวยก็ตาม แตการใหผูฟองคดีทั้งแปดซึ่งมีอาชีพทําสวนทุเรียน 
ตองรับภาระความเสียหายแตเพียงผูเดียวจากการท่ีตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดตายหมดทั้งสวน 
ทําใหขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ และเปนผลโดยตรงจากการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ยอมไมเปนธรรม จึงสมควรใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐมีสวนรวมรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดกับผูฟองคดีทั้งแปด อันเปนความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 

อยางไรก็ตาม แมผูฟองคดีทั้งแปดจะอางวาการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัย 
ที่พิพาท ทําใหผูฟองคดีทั้งแปดขาดรายไดจากตนทุเรียนซึ่งปกติใหผลผลิตเฉลี่ยตนละ ๕,๐๐๐ บาท 



 
 
๑๑๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ตอป เปนเวลา ๑๐ ป ตนทุเรียนจํานวน ๖๐ ตน คิดเปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ เน่ืองจาก
ตนทุเรียนดังกลาวเปนทุเรียนพันธุหมอนทอง ซ่ึงเปนที่ตองการของตลาด บางตนสามารถ 
ทํารายไดถึงปละ ๑๐,๐๐๐ บาท และบางปสามารถใหผลผลิตนอกฤดูดวย โดยผูฟองคดีทั้งแปด
มีหนังสือจากเกษตรอําเภอหาดใหญยืนยันวาตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปดมิใชทุเรียน 
พันธุพ้ืนเมืองตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางก็ตาม แตเม่ือผูถูกฟองคดีมีความจําเปนเรงดวน 
ตองดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวเพ่ือปองกันการเกิดอุทกภัย อันจะทําใหเกิดความเสียหาย
แกสวนรวม ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานการประชุมของคณะทํางานพิสูจน 
สาเหตุการตายของตนทุเรียนวา สาเหตุการตายของตนทุเรียนของผูฟองคดีทั้งแปด เน่ืองจาก 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกนอย ทําใหไมมีนํ้าเพียงพอดวย ผูฟองคดีทั้งแปดซึ่งเปนเจาของสวนทุเรียน
ยอมตองพยายามหาแหลงนํ้าอ่ืน ๆ เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
และแกปญหาไมใหตนทุเรียนตองขาดน้ําตาย เม่ือคํานึงถึงพฤตกิารณและความรายแรงแหงการกระทํา
ของผูถูกฟองคดีแลว จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งแปดเปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาชดเชยใหแกผูฟองคดีทั้งแปดเปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙๘/๒๕๕๘) 

 

กรณีที่เกิดพายุพัดผานประเทศไทยทําใหฝนตกหนักและเกิดนํ้าทวม สงผลใหมี
ปริมาณนํ้าเหนือที่ไหลผานแมนํ้าเจาพระยามีปริมาณมากเกินความจุของลํานํ้าที่จะรับไวได 
และเกินกวาขีดความสามารถของกรมชลประทานที่จะปองกัน มิใหนํ้าไหลทะลักเขาทวม
พ้ืนที่การเกษตรและที่อยูอาศัยของราษฎร และไมปรากฏขอเท็จจริงวา กรมชลประทาน 
ไดมีการผันนํ้ากลับเขาไปยังตนนํ้าอีกครั้งหรือไดมีการผันนํ้าเขาทุงที่มีไรองุนของผูฟองคดี
รวมอยูดวยแตอยางใด ความเสียหายดังกลาวยอมฟงวาเปนผลมาจากอุทกภัยอันเปน
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิไดเปนผลโดยตรงจากการใชอํานาจบริหารจัดการนํ้าหรือ
กระทําการอยางหน่ึงอยางใดของกรมชลประทาน จึงไมมีกรณีที่รัฐจะตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูผูฟองคดีในกรณีดังกลาว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกองุนไรเมล็ดพันธุลูสเพอรเลทในจังหวัดสิงหบุรี  

ตอมา ระหวางฤดูมรสุมในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดเกิดพายุชางสารพัดผานประเทศไทยเม่ือวันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนผลใหมีฝนตกหนักตอเน่ือง จนปริมาณนํ้าเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
มีปริมาณมากเกินกวาความสามารถเก็บกักของเขื่อน กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงไดพิจารณารวมกันระบายน้ําออกบางสวนในอัตราที่นอยกวา
ปริมาณนํ้าที่ไหลเขา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยสํานักชลประทานที่ ๑๒ ไดมีหนังสือแจงเตือน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สถานการณนํ้าไปยังประชาชนใหระมัดระวังทรัพยสิน รวมทั้งมีการตั้งแนวกระสอบทราย 
เสริมคันก้ันและใชรถขุดตักดินตั้งแนวปองกันน้ํา แตปริมาณน้ําเหนือที่ไหลลงแมนํ้าเจาพระยา  
ทําใหนํ้าทวมพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยของราษฎร ตั้งแตวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ทําใหตนองุนที่ผูฟองคดีปลูกไวไดรับความเสียหายทั้งหมด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาทดแทนจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา เหตุการณนํ้าทวมในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรีในบริเวณที่มีไรองุนของ 

ผูฟองคดีรวมอยูดวย เกิดจากการท่ีมีฝนตกหนักตอเน่ืองบริเวณภาคเหนือตอนลาง ทั้งในวันที่ 
๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ พายุชางสารไดพัดผานประเทศไทยทําใหมีปริมาณน้ําไหลลงแมนํ้าเจาพระยา
มากกวาอัตราปกติที่ ๒,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที และมากจนเกินกวาความจุของแมนํ้าเจาพระยา 
แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะไดวางแผนเตรียมการรับมือ ตลอดจนดําเนินการปองกันมิใหเกิดนํ้าทวม
ดวยการตั้งแนวกระสอบทรายเสริมคันก้ันและใชรถขุดตักดินตั้งแนวปองกันน้ําบริเวณฝงซาย
คลอง ๑ ซายบรมธาตุแลวก็ตาม แตก็ไมอาจปองกันได เหตุการณนํ้าทวมดังกลาวจึงเปน
อุทกภัยที่เปนภัยพิบัติธรรมชาติ ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนบริเวณกวาง และ
แมจะเปนความจริงวาการปลอยนํ้าออกจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนเจาพระยา  
จะสงผลกระทบกับระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา แตเน่ืองจากเขื่อนภูมิพลมีความจุของอาง 
๑๓,๔๖๒ ลานลูกบาศกเมตร โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีปริมาณน้ําในอาง ๑๒,๖๒๑.๑๒ 
ลานลูกบาศกเมตร ยังสามารถรับนํ้าลงอางไดอีกเพียง ๘๔๐.๘๘ ลานลูกบาศกเมตร สวนเขื่อนสิริกิติ์
มีความจุของอาง ๙,๕๑๐ ลานลูกบาศกเมตร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีปริมาณน้ําในอาง 
๘,๙๖๒.๓๐ ลานลูกบาศกเมตร ยังสามารถรับนํ้าลงอางไดอีกเพียง ๕๔๗.๗๐ ลานลูกบาศกเมตร 
เม่ือพายุชางสารพัดผานประเทศไทยเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนผลใหมีฝนหนักตอเน่ือง 
ปริมาณฝนจากอิทธิพลพายุชางสารไดทําใหนํ้าไหลลงเขื่อนมากจนเปนอันตรายตอความมั่นคง
และความปลอดภัยตอตัวเขื่อน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงจําเปนตองระบายน้ําออกจากเขื่อนดังกลาว 
สวนเขื่อนเจาพระยาน้ันเปนเพียงเขื่อนทดนํ้ามิใชเขื่อนกักเก็บนํ้า ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ สามารถ
บริหารจัดการนํ้าที่เขื่อนเจาพระยาไดก็ตอเม่ือปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยาอยูในเกณฑ 
๒,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาทีเทาน้ัน การระบายน้ําออกจากเขื่อนภูมิพลก็ดี เขื่อนสิริกิติ์ก็ดี 
และเขื่อนเจาพระยาก็ดี จึงเปนเหตุที่ไมอาจปองกันได แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ หรือเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเชนนั้นแลวก็ตาม  นอกจากนี้ ยังไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่รับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔  



 
 
๑๑๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดดําเนินการผันน้ํากลับเขาไปยังตนนํ้าอีกคร้ังหรือไดมีการผันน้ําเขาทุงที่มีไรองุนของผูฟองคดี
รวมอยูดวยแตอยางใด 

สวนกรณีที่มีการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์น้ัน เขื่อนทั้งสองอยูในความ
ควบคุมดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนทั้งสองมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือการเกษตรกรรมแตเพียงอยางเดียว แตยังมีวัตถุประสงคเพ่ือการผลิต
กระแสไฟฟาอีกดวย  เม่ือความปรากฏวา ในการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
ใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคตลอดจนการใชผลิตกระแสไฟฟา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยจะบริหารจัดการนํ้าโดยใชเสนเกณฑควบคุมการปลอยนํ้าซ่ึงปรับปรุง
เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยจะระบายน้ําใหอยูระหวาง UPPER RULE CURVE และ 
LOWER RULE CURVE โดยจะระบายน้ําเทากับความตองการใชนํ้าดานตาง ๆ ของพื้นที่ทายเขื่อน 
แตเม่ือระดับนํ้าสูงกวา UPPER RULE CURVE ก็จะระบายน้ําเพ่ิมขึ้นผานเครื่องกําเนิดไฟฟา
เพ่ือควบคุมระดับใหอยูที่ระดับ UPPER RULE CURVE แตหากการระบายน้ําต่ํากวา LOWER 
RULE CURVE ใหพยายามลดการระบายน้ําใหนอยลงกวาปกติเพ่ือรักษาระดับนํ้าไมใหต่ํากวา 
LOWER RULE CURVE สวนการระบายน้ําในชวงฤดูฝนจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของ
ปริมาณน้ําฝนและความตองการน้ําของพ้ืนที่ทายเขื่อนที่เกิดขึ้นจริงในแตละวัน โดยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแผนการผลิตกระแสไฟฟาตามขอมูลการระบายนํ้า
ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ แจงเปลี่ยนแปลง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยไดบริหารจัดการนํ้าโดยใชเสนเกณฑควบคุมการปลอยนํ้า (OPERATING 
RULE CURVE) และไดระบายน้ําตามเสนเกณฑควบคุมการปลอยน้ํา จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไดบริหารจัดการนํ้าโดยคํานึงถึงความตองการการใชนํ้าของพ้ืนที่ทายเข่ือนและการใชนํ้าเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟาประกอบกันแลว ไมอาจจะถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ละเลยในการระบายน้ํา 
ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ใหเพียงพอตอการรับนํ้าในชวงฤดูฝน  จึงไมอาจจะถือไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้าดวยความประมาทเลินเลอ
หรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้าดังกลาวเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสินของผูฟองคดีอันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี สําหรับกรณีที่ 
ผูฟองคดีเห็นวา หากไดมีการยกระดับถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สิงหบุรี-ชัยนาท ขึ้นอีก ๑ เมตร 
ถึง ๒ เมตร จากสถิตินํ้าทวมที่ผานมาก็จะเปนการปองกันน้ําทวมไดอยางถาวรนั้น  เห็นวา  
การท่ีจะดําเนินการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สิงหบุรี-ชัยนาท ยอมตองพิจารณา
ถึงปญหาดานงบประมาณตลอดจนประสิทธิภาพในการปองกันนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ในภาพรวมดวย เน่ืองจากการยกระดับถนนดังกลาวยอมสงผลใหประชาชนที่อยูฝงขวาของถนน
ดานที่ติดกับแม นํ้าเจาพระยาอาจจะตองประสบปญหานํ้าทวมสูงเ พ่ิมขึ้นตามไปดวย  
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การจะยกระดับถนนใหสูงขึ้นจากเดิมหรือไม จึงจําเปนตองศึกษาถึงผลดีผลเสีย ตลอดจนผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นโดยละเอียดรอบคอบ  ดังน้ัน การไมยกระดับถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สิงหบุรี-
ชัยนาท ใหสูงขึ้นอีก ๑ เมตร ถึง ๒ เมตร เพ่ือประโยชนในการเปนคันก้ันนํ้าจากแมน้ําเจาพระยา
ฝงตะวันตก จึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูฟองคดี อันจะเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
เชนกัน 

ดังน้ัน เม่ือฟงไดวากรณีนํ้าทวมพ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนที่ 
ปลูกไรองุนของผูฟองคดี เปนผลมาจากปริมาณน้ําเหนือที่ไหลผานแมนํ้าเจาพระยามีปริมาณ
มากเกินกวาความจุของลํานํ้าเจาพระยาที่จะรับไวไดและเกินกวาขีดความสามารถของรัฐ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่จะปองกัน แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ หรือเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๔  
จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนน้ันแลวก็ตาม 
ความเสียหายที่เกิดกับผูฟองคดีและราษฎรอ่ืน ๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกัน จึงเปนผลมาจากอุทกภัย
อันเปนภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิไดเปนผลโดยตรงจากการใชอํานาจบริหารจัดการนํ้าหรือกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดของผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมมีกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามนัยมาตรา ๗๓๖ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๖/๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

๓๖ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน นายชางชลประทานมีอํานาจที่จะใชที่ดิน

หรือส่ิงของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกลเคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายไดเทาที่จําเปน แตถามีการเสียหายเกิดข้ึนตองชดใช 
คาสินไหมทดแทน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทที่ ๑๙ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการพัสดุ 

 
 

๑. การจัดทําประกาศจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

 ๑.๑ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ . )  แมจะเปนรัฐวิสาหกิจ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไมอยูภายใตบังคับของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ .ศ .  ๒๕๓๕  โดยสามารถออกระเบียบ 
หรือขอบังคับในการจัดหาพัสดุเปนการเฉพาะไดเองก็ตาม แตการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ดังกลาวก็จะตองเปนไปตามที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกําหนดดวย  
ดังน้ัน เม่ือมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กําหนดหามหนวยงานของรัฐ
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะซ่ึงอาจมีผลเปนการกีดกันไมใหผูผลิต 
หรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขัน 
ในการเสนอราคากับทางราชการ และในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับ 
การจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ก็ใหระบุความตองการ
เฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย กฟผ. จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดวย  
อยางไรก็ตาม  เ ม่ือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีขอยกเวนวา  หากมีพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศแลวแตมีจํานวนนอยราย  หรือมีความจําเปนจะตองใช พัสดุที่ผลิต 
จากตางประเทศ  หรือการนําเขาพัสดุจากตางประเทศจะเปนประโยชน ย่ิงกวา  
หนวยงานของรัฐสามารถระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศได   
ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงจากการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของการใชงาน 
จากพัสดุที่ มี ผูผลิตทั้ งภายในประเทศและตางประเทศปรากฏวา  พัสดุที่ผลิต 
จากภายในประเทศมี คุณภาพต่ํ ากว าพัส ดุที่ผลิตจากตางประเทศ  และพัสดุ 
จากตางประเทศมีความเหมาะสมกับการใชงานและเปนประโยชนตอ กฟผ. มากกวา 
ประกอบกับพัสดุที่ตองการซื้อมีผูจัดจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย การท่ี กฟผ. 
กําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ตองการจัดซื้อวาตองเปนพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ
เทาน้ัน จึงชอบดวยกฎหมาย 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนโรงงานผูผลิตรถบดขับเคลื่อนตัวเองชนิดลอยางในประเทศ โดยไดรับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และไดรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ฟองวา ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดประกาศประกวดราคาซื้อรถบดขับเคลื่อนตัวเองชนิดลอยาง ขนาดน้ําหนัก
ตัวรถไมต่ํากวา ๘ ตัน จํานวน ๓ คัน โดยกําหนดเง่ือนไขประการหนึ่งวา “กฟผ. ขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศเทาน้ัน” ผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดเง่ือนไขดังกลาว
เปนการกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย 
สามารถเขารวมแขงกันในการเสนอราคา อันเปนการขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเน่ืองจาก
ไมสามารถเขาแขงขันราคาในการประกวดราคาดังกลาวได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหยกเลิกขอกําหนดเพ่ิมเติมที่กีดกันผลิตภัณฑในประเทศ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิบัติใหถูกตองตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการใชผลิตภัณฑ
ที่ผลิตในประเทศดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๖๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๔๔๔  
มาตรา ๔๕๕ และมาตรา ๔๖๖ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
                                                            
 ๑-๖ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 มาตรา ๖ ใหจัดต้ังการไฟฟาข้ึน เรียกวา “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กฟผ.”  
และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
  (๑) ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟาใหแก  
  (ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  (ข) ผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 (ค) ประเทศใกลเคียง 
  (๒) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติ เชน นํ้า ลม  
ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา นํ้ามัน ถานหิน หรือกาซ รวมท้ังพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริมกิจการของ กฟผ. 
  (๒ ทวิ) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับกิจการของ กฟผ. หรือรวมทุน
กับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว 
  (๓) ผลิตและขายลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัยลิกไนทหรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการ
ดังกลาว 

 มาตรา ๙ ให กฟผ. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ อํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง 
 (๑) สราง ซ้ือ จัดหา รับโอน จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม และดําเนินงานเกี่ยวกับเคร่ืองใช บริการ 

และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของ กฟผ. 
 (๒) ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชาซ้ือ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ 
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พ.ศ. ๒๕๑๑ แลว เห็นวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนองคกรของรัฐบาล
หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ มีรัฐมนตรีเปนผูควบคุมสั่งการและกํากับกิจการ
โดยทั่วไปใหสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี รายไดหักรายจายเหลือเทาใดใหนําสง 
เปนรายไดของรัฐ กฟผ. จึงเปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
                                                                                                                                                                          

 (๓) สํารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซ้ือ สราง และติดต้ังอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ. 
 (๔) สรางเข่ือนกั้นนํ้า เข่ือนระบายนํ้า เข่ือนกักเก็บนํ้า อางเก็บนํ้า หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเข่ือนหรืออางน้ัน

เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟาพลังนํ้าหรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการไฟฟา สรางโรงไฟฟาพลังความรอน 
โรงไฟฟาพลังนํ้า โรงไฟฟาพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟาพลังอื่น รวมทั้งลานไกไฟฟาและส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของโรงไฟฟาน้ัน ๆ 
หรือสรางระบบไฟฟา 

 (๕) กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟา ลานไกไฟฟาและส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของโรงไฟฟาน้ัน ๆ 
ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนท ระบบไฟฟา และอุปกรณอื่น ๆ ตลอดจนเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟา 
ของ กฟผ. รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การสงการจําหนายพลังงานไฟฟา การผลิตลิกไนท และวัตถุเคมีจากลิกไนท
ของ กฟผ. 

 (๖) กูยืมเงิน หรือลงทุน 
 (๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
 (๘) จัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ

หรือตอเน่ืองกับกิจการของ กฟผ. 
 (๙) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ  

หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ทั้งน้ี เพื่อประโยชนแกกิจการอันอยูใน
วัตถุประสงคของ กฟผ. 

 (๑๐) กระทําการอยางอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ กฟผ. 
 มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ กฟผ. เพื่อการน้ีจะส่ังให กฟผ. ชี้แจง
ขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจน 
มีอํานาจที่จะส่ังใหปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และส่ังสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการได 

 มาตรา ๔๔ ให กฟผ. จัดทํางบประมาณประจําปโดยแยกเปนงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 มาตรา ๔๕ รายไดที่ กฟผ. ไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนของ กฟผ. สําหรับเปนคาใชจายตามมาตรา ๑๘ 
 รายไดที่ไดรับในปหน่ึง ๆ เม่ือไดหักรายจายแลวเหลือเทาใด ใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 
 แตถารายไดมีไมเพียงพอสําหรับรายจาย นอกจากเงินสํารองตามมาตรา ๑๘ และ กฟผ. ไมสามารถหาเงิน 
จากทางอื่น รัฐพึงจายเงินใหแก กฟผ. เทาจํานวนที่ขาด 

 มาตรา ๔๖ ให กฟผ. ทํารายงานปละคร้ังเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานในปที่ลวงแลวของ กฟผ. 
และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

๗ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 



 
 
๑๑๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๐๒ การดําเนินการจัดหาพัสดุของ กฟผ. จึงไมอยูภายใตบังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ขอ ๕๘ และขอ ๖๙ กําหนดไว  
แตมีอํานาจออกระเบียบและขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ กฟผ.  
โดยคณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ. จึงมีอํานาจออกขอบังคับวาดวย
การพัสดุไวเปนการเฉพาะ และนําขอบังคับดังกลาวมาใชบังคับ 
  อยางไรก็ตาม ขอ ๙ ของขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วาดวย 
การพัสดุ พ .ศ .  ๒๕๔๖ กําหนดวา การจัดหาพัสดุให ดําเนินการตามหลักเกณฑดัง น้ี  
(๑) ใหสนับสนุนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย (๒) ตองดําเนินการ 
โดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคา เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี ... (๓) ตองคํานึงถึงความคุมคาของเงิน (VaIue for money)  
โดยเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ เพ่ือใหไดพัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม และเกิดประโยชน 
จากการใชงานมากที่สุด ไดผลลัพธคุมคา ... และขอ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดวา ในกรณีที่
หนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดรายการและเงื่อนไขในการซื้อหรือการจางเปนการเฉพาะ 
ก็ใหพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบปฏิบัติ 
ที่ กฟผ. ใชบังคับ  นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กําหนด
หลักเกณฑการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยใหถือปฏิบัติดังน้ี ๑.๑ ในการจัดหาพัสดุที่มีการผลิต
ในประเทศแลว ใหหนวยงานของรัฐใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
                                                                                                                                                                          

(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวย 
เกินกวารอยละหาสิบ 

(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุน
รวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค)  
มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๘-๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หรือหนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๖ ระเบียบน้ีใชบังคับแกสวนราชการ ซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในสวนที่เก่ียวของอยางเครงครัด ๑.๒ กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศแลวแตจํานวนนอยราย 
หรือมีความจําเปนจะตองใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือจะตองมีการนําเขาพัสดุ 
จากตางประเทศ ในกรณีที่เปนประโยชนยิ่งกวา ใหหนวยงานของรัฐนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณา  
เวนแตเปนการจัดหาที่วงเงินไมสูง ใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
ที่จะพิจารณาอนุมัติได ๒ กรณี คือ ๑.๒.๑ เปนการจัดหาอะไหลซ่ึงมีความจําเปนจะตองระบุ
ยี่หอและจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ ๑.๒.๒ เปนการจัดหาคร้ังหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูผลิตรถบดขับเคลื่อนตัวเองชนิดลอยาง
เพียงรายเดียวในประเทศ ยี่หอ SING THAI สวนผลิตภัณฑจากตางประเทศมีอยูหลายยี่หอ 
อาทิ DYNAPAC, SAKAI ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยกองบํารุงรักษาโยธาทั่วไปไดดําเนินการ
ตรวจสอบดานคุณภาพการใชงานตลอดจนการบํารุงรักษาซอมแซมรถบดยี่หอตาง ๆ แลว 
พบวารถบดยี่หอของผูฟองคดีมีประสิทธิภาพการใชงานโดยรวมไมคลองตัว ระบบเสีย 
และชํารุดบอย การออกตัวของรถเคลื่อนตัวชาตองเรงเครื่องโดยใชความเร็วรอบสูง  
และหากวิ่งในทางโคงหรือในแนวเอียงการทรงตัวของรถไมดี โดยหัวหนากองบํารุงรักษาโยธาทั่วไป 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดรับแจงผลการใชงานของรถบดยี่หอของผูฟองคดีของเขื่อนอุบลรัตนวา  
มีการชํารุดบอยมาก การทรงตัวไมดี โครงสรางไมแข็งแรง และมีปญหาการบริการหลังการขาย 
ประกอบกับกรมทางหลวงไดมีหนังสือรายงานผลการใชงานของรถบดลอยางยี่หอของผูฟองคดี
โดยสรุปวา กรณีวิ่งขึ้นเขารถจะอืดมากเรงเคร่ืองไมคอยขึ้นและไมคอยมีกําลัง ทํางานในที่เปนเนินสูง
จะมีปญหาเคร่ืองยนตสตารทติดยาก หมอนํ้าบอบบาง มีชองวางระหวางพัดลมกับหมอนํ้า 
หางเกินไป ทําใหการระบายความรอนไมดีเทาที่ควร ในขณะที่ผลิตภัณฑของตางประเทศย่ีหออ่ืน
มีอายุการใชงานที่ยาวนาน โดยมีคาใชจายในการบํารุงรักษาไมสูงมาก จึงควรจัดหารถบดยี่หอ
และรุนที่นิยมใชงานกันทั่วไปในทองตลาด เพ่ือจะไดหาอะไหลงาย ราคาไมแพงจนเกินไป  
และควรมีศูนยบริการในสวนภูมิภาคเพ่ือความสะดวกในการใหบริการ จากผลการตรวจสอบ
ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออกประกาศประกวดราคาพิพาทโดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศเทาน้ัน เน่ืองจากเห็นวา
รถบดยี่หอของผูฟองคดีมีคุณภาพการใชงานไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใชงาน  
จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมเพ่ือจัดหาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศเทาน้ัน   
กรณีดังกลาวเห็นวา แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงไมอยูในบังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ โดยสามารถออกระเบียบขอบังคับในการจัดหาพัสดุ 
เปนการเฉพาะไดเองก็ตาม แตการดําเนินการจัดหาพัสดุจะตองพิจารณาตามมติของคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ประกอบดวย กลาวคือ หามหนวยงานของรัฐกําหนดรายละเอียด



 
 
๑๑๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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หรือคุณลักษณะเฉพาะซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ และในกรณีพัสดุ
ที่ตองการซ้ือหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  
ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย เวนแตกรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศแลว 
แตมีจํานวนนอยราย หรือมีความจําเปนจะตองใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือจะตองมี 
การนําเขาพัสดุจากตางประเทศที่จะเปนประโยชนยิ่งกวา ใหเสนอรัฐมนตรีพิจารณา เวนแต 
เปนการจัดหาท่ีมีวงเงินไมสูง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติได ๒ กรณี คือ  
เปนการจัดหาอะไหลซ่ึงมีความจําเปนจะตองระบุยี่หอและจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ 
หรือเปนการจัดหาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตอหนวยไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ดังนั้น เม่ือ กฟผ. ไดดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาถึงความเหมาะสม 
กับการใชงานจากพัสดุที่มีผูผลิตทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศแลวพบวา พัสดุที่ผลิต
จากภายในประเทศมีคุณภาพต่ํากวาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ และพัสดุจากตางประเทศ 
มีความเหมาะสมกับการใชงานและเปนประโยชนตอ กฟผ. มากกวา ประกอบกับรถบดลอยาง 
ที่เปนพัสดุที่ตองการจัดซ้ือมีผูฟองคดีเปนผูจัดจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และการจัดซ้ือ
พัสดุดังกลาวมีราคาไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันอยูในอํานาจอนุมัติของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุมัติและกําหนดเงื่อนไขขอสงวนสิทธิในการพิจารณาพัสดุที่ผลิต
จากตางประเทศเทาน้ันไวในประกาศประกวดราคา การพิจารณาดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมเปนการขัดตอระเบียบและบทบัญญัติแหงกฎหมาย และไมเปนการกําหนดรายละเอียด 
หรือคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลเปนการกีดกันไมใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อยางไมโปรงใสหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมแตอยางใด  อีกทั้ง  
การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนไปตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ แลว ขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาที่พิพาทจึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๘) 
 

  การที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ มีขอกําหนดวา ในกรณีที่ตองการซื้อหรือจางที่มี 
ผูได รับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหระบุความตองการ 
เฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายหรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับ 
การรับรองระบบคุณภาพ ก็ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการสนับสนุนพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศไทย  อันเปนการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ   ดังน้ัน  กรณีที่ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๒๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

องคการบริหารสวนจังหวัดประกาศประกวดราคาประมูลซื้อรถเกลี่ยดินโดยไมไดระบุ
ความตองการเฉพาะรถเกลี่ยดินที่ทําในประเทศไทยไวเปนเงื่อนไขในประกาศ ทั้งที่มี
ผูผลิตและจําหนายรถเกลี่ยดินที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
และไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีรายชื่ออยูในบัญชีคูมือผูซื้อ อีกทั้งยังมิไดขออนุมัติยกเวน 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกันกําหนด ประกาศประกวดราคาเฉพาะสวนที่ไมระบุ
ความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคา
ประมูลซ้ือรถเกลี่ยดิน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยผานการขออนุมัติ จัดซ้ือครุภัณฑ 
ที่มีขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจากผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
แตหางหุนสวนจํากัด พ. (ผูฟองคดี) ซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนายรถเกลี่ยดินที่ผลิตในประเทศไทย 
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑมาตรฐาน
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีรายชื่ออยูในบัญชี
คูมือผูซ้ือ ไดซ้ือเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดังกลาวแลวเห็นวา ประกาศ
ประกวดราคาพิพาทไมถูกตองตามขอ ๑๑ (๗) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี 
เ ร่ือง หลักเกณฑการใช พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย เ น่ืองจากมิไดระบุความตองการ 
เฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยไวเปนเง่ือนไขในประกาศ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือทักทวง 
ไปยังผูถูกฟองคดีและผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือขอใหแกไขประกาศดังกลาว  
แตผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเห็นใหยุติเรื่องและใหดําเนินการประกวดราคาตอไป 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศประกวดราคา 
ที่พิพาทของผูถูกฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีขอ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นฯ กําหนดวา ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศ และหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ ดังนี้... (๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือ
หรือจางทํา มีผูไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน 
ตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซึ่งแสดง



 
 
๑๑๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เคร่ืองหมายมาตรฐานเทาน้ัน... (๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทําเปนพัสดุที่มีผูผลิต
นอยกวาที่กําหนดไวตาม (๖) ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 
ซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ... (๘) ในกรณี
พัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุ
ความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย จึงเห็นไดวาระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะใหสวนราชการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อรักษา
ผลประโยชนของประเทศชาติ จึงไดกําหนดเง่ือนไขวา ในกรณีที่ตองการซ้ือหรือจางที่มีผูไดรับ
การจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑ 
ที่ทําในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายหรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  
ทั้งน้ี เพ่ือใหมีการแขงขันเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยเทาน้ัน  เม่ือขอเท็จจริงคดีน้ี
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีประกาศประกวดราคาพิพาทโดยไมไดระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑ
ที่ทําในประเทศไทยไวเปนเง่ือนไขในประกาศ ทั้งที่ผูฟองคดีเปนผูผลิตและจําหนายรถเกลี่ยดิน 
ที่ผลิตในประเทศไทย ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ ไดรับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
และมีรายชื่ออยูในบัญชีคูมือผูซ้ือ อีกทั้งไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด
เพ่ือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบตามที่กําหนดไวในขอ ๔๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ กรณีจึงมีผลใหการจัดซ้ือคร้ังน้ี 
เปดกวาง ผูประกอบการรวมถึงผูฟองคดีสามารถเขาเสนอราคาผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย
และผลิตภัณฑที่ไมทําในประเทศไทยได ประกาศของผูถูกฟองคดีเฉพาะสวนที่มีผลใหผูเสนอราคา
สามารถเสนอผลิตภัณฑที่ไมทําในประเทศไทย จึงไมชอบดวยขอ ๑๑ (๗) และ (๘) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ ประกาศเฉพาะสวน
ที่ไมระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
แตไมมีผลทําใหประกาศในสวนอ่ืนที่ชอบดวยกฎหมายตองเสียไปดวย  พิพากษาใหเพิกถอน
ประกาศประกวดราคาที่พิพาทของผูถูกฟองคดีเฉพาะในสวนที่ มิไดระบุความตองการ 
เฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๑/๒๕๕๙) 
                                                            

๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบในวรรคหน่ึงใหผูวาราชการจังหวัด  
และอาจแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเพ่ือทําหนาที่ตีความและวินิจฉัยปญหา 
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 ๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคา 
 

  ในการดําเนินการจางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าจํานวน ๖ แหง 
แมหนวยงานทางปกครองเจาของโครงการชอบที่จะดําเนินโครงการดังกลาวโดยวิธี
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสทุกโครงการรวมกันในครั้งเดียว เพื่อประโยชนในการ
ลดภาระดานการบริหาร การจัดหา และบุคลากรที่ใชในการจัดหาก็ตาม แตเม่ือโครงการ
ทั้ง ๖ โครงการดังกลาว ไดรับอนุมัติงบประมาณเปนรายโครงการแยกออกจากกันอยูแลว 
และลักษณะของงานก็เปนงานกอสรางที่จะดําเนินการในพื้นที่ตาง ๆ ๖ แหง มิไดกอสราง
ในที่แหงเดียวกัน อีกทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวาโครงการทั้ง ๖ แหงน้ี มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพันธกันอยางไร อันจะทําใหเห็นวามีความจําเปนที่จะตองใชผูมีอาชีพรับจางทํางาน
กอสรางรายเดียว ประกอบกับไมปรากฏวามีความจําเปนที่จะตองจํากัดเฉพาะผูมีอาชีพ
รับจางทํางานกอสรางที่มีความสามารถเฉพาะแตอยางใด  ดังน้ัน หนวยงานทางปกครอง 
จึงชอบที่จะกําหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาใหผูเสนอราคาแตละรายสามารถ 
เสนอราคากอสรางเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
ในแตละโครงการได  หรือจะเสนอราคาคากอสรางทั้ง  ๖  โครงการก็ได  รวมทั้ง 
ควรกําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองประกวดราคาแยกเปนแตละโครงการ 
และกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาราคาคากอสรางแยกเปนแตละโครงการ เพื่อให 
ผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายยอยสามารถเขาเสนอราคาในแตละโครงการได  
การที่หนวยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทั้ง ๖ แหงรวมกัน โดยกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ 
เสนอราคาวาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานประมูลจางในสัญญาเดียว 
และการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม อันมีผลทําให 
ผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายยอยเปนผูขาดคุณสมบัติ ไมสามารถเสนอราคาได 
จึงเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาที่เกินความจําเปนแกการจางกอสราง
โครงการพิพาทท่ีเปนเพียงงานกอสรางทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง 
กรณีจึงมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติตอผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางโดยไมเปนธรรม 
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า (ผูถูกฟองคดี) โดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ๙ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 



 
 
๑๑๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๖ แหง โดยกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาไววาตองเปน 
นิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจาง มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับ 
งานประมูลจาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว และกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาราคาวา 
เปนการพิจารณาตัดสินดวยราคารวม หางหุนสวนจํากัด ว. (ผูฟองคดี) ซ่ึงไดซ้ือแบบประกวดราคา
จางโครงการดังกลาวเห็นวาการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวมีลักษณะเปนการกีดกันผูมีอาชีพ
รับจางทํางานกอสรางรายยอย เพราะเปนการรวมโครงการหลายโครงการมาไวในโครงการเดียว 
ทําใหราคากลางของงานกอสรางมีจํานวนเงินสูงกวาหาลานบาท และการกําหนดใหมีผลงาน 
ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ทําใหผูฟองคดีและผูมีอาชีพรับจาง
ทํางานกอสรางรายยอยอ่ืน ๆ ไมอาจเขารวมเสนอราคาได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนขอกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคา 
ที่พิพาทรวมทั้งขอกําหนดที่ผูถูกฟองคดีจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาประกาศประกวดราคาจางที่พิพาทแลว เห็นไดวา ประกาศดังกลาว 
ไดแบงบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางออกเปน ๒ ประเภท ตามสภาพและผลงาน 
การกอสรางที่ผานมา กลาวคือ นิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางที่มีผลงานการกอสราง
ประเภทเดียวกันกับงานประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว 
ผลงานไมเกิน ๕ ป นับถึงวันยื่นซองเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงาน
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ ประเภทหนึ่ง กับบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางาน
กอสรางอ่ืน อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติตอบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางแตละประเภท
ดังกลาวแตกตางกัน โดยบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาจาง
โครงการที่พิพาท สวนบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางอ่ืนไมมีสิทธิเขาเสนอราคาจาง
ดังกลาว แตการปฏิบัติตอบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางแตกตางกันเชนวาน้ี จะมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมก็ตอเม่ือการปฏิบัติตอบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสราง
ดังกลาวเปนไปตามอําเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการที่พิพาทท้ัง ๖ โครงการ เปนงานกอสราง
ประเภทเดียวกัน ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ จึงไดประกาศ
ประกวดราคาเพ่ือประมูลจางโครงการดังกลาวทั้ง ๖ แหง รวมกันในราคากลาง ๕,๒๕๔,๗๕๕ บาท 
ซ่ึงแมการรวมโครงการดังกลาวไวดวยกันทั้ง ๖ โครงการ ก็เพ่ือใหมีราคากลางสูงกวา 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันสงผลใหวิธีการจางเปลี่ยนจากวิธีสอบราคาจางมาเปนวิธีประกวดราคาจาง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนวิธีการจัดหาพัสดุที่มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหมี 
การแขงขันดียิ่งกวาวิธีสอบราคาก็ตาม  อีกทั้ง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่อง
ผลงานการกอสราง สวนราชการสามารถกําหนดไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ
ตามที่หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาในการจางกอสราง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดี
กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา จะตองเปนผูมีผลงานการกอสรางที่มีวงเงิน
งบประมาณจํานวนมาก ก็เพ่ือใหไดผูเสนอราคาที่เคยทํางานกอสรางโครงการขนาดใหญมาแลว 
อันเปนขอบงชี้ในเบ้ืองตนวาผูเสนอราคารายนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะทํางานกอสราง 
ที่ประมูลจางในคร้ังน้ีไดเปนผลสําเร็จ แตเม่ือปรากฏวาสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๙ ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางตามโครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จํานวน ๖ โครงการ 
กรณียอมตองถือวาเงินงบประมาณคากอสรางโครงการที่ พิพาทแตละโครงการขางตน 
มีงบประมาณแยกออกจากกันอยูแลว และการกอสรางโครงการแตละโครงการก็อยูในพ้ืนที่ 
คนละพ้ืนที่กัน ประกอบกับเม่ือพิจารณาความตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
๑๓๐๔/๔๑๐๔ เร่ือง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้า
ภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดี ใชเปนเหตุผลสนับสนุนในการออกประกาศประกวดราคา 
ที่พิพาทแลวปรากฏวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไววา แมสวนราชการชอบที่จะดําเนินการจัดจางกอสรางอาคาร
หลายแหงรวมกันในครั้งเดียวได เพ่ือประโยชนในเรื่องการลดภาระดานการบริหารการจัดหา 
และบุคลากรที่ใชในการจัดหาก็ตาม แตสวนราชการก็ชอบที่จะกําหนดเงื่อนไขการประกวดราคา
ใหผูเสนอราคาแตละรายสามารถที่จะเสนอราคาคากอสรางเฉพาะแหงหนึ่งแหงใด หรือจะ 
เสนอราคาคากอสรางรวมทุกแหงก็ได รวมทั้งกําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซอง
ประกวดราคาแยกเปนแตละแหง และยังสามารถกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการพิจารณาราคาวา 
สวนราชการจะพิจารณาราคาคากอสรางแยกเปนแตละแหงไดอีกดวย  ดังน้ัน ขอกลาวอาง 
ของผูถูกฟองคดีจึงเปนการอางการตอบขอหารือของ กวพ. เพียงบางสวนเทาน้ัน  นอกจากน้ี 
ขอเท็จจริงยังปรากฏวา ในการประกวดราคาจางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาคอ่ืน ๆ ที่ ได รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  
ซ่ึงดําเนินการจัดจางในชวงเวลาเดียวกันกับประกาศประกวดราคาจางของผูถูกฟองคดี  
ก็ไดกําหนดใหผูเสนอราคาสามารถแยกยื่นแยกพิจารณาเปนรายโครงการได กรณีจึงเห็นไดวา 
แมผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ ชอบที่จะดําเนินการจางกอสราง



 
 
๑๑๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้ง ๖ โครงการ รวมกันในครั้งเดียวไดโดยวิธีประกวดราคา 
ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประโยชนในเรื่องการลดภาระดานการบริหาร การจัดหาและบุคลากร 
ที่ใชในการจัดหาไดก็ตาม แตเม่ือโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทั้ง ๖ โครงการนี้ไดรับอนุมัติ
งบประมาณเปนรายโครงการแยกออกจากกันอยูแลว และลักษณะของงานกอสรางก็เปน 
งานกอสรางที่จะดําเนินการในพื้นที่ตาง ๆ ๖ แหง มิไดกอสรางในที่แหงเดียวกัน อีกทั้ง 
ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าทั้ง ๖ แหงมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน
อยางไร อันจะทําใหเห็นไดวามีความจําเปนที่จะตองใชผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายเดียว 
และไมปรากฏความจําเปนที่จะตองจํากัดเฉพาะผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางที่มีความสามารถ
เฉพาะแตอยางใด  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ จึงชอบที่จะ
กําหนดเง่ือนไขการประกวดราคาใหผูเสนอราคาแตละรายสามารถเสนอราคากอสรางเฉพาะ
โครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละโครงการได หรือจะเสนอราคา
คากอสรางทั้ง ๖ โครงการก็ได รวมทั้งกําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองประกวดราคา
แยกเปนแตละโครงการ และกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองการพิจารณาราคาวา สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค ๙ จะพิจารณาราคาคากอสรางแยกเปนแตละโครงการตามแนวทางที่ กวพ. 
ไดตอบขอหารือผูวาราชการจังหวัดตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๔/๔๑๐๔ฯ 
เพ่ือใหผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางรายยอยสามารถเขาเสนอราคาในแตละโครงการได การที่
ผูถูกฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ 
เสนอราคาและกําหนดหลักเกณฑตลอดจนสิทธิในการพิจารณาอันทําใหเกิดขอพิพาทขางตน  
จึงเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เกินความจําเปนแกการจางกอสรางโครงการ 
ที่พิพาทท่ีเปนเพียงงานกอสรางทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง อันมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติตอผูมีอาชีพรับจางทํางานกอสรางโดยไมเปนธรรม กรณีจึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่พิพาทและเพิกถอน
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามประกาศประกวดราคาดังกลาว  
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๙) 

 

  เม่ือการจัดซื้อครุภัณฑระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองคกร
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนการจัดซื้อพัสดุที่มีความสลับซับซอนและมีวงเงิน
งบประมาณในการจัดซื้อสูง การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวาตองเคยมี
ผลงานการติดตั้งระบบซอฟแวรพรอมฮารดแวรที่มีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมนอยกวา 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อใหม่ันใจไดวาจะไดพัสดุที่มีคุณภาพ สามารถใชงานไดสมวัตถุประสงค 
คุมคากับเงินงบประมาณที่ตองใชไปในการจัดหา และภายในเวลาอันสมควร การกําหนด



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาในลักษณะดังกลาว จึงไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ 
ตอผูประกอบกิจการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามอําเภอใจ 
สวนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปเพื่อใหม่ันใจไดวา หากหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การประกวดราคาจําตองใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายท่ีไดรับจากการที่ผูขายประพฤติ 
ผิดสัญญาเพิ่มเติมจากคาเสียหายที่ไดบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว 
ผูขายจะยังมีทรัพยสินใหบังคับชําระหน้ีคาเสียหายได จึงไมอาจถือไดวาเปนการกําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตามอําเภอใจ หากแตมีเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง
เปนอยางยิ่งเชนกัน  ดังน้ัน ขอกําหนดเก่ียวกับผูมีสิทธิเสนอราคาทั้งสองประการ
ดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมแตอยางใด 

  สรุปขอเท็จจริง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (ผูถูกฟองคดี) โดยผูรักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑระบบบริหารจัดการและ
วางแผนทรัพยากรองคกร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา 
ซ้ือเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท และกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 
ไววา ขอ ๑ ผู เสนอราคาตองเคยมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟตแวรพรอมฮารดแวร 
แบบ System Integrate มีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวกันไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอ ๒ 
ผูเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริษัท ช. (ผูฟองคดี) ซ่ึงเปน 
ผูประกอบกิจการรายใหมในกิจการรับจางออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง เปนที่ปรึกษา และบํารุงรักษา
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร มีทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เห็นวาการกําหนดคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาดังกลาวเปนการกีดกันผูประกอบกิจการ
รายใหมที่ยังไมมีผลงานไมใหมีโอกาสเขารวมการประกวดราคา และเปนการเอ้ือประโยชน 
ใหแกผูคากลุมใดกลุมหน่ึง อีกทั้งราคาขายเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท 
เปนการกําหนดราคาที่สูงเกินจริงและไมเหมาะสม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนขอกําหนดคุณสมบัติของผู เขารวมเสนอราคาในขอกําหนดทั่วไป 
ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑ และขอ ๒ และใหผูถูกฟองคดีกําหนดราคาขายเอกสาร
ประกวดราคาใหมีราคาที่เหมาะสม รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการประกาศประกวดราคาใหม 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดกําหนด
หลักเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาไว  ดังนั้น สวนราชการจึงมีดุลพินิจ
ในการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาไดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความโปรงใส 
การเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม และความสามารถในการรับงานของผูขาย 
หรือผูรับจาง เปนสําคัญ ซึ่งกรณีน้ีแมขอกําหนดทั่วไปของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามประกาศประกวดราคาพิพาท จะแบงบุคคลผูประกอบกิจการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรออกเปน ๒ ประเภท คือ ผูประกอบกิจการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ เคยมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟตแวรพรอมฮารดแวร 
แบบ System Integrate เปนผลงานในสัญญาเดียวกันที่มีมูลคาผลงานไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทหนึ่ง กับผูประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรอ่ืน อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติตอผูประกอบกิจการ
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรแตละประเภทดังกลาวแตกตางกัน  
โดยผูประกอบกิจการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรประเภทแรกมีสิทธิ
เสนอราคาซื้อครุภัณฑระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองคกรตามประกาศประกวดราคา
ของผูถูกฟองคดี สวนผูประกอบกิจการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ประเภทที่สองไมมีสิทธิเสนอราคาจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว  อยางไรก็ตาม การแบงผูประกอบ
กิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรออกเปนสองประเภทขางตน  
แลวปฏิบัติตอผูประกอบกิจการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรแตกตางกัน
เชนวาน้ี จะมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมก็ตอเม่ือการกระทําดังกลาวเปนไปตาม
อําเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟงเทาน้ัน   
  เม่ือพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑระบบบริหารจัดการและวางแผน
ทรัพยากรองคกรตามโครงการพิพาทแลวเห็นไดวา เปนพัสดุที่มีความสลับซับซอน มีวงเงิน
งบประมาณในการจัดซ้ือสูงถึง ๑๗,๓๑๕,๘๑๐ บาท  ดังน้ัน เพ่ือใหม่ันใจไดวาจะไดพัสดุที่มี
คุณภาพ สามารถใชงานไดสมวัตถุประสงค คุมคากับเงินงบประมาณที่ตองใชไปในการจัดหา  
และภายในเวลาอันสมควร วิญูชนเชนผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะพิจารณาจัดซ้ือพัสดุที่ตองการ
จากผูประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่มีประสบการณ
และความชํานาญสูงพอสมควร เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุดังกลาวจากผูประกอบกิจการที่ไมมี
ประสบการณและความชํานาญเพียงพอ ยอมเปนการสุมเสี่ยงตอการไดมาซ่ึงพัสดุที่ไมมีคุณภาพ 
ไมสามารถใชงานไดสมวัตถุประสงค หรือไดพัสดุที่ลาชากวาเวลาอันสมควร การที่ผูถูกฟองคดี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาพิพาทวาผูเสนอราคา 
ตองเคยมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟตแวรพรอมฮารดแวรแบบ System Integrate มีมูลคา
ผลงานไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกัน อันเปนขอบงชี้ 
ในเบื้องตนวาผูเสนอราคารายนั้นมีประสบการณและความชํานาญเพียงพอที่จะขายครุภัณฑ
ระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองคกรจํานวน ๑ ระบบ พรอมติดตั้ง ที่มีคุณภาพ 
สามารถใชงานไดสมดังวัตถุประสงค คุมคากับเงินงบประมาณที่ตองใชไปในการจัดหาพัสดุ
ดังกลาวและภายในเวลาอันสมควร จึงไมอาจถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติตอผูประกอบกิจการ
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามอําเภอใจ แตเปนกรณีที่มีเหตุผล 
อันควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง และแมวาในกรณีที่ผูขายประพฤติผิดสัญญา ไมวาจะเปน
การไมอาจสงมอบพัสดุที่ซื้อใหแกผูถูกฟองคดีได หรือเปนการสงมอบพัสดุที่ซ้ือลาชากวา
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา หรือสงมอบพัสดุที่มีความชํารุดบกพรอง เปนเหตุใหผูถูกฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีสามารถใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายเอาจากผูขายโดยบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดก็ตาม แตการบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาวก็ไมอาจครอบคลุมความเสียหายที่ผูถูกฟองคดีไดรับจากการท่ีผูขายประพฤติผิดสัญญาได  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาในขอกําหนดทั่วไปของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวา ผูเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงเปนที่เห็นไดชัดวาเปนไปเพื่อใหม่ันใจไดวา หากผูถูกฟองคดีจําตองใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายที่ไดรับจากการที่ผูขายประพฤติผิดสัญญาเพ่ิมเติมจากคาเสียหายที่ไดบังคับเอาจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว ผูขายจะยังมีทรัพยสินใหบังคับชําระหน้ีคาเสียหายได  
จึงไมอาจถือไดวาเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตามอําเภอใจ หากแตมีเหตุผล
อันควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่งเชนกัน  ดังน้ัน ขอกําหนดเก่ียวกับผูมีสิทธิเสนอราคาที่พิพาท
จึงไมไดมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
  สําหรับกรณีโตแยงวา การกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาที่พิพาทในคดีน้ี 
ในราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น โดยที่ขอ ๔๖ วรรคสาม 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ กําหนดวา ในกรณีที่มีการขายเอกสาร
ประกวดราคา ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการจะตองเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานั้น การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 
ที่พิพาทโดยผนวกคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จัดหาในกรณีน้ี อันไดแก คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะของกรรมการเขาไปดวย 
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยขอกําหนดของระเบียบดังกลาว 



 
 
๑๑๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  อยางไรก็ตาม เม่ือไดวินิจฉัยมาแลววา การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
ตามประกาศประกวดราคาของผูถูกฟองคดี ไมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณี 
จึงไมอาจเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่พิพาทเพ่ือใหผูถูกฟองคดีประกาศประกวดราคาใหมได 
การท่ีจะมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาใหม โดยคํานึงถึง 
แตเฉพาะคาใชจายที่ผูถูกฟองคดีจะตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคาเทาน้ัน 
จึงไมเปนประโยชนแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๑๖/๒๕๕๙)   
 

 ๑.๓ การกําหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูเขารวมการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนโตแยงวา
การกําหนดระยะเวลายื่นซองประมูลกระชั้นชิดเกินไป เปนเหตุใหการจัดหาหลักประกันซอง
ซึ่งเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่กําหนดไวถึงรอยละ ๗๕ ของราคาข้ันต่ํา 
ไมสมบูรณน้ัน เม่ือปรากฏวาประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอนไดระบุไวชัดเจนแลว
เก่ียวกับวันเปดซองประมูล แมหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประมูลจะไดกําหนด
หลักประกันซองถึงรอยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ํา แตเม่ือในวันยื่นเอกสารผูฟองคดี
สามารถจัดหาหลักประกันของธนาคารเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบได และตอมาก็ได 
เขาเสนอราคาประมูลโดยปฏิบัติตามรายละเอียดและขอกําหนดตามเอกสารประมูล 
เงินอากรรังนกโดยมิไดโตแยง จนไดรับคัดเลือกใหเปนผูผานคุณสมบัติมีสิทธิเขาแขงขัน
ในการประมูล แตเหตุที่ผูฟองคดีไมไดเปนผูชนะการประมูลเน่ืองจากเสนอราคาต่ํากวา
ผูมีสิทธิเขาแขงขันเสนอราคารายอ่ืน การไมไดสิทธิในการทําสัญญาจัดเก็บรังนกอีแอน
จึงมิไดเกิดจากเหตุบกพรองของประกาศ ข้ันตอน และเงื่อนไขของการประมูลราคา  
การดําเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนตามประกาศดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุง (ผูถูกฟองคดี)  
ไดมีประกาศ เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอน (แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 
โดยมีกําหนดขายเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอนระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท และกําหนดยื่นซองประมูลวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๒ ระหวางเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๑๐ นาฬิกา และกําหนดเปดซองประมูลในวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๒ ตั้งแตเวลา ๑๑ นาฬิกา สวนรายละเอียดการประมูลน้ัน เปนไปตามประกาศ
ประมูลเงินอากรรังนกอีแอนเดิมของผูถูกฟองคดีซ่ึงกําหนดระยะเวลาสัมปทาน ๗ ป ราคาประมูล



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินอากรรังนกอีแอนขั้นต่ํา ๖๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูเสนอประมูลตองวางหลักประกันซอง
รอยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ํา พรอมกับการย่ืนซองประมูล ปรากฏวามีผูสนใจเขาซ้ือเอกสาร 
การประมูลจํานวน ๖ ราย รวมทั้งบริษัท ค. (ผูฟองคดี) แตมีเพียงสองบริษัทที่เขายื่นซอง 
เสนอประมูล คือ บริษัท อ. เสนอประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจํานวน ๗๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และผูฟองคดีเสนอประมูลจํานวน ๖๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงตอมาท่ีประชุมของผูถูกฟองคดี 
ไดมีมติใหทําสัญญาสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอนกับบริษัท อ. ผูฟองคดีเห็นวาวิธีการดําเนินการ
เปดประมูลครั้งน้ีมีลักษณะกีดกัน ไมโปรงใส และไมถูกตองตามที่ระเบียบของทางราชการ
กําหนด โดยอางวาการที่ผูฟองคดีซ้ือแบบประมูลเงินอากรและยื่นประมูลเทากับราคาขั้นต่ํา 
ที่ผูถูกฟองคดีกําหนด เน่ืองจากเขาใจวาเปนการยื่นเสนอราคาขั้นต่ําเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 
เพราะตามประกาศของผูถูกฟองคดีจะกําหนดวันประมูลเงินอากรรังนกอีแอนภายหลังจากทําการ
ประกาศขายเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอน ๕ วันทําการ  นอกจากน้ี การที่ผูถูกฟองคดี 
ทําการขายเอกสารการประมูลแมในวันหยุดราชการและกําหนดเบอรโทรศัพทติดตอใหม  
โดยไมแกไขทางเว็บไซต ถือเปนการจงใจปกปดขอมูลขาวสารตอสาธารณะ  อีกทั้ง การกําหนด
ระยะเวลาในการยื่นเสนอราคากระชั้นชิดมาก สงผลใหหลักประกันซองซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารของผูฟองคดีไมสมบูรณ การใหผูฟองคดีผานคุณสมบัติการเสนอราคาจึงสงผลใหมี
การเขาใจวาผูฟองคดีฮ้ัวประมูลกับบริษัท อ. ผูชนะการประมูล ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนที่พิพาท และใหมีการประมูลใหม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือปรากฏวาในประเด็นที่ผูฟองคดีกลาวอางเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย
ของการประมูลที่พิพาทไวหลายกรณี เปนตนวา ผูถูกฟองคดีมิไดใชวิธีการจัดจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระยะเวลาในการยื่นเสนอราคากระชั้นชิดมาก ศาลปกครองชั้นตนไดวินิจฉัยวา
ผูถูกฟองคดีสามารถดําเนินการไดตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง๑๑ แหงพระราชบัญญัติอากร 
รังนกอีแอน พ .ศ .  ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ  จึงไมตองดําเนินการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  อีกทั้ง ผูฟองคดีรับรูถึงเง่ือนไขขั้นตอน 
การประมูลอยางชาที่สุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ กอนวันประมูล ๒๒ วัน ซ่ึงเพียงพอ 

                                                            
 ๑๑ พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๑๔   ฯลฯ   ฯลฯ 
 การขอรับสัมปทานในแตละจังหวัดใหทําโดยการประมูลเงินอากรตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูวาราชการจังหวัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนด 



 
 
๑๑๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอการเตรียมหลักฐานสําหรับใชในการประมูลแลว โดยผูฟองคดีมิไดอุทธรณในประเด็นดังกลาว 
จึงไมจําตองวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประเด็นน้ีอีก 
 สําหรับขออางของผูฟองคดีวาไดยื่นประมูลโดยเสนอราคาขั้นต่ําตามที่ผูถูกฟองคดี
กําหนด เน่ืองจากเขาใจวาเปนการยื่นเสนอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะโดยปกติผูถูกฟองคดี
จะกําหนดวันประมูลเงินอากรรังนกอีแอนภายหลังจากวันครบกําหนดประกาศขายเอกสาร
ประมูลเงินอากรรังนกอีแอน ๕ วันทําการ แตผูถูกฟองคดีกลับเปดซองในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ 
ซ่ึงเปนการกําหนดการย่ืนซองประมูลกระชั้นชิดมาก สงผลใหหลักประกันซองซึ่งเปนหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารของผูฟองคดีไมสมบูรณน้ัน เห็นวา ประกาศของผูถูกฟองคดี เร่ือง 
ประมูลเงินอากรรังนกอีแอน (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดระบุไวชัดเจนวา 
กําหนดเปดซองประมูลในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตั้งแตเวลา ๑๑ นาฬิกา ซ่ึงแมผูถูกฟองคดี
จะไดกําหนดหลักประกันซองไวถึงรอยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ํา แตในวันยื่นเอกสารผูฟองคดี 
ก็สามารถจัดหาหลักประกันเปนเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศเพื่อใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีตรวจสอบได ทําใหผูถูกฟองคดีประกาศ 
ใหผูฟองคดีเปนผูผานคุณสมบัติมีสิทธิเขาแขงขันในการประมูล การท่ีผูฟองคดีไดซ้ือเอกสาร
ประมูลเงินอากรรังนกอีแอนและไดปฏิบัติตามรายละเอียดและขอกําหนดตามเอกสารประมูล 
เงินอากรรังนกอีแอนทายประกาศของผูถูกฟองคดีโดยมิไดโตแยง และไดเขาเสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนกอีแอน แตบริษัท อ. เปนผูชนะการประมูลเพราะเสนอราคาสูงกวา เห็นไดวา 
การไมไดสิทธิในการทําสัญญาจัดเก็บรังนกอีแอนกับผูถูกฟองคดีมิไดเกิดจากเหตุบกพรอง 
ของประกาศ ขั้นตอนและเง่ือนไขของการประมูล แตเกิดจากการเสนอคาตอบแทนต่ํากวาบริษัท อ. 
การดําเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนที่พิพาทจึงมิไดมีเหตุที่ไมชอบดวยกฎหมายตามที่ 
ผูฟองคดีกลาวอาง  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๐/๒๕๕๘) 
 

๒. การเผยแพรประกาศจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

 กรณีที่ผูมีอาชีพขายหรือประกอบกิจการดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
มีความประสงคจะสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะวิจารณไปยังหนวยงานทางปกครอง 
ผูจัดใหมีการประกวดราคาจัดซื้อระบบลงทะเบียนและระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แตไดจัดสงขอคิดเห็นในชองทางที่แตกตางจากชองทาง 
ที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคากําหนด แมกรณีดังกลาวจะมิใช
สาระสําคัญของขั้นตอนการรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิจารณของสาธารณชน เน่ืองจาก
สาระสําคัญของกรณีขางตนอยูที่วาขอคิดเห็นดังกลาวไดถูกจัดสงไปยังหนวยงาน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม ซึ่งหากไปถึงตามกําหนด หนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคายอมมีหนาที่ตองนํามาพิจารณาและวินิจฉัย 
ตามข้ันตอนที่กําหนด แตหากเปนขอคิดเห็นหรือขอวิจารณที่สงไปเม่ือพนกําหนดเวลา 
การนําขอคิดเห็นหรือขอวิจารณไปพิจารณายอมเปนดุลพินิจของหนวยงานทางปกครอง
ผูจัดใหมีการประกวดราคา กรณีไมกอใหเกิดขอผูกพันหรือเปนหนาที่ของหนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาที่จะตองนําไปพิจารณาวินิจฉัยอยางหน่ึงอยางใด 
และโดยที่ผูมีอาชีพขายหรือประกอบกิจการดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรถือวา 
เปนผูที่มีทักษะและความสามารถที่จะดําเนินการจัดสงขอคิดเห็นทางโทรศัพท โทรสาร 
หรือเว็บไซตซึ่งเปนชองทางที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคากําหนด 
ในชองทางใดชองทางหนึ่งใหทันภายในกําหนดระยะเวลาไดโดยงาย การเลือกชองทาง
นําสงโดยวิธีสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เปนผลใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
สงถึงหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาเมื่อพนเวลากําหนด จึงถือวา
ขอเสนอแนะดังกลาวไมมีผลผูกพันหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา 
หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาจึงไมตองนํารางขอบเขตของงาน 
และรางเอกสารประกวดราคาขางตนลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลางอีกแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 มหาวิทยาลัยพะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เดิม) (ผูถูกฟองคดี) มีโครงการ
จัดซ้ือระบบลงทะเบียนและระบบหองสมุดอัตโนมัติ พรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือเตรียมการในการแยกมหาวิทยาลัยเปนเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดนํา
สาระสําคัญของรางขอบเขตของงานประกวดราคาดังกลาวเผยแพรทางเว็บไซตของผูถูกฟองคดี 
พรอมทั้งสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ 
คําวิจารณ และความเห็น รวม ๓ วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดการรับฟง 
คําวิจารณในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยกําหนดสถานที่ติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 
และสงขอเสนอแนะ คําวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นไดที่สวนงานนโยบายและแผนของ 
ผูถูกฟองคดี หรือทางโทรศัพท/โทรสาร และทางเว็บไซตของผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ สงขอเสนอแนะ คําวิจารณ และความเห็นรางขอบเขตของงาน 
ตอผูอํานวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เสนอผานสวนงานนโยบายและแผนทางไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) โดยนําจายผู รับเม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดีเห็นวา 
การสงขอเสนอแนะ คําวิจารณ และความเห็นของผูฟองคดีดังกลาว เปนการสงถึงผูถูกฟองคดี



 
 
๑๑๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพนระยะเวลาที่กําหนด จึงไมไดนําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงขอบเขตของงานเพื่อเผยแพร 
ใหสาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณอีกคร้ังหนึ่ง และตอมาผูถูกฟองคดีก็ไดมีประกาศประกวดราคา
ซ้ือระบบลงทะเบียนและระบบหองสมุดอัตโนมัติ พรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไมมีการปรับปรุงแกไขรางขอบเขตของงานตามที่ผูฟองคดี 
ไดมีขอเสนอแนะไป ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ปรับปรุงแกไขรางขอบเขตของงานโครงการจัดซ้ือที่พิพาท และใหผูถูกฟองคดีเร่ิมตนประกาศ
รางขอบเขตของงานใหสาธารณชนรับทราบ เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ และความเห็น
เก่ียวกับรางขอบเขตของงานใหมตั้งแตตน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ประกาศ (ราง) ขอบเขตการซื้อ (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจัดซ้ือระบบลงทะเบียนและระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พิพาท ไดกําหนดวิธีการ 
สงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ คําวิจารณ และความเห็นไว ๓ ชองทาง คือ ทางโทรศัพท  
ทางโทรสาร และทางเว็บไซต แตผูฟองคดีไดใชวิธีจัดสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะวิจารณ 
โดยวิธีการสงทางไปรษณียดวนพิเศษ ซ่ึงแมการสงโดยวิธีน้ีจะเปนวิธีการจัดสงขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะวิจารณโดยวิธีการสงขอคิดเห็นในชองทางหรือวิธีการที่แตกตางจากวิธีการ 
หรือชองทางที่ผูถูกฟองคดีกําหนด แตก็มิใชสาระสําคัญของขั้นตอนการรับฟงขอคิดเห็นหรือ 
ขอวิจารณของสาธารณชน เน่ืองจากสาระสําคัญอยูที่ขอคิดเห็นดังกลาวไดถูกจัดสงไปยัง
หนวยงานของผูถูกฟองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ซ่ึงหากไปถึงตามกําหนด  
ผูถูกฟองคดียอมมีหนาที่ตองนํามาพิจารณาและวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กําหนด แตหากเปน 
กรณีที่ขอคิดเห็นหรือขอวิจารณสงไปเม่ือพนกําหนดเวลา การนําขอคิดเห็นหรือขอวิจารณ 
ไปพิจารณายอมเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีตามที่เห็นสมควร โดยไมกอใหเกิดขอผูกพัน 
หรือเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะตองนําไปพิจารณาวินิจฉัยอยางหน่ึงอยางใด การที่ผูฟองคดี
เลือกใชวิธีการจัดสงขอคิดเห็นทางไปรษณียซ่ึงเปนที่รับรูกันอยูโดยทั่วไปวาเปนชองทาง 
การส่ือสารที่ลาชากวาวิธีการตามที่ผูถูกฟองคดีกําหนดตามประกาศ ทั้งที่ผูฟองคดีเปนผูมีวิชาชีพ
หรือคาขายหรือประกอบกิจการในดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ยอมถือวาเปนผูที่มีทักษะ
และความสามารถที่จะดําเนินการจัดสงขอคิดเห็นตามชองทางหรือวิธีการท่ีผูถูกฟองคดีกําหนด 
ในชองทางใดชองทางหน่ึงใหทันภายในกําหนดระยะเวลาไดโดยงาย เม่ือผูฟองคดีใชวิธีการ 
หรือชองทางในการสงขอคิดเห็นที่แตกตางไปจากชองทางหรือวิธีการท่ีผูถูกฟองคดีกําหนด 
เปนผลใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะสงถึงผูถูกฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลา โดยปรากฏตามหลักฐาน
วาผูฟองคดีไดนําสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ระบุวา นําสงผูรับวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ กรณีดังกลาวจึงถือวาขอเสนอแนะของผูฟองคดีไมมีผลผูกพันตอผูถูกฟองคดีในการที่จะ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รับฟงขอเสนอแนะดังกลาว หนวยงานของผูถูกฟองคดีจึงไมตองนํารางขอบเขตของงานและ 
รางเอกสารประกวดราคาลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีก 
ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ เรื่อง การเพ่ิมความคลองตัว
และแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙๑๒ ประกอบกับขอ ๘ (๑)๑๓  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไมรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณของผูฟองคดี และไมดําเนินการ
                                                            

๑๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การเพิ่มความคลองตัว
และแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙  
 คณะรัฐมนตรี และ กวพ.อ. ไดพิจารณาเพิ่มความคลองตัวโดยผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒.๑.๓ แนวทางการนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดของราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ลงประกาศ
เผยแพรทางเว็บไซต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ (๑) 
  (๑) เม่ือราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานและ 
รางเอกสารประกวดราคาจัดทําแลวเสร็จ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรได
ประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
หรือคําวิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว 
  (๒) ในกรณีที่ไมมีขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณใด ๆ หนวยงานไมตองนําราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา ลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีก 
  (๓) ในกรณีที่มีขอเสนอแนะความคิดเห็นหรือคําวิจารณ ก็ใหคณะกรรมการกําหนดราง TOR และ 
รางเอกสารประกวดราคา พิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาตามนั้นหรือไม กรณีที่ ๑  
หากพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหเสร็จแลวนําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกคร้ัง 
หรือกรณีที่ ๒ พิจารณาแลวไมเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหนําเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึงเชนกัน  
ซ่ึงทั้ง ๒ กรณี จะตองนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีกคร้ังหน่ึงเปนเวลาไมนอยกวา 
๓ วัน  

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๑๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ขอ ๘ การเตรียมดําเนินการ 
  (๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ ๔ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms  
of Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเร่ิมการจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี เม่ือขอบเขตของงานดังกลาว
ไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน และสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพร
ทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน เพื่อใหสาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว เม่ือคณะกรรมการ 
ตามขอน้ีพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอีกคร้ังหน่ึงเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน  ทั้งน้ี  
จะประกาศทางส่ือมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
๑๑๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกาศ (ราง) ขอบเขตการซื้อ (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือระบบลงทะเบียน 
และระบบหองสมุดที่พิพาทลงประกาศเพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะวิจารณหรือมีความเห็น 
อีกคร้ังหน่ึง จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๗๘/๒๕๕๙)  
 

๓. การอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจาง 
 

 ๓.๑ การตัดสิทธิผูเสนอราคา 
 

  ๓.๑.๑ การตัดสิทธิผูเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีทั่วไป 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๓ .๑ .๒  การตัดสิทธิผู เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
 

   เ ม่ือการกําหนดเงื่ อนไขหรือหลักเกณฑในการเสนอราคา 
เปนดุลพินิจของหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา การที่หนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคากําหนดใหผูประสงคจะเขาเสนอราคาตองยื่น
เอกสารใบแจงปริมาณงานและราคาซึ่งแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษี
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรมาพรอมกับการยื่นซองประกวดราคาดวย จึงชอบดวยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ .ศ .  ๒๕๓๕  การที่ ผู ย่ืนซองเสนอราคา 
ย่ืนซองขอเสนอโดยไมมีหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยู 
ในวันเสนอราคาตามที่กําหนดดังกลาว หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา 
จึงมีคําสั่งใหเปนผูไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เน่ืองจากมีขอเสนอดานเทคนิค 
ไมเปนไปตามที่ กําหนดในประกาศประกวดราคา  จึงเปนการออกคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว 
   สําหรับการแจ งคําสั่ งผลการคัดเลือกเบื้องตนดังกลาว น้ัน  
แมหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาจะไมไดระบุวาผูไมผานการคัดเลือก
เบื้องตนไมมีหลักฐานใดบางก็ตาม แตเม่ือในเอกสารประกวดราคากําหนดไวชัดแจงวา 
ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพรอม 
ที่มีอยูในวันเสนอราคา โดยอยางนอยตองประกอบดวยใบแจงปริมาณงานและราคา  
ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรดวย  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนกรณีที่ผูไมผานการคัดเลือกเบื้องตนดังกลาวยอมรูอยูแลววาในการยื่นเอกสาร
ประกวดราคาจะตองมีหลักฐานใดบาง อันเขาขอยกเวนใหหนวยงานทางปกครอง 
ผูทําคําสั่งไมจําเปนตองจัดใหมีเหตุผลไวในคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจงผลการคัดเลือก
เบื้องตนของหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูอํานวยการโครงการสงนํ้า 
และบํารุงรักษาปาสักใต ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจางเหมา
กอสรางสะพานคอนกรีตอัดแรงขามคลองหนองสรวง ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นเอกสารประกวดราคาจาง
ดังกลาว แตตอมาประธานคณะกรรมการประกวดราคา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดแจงใหผูฟองคดี
ทราบวา ผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเนื่องจากมีขอเสนอดานเทคนิคไมเปนไปตาม
ประกาศประกวดราคา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาววา คําสั่งไมระบุใหชัดเจนวาขอเสนอใด
ที่ไมเปนไปตามประกาศประกวดราคา ซ่ึงผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต 
ไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบวา คําอุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น และชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมวาเอกสารดานเทคนิคที่โครงการฯ แจงไวเดิมน้ัน หนา ๖๕ ซ่ึงเปนเอกสารหลักฐาน
แสดงถึงขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันเสนอราคา ดานบุคลากร ดานเครื่องจักร-
เคร่ืองมือโรงงาน และดานฐานะการเงิน รวมทั้งใบแจงปริมาณงานและราคาที่แสดงรายการ 
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ และกําไร ขาดหายไป โดยภายหลังไดมีการสง
เอกสารดังกลาวเพ่ิมเติมทางโทรสารใหแกผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดีก็มิไดจัดสงเอกสาร 
ดานเทคนิคดังกลาวตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด ผูฟองคดีเห็นวางานจางตามประกาศ
ประกวดราคาพิพาทเปนงานเหมารวมไมใชงานจางตอหนวย จึงไมมีความจําเปนตองแจง
ปริมาณงานและราคาในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  อีกทั้ง  
ผูฟองคดีก็ไมไดรับเอกสารดานเทคนิคที่โครงการฯ สงใหแกผูฟองคดีเพ่ิมเติมแตอยางใด  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายเปนคาซ้ือเอกสารประกวดราคา 
คาเสียโอกาสจากการเปนผูชนะการประกวดราคา ตลอดจนคาเสียหายอ่ืน ๆ พรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏหลักฐานตามใบแจงคาใชบริการของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) วา เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ (ซ่ึงเปนวันกอนวันยื่นเอกสารประกวดราคา
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐) สํานักงานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักใตไดใชบริการ 



 
 
๑๑๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปยังหมายเลขโทรสารของผูฟองคดีตามที่ระบุไวในเอกสารยื่นขอเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงสอดคลองกับสมุดบันทึกประจําวันของงานสื่อสารสํานักงานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา 
ปาสักใต อีกทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวาในชวงวันและเวลาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใชบริการ
ไปยังหมายเลขโทรสารของผูประสงคจะเขารวมเสนอราคารายอ่ืน ๆ อีกจํานวน ๘ ราย  
ซ่ึงปรากฏวา ผูประสงคจะเขารวมเสนอราคารายอื่น ๆ จํานวน ๗ ราย สามารถยื่นเอกสาร
ประกวดราคาไดครบตามเงื่อนไขที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด ประกอบกับภายหลังจากวันที่มี 
การสงเอกสารดานเทคนิคเพ่ิมเติมทางโทรสารดังกลาวจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
ผลการคัดเลือกเบื้องตน ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดโตแยงวาไมไดรับเอกสารประกวดราคา  
หนา ๖๕ แตอยางใด  นอกจากน้ี พฤติการณที่ผูฟองคดียื่นขอเสนอโดยไมมีหลักฐานแสดงถึง 
ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันเสนอราคาดานบุคลากรและดานฐานะการเงิน  
ทั้งที่ปรากฏรูปแบบหนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานบุคลากรและรูปแบบ
หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานฐานะการเงินอยูในเอกสารประมูลจางพิพาท
ในหนา ๖๓ และหนา ๖๖ แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีไมประสงคจะยื่นหลักฐานแสดงถึง 
ขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันเสนอราคาตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
พิพาท 
   สวนกรณีที่ผูฟองคดีโตแยงวา งานจางตามประกาศประกวดราคาพิพาท
เปนงานเหมารวมไมใชงานจางตอหนวย จึงไมมีความจําเปนตองแจงปริมาณงานและราคา 
ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนวยงานของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ สวนใหญไมไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองเสนอใบแจงปริมาณงานและราคาในขั้นตอน 
การเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาน้ัน เม่ือพิจารณาขอ ๔ วรรคหนึ่ง๑๔ 
และขอ ๕๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 

                                                            
๑๔-๑๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๔ การใชบังคับ 
ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด  

การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดต้ัง
หนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาต้ังแตสองลานบาทข้ึนไป ดําเนินการตามระเบียบน้ี เวนแต 
จะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีอื่นได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ ๕ ความสัมพันธกับระเบียบอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น ๆ ควบคูไปดวย เวนแตคณะกรรมการพัสดุวาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอื่น 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับขอ ๕๔๑๖ และขอ ๕๕๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว จะเห็นไดวา การกําหนดหลักเกณฑในการยื่นขอเสนอวา 
ตองมีเอกสารใด เปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดให 
การยื่นขอเสนอตองมีเอกสารใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  
จึงชอบดวยระเบียบวาดวยการพัสดุดังกลาวแลว 
   ดังนั้น การที่ผูฟองคดีมิไดยื่นหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถ 
และความพรอมที่มีอยูในวันเสนอราคา ดานบุคลากร ดานเครื่องจักร-เคร่ืองมือโรงงาน  
และดานฐานะการเงิน รวมทั้งใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ และกําไร ทั้งที่ประกาศประกวดราคาพิพาทกําหนดใหตองยื่น
พรอมกับเอกสารประกวดราคา จึงเปนการยื่นขอเสนอโดยไมมีหลักฐานตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กําหนด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการประกวดราคามีคําส่ังวาผูฟองคดีไมผาน 
การคัดเลือกเบื้องตน เน่ืองจากมีขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามที่ไดประกาศประกวดราคา 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สวนกรณีที่ผูฟองคดีโตแยงวา ตามแบบแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 
ไมชี้แจงเหตุผลที่ผูฟองคดีไมผานการพิจารณาเบื้องตน ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมายนั้น เม่ือเอกสาร
ประกวดราคาพิพาทมีขอกําหนดวา หลักฐานการยื่นขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสาร 
 

                                                            
๑๖-๑๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๕๔ การซ้ือหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือขอกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหา
ดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา ใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแตกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน 

(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ 
(๒) ซองขอเสนอดานราคา 
ทั้งน้ี ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
ขอ ๕๕ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่เปดซองเทคนิค 

ของผูเสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปดซองตามขอ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติ
ตามขอ ๕๐ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกรายและคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอ 
ไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากที่สุด ในกรณีจําเปนสามารถเรียกผูเสนอราคามาชี้แจง 
ในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพ่ิมเติมขอหน่ึงขอใดก็ได 

(๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว สําหรับรายที่ไมผานการพิจารณา 
ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาโดยไมเปดซอง 



 
 
๑๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หลักฐานโดยไมตองใสซองปดผนึกแยกเปน ๒ สวน โดยสวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารหลักฐาน
แสดงถึงขีดความสามารถและความพรอมที่มีอยูในวันเสนอราคา ดานบุคลากร ดานเครื่องจักร-
เครื่องมือโรงงาน และดานฐานะการเงิน และสวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารใบแจงปริมาณงาน
และราคาซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
จึงเห็นไดวา ผูฟองคดีรูอยูแลววาในการยื่นเอกสารประกวดราคาจะตองมีหลักฐานใดบาง  ดังน้ัน 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงผูฟองคดีตามแบบแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนวา คณะกรรมการ
ประกวดราคาพิจารณาแลวมีมติวาผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เน่ืองจากมีขอเสนอ
ทางดานเทคนิคไมเปนไปตามที่ไดประกาศ แมไมระบุวาผูฟองคดีไมมีหลักฐานใดบาง แตก็เปน
การแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนที่ชอบดวยมาตรา ๓๗๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว 
   เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการประกวดราคาที่ใหผูฟองคดี
ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมเปน 
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๑๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผล 
ไวดวย และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 

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

กรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังน้ันเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันก็ได 
บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
(๒) เหตุผลน้ันเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
(๓) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผลเปนลายลักษณอักษร 

ในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําส่ังน้ันรองขอ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๓.๒ การอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจาง 
 

  ๓.๒.๑ การอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจางผูเสนอราคารายอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

   กรณีที่ประกาศสอบราคาจางเหมากอสรางระบบผลิตนํ้าประปา
หมูบานกําหนดวาผู มี สิทธิเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงาน 
ที่สอบราคาจาง ซึ่งผูเสนอราคาต่ําสุดไดเสนอผลงานเปนโครงการซอมแซมระบบประปา
หมูบาน แตนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งจางตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
พิจารณาแลวเห็นวา แมวางานทั้งสองโครงการดังกลาวจะเปนงานที่มีเทคนิคการกอสราง 
ทางวิศวกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกัน แตงานทั้งสองโครงการก็ยังตองใชความสามารถ
และประสบการณทางวิศวกรรมที่แตกตางกัน โดยเห็นวางานซอมแซมระบบประปา
หมูบานที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอมานั้น มิไดใชเทคนิคทางวิศวกรรมในการกอสราง 
ที่ยุงยากซับซอนอันแสดงใหเห็นถึงความสามารถและประสบการณที่ผานมา อันจะเปน
คุณสมบัติที่ มีคุณภาพและเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือเปน
หลักประกันวาจะสามารถดําเนินงานกอสรางใหสําเร็จลุลวงได  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน 
ตอประชาชนโดยตรง โดยคํานึงถึงความคุมคาในการใชจายงบประมาณ ซึ่งความเห็น
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวมีเน้ือหาและสาระสําคัญสอดคลองกับ
ความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุที่ไดซักซอมความเขาใจเรื่องผลงาน
กอสรางของผูรับจางที่จะเขาประกวดราคากับทางราชการ การท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมอนุมัติส่ังจางผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวเน่ืองจากเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศสอบราคา จึงเปนการใชดุลพินิจออกคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 

   สรุปขอเท็จจริง 
   องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย (ผูถูกฟองคดี) ประกาศสอบราคา 
จางเหมากอสรางระบบผลิตน้ําประปาหมูบาน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง โดยกําหนดให 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 
๔๐๐,๐๐๐ บาท และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน 
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ ภายในระยะเวลา 
ไมเกิน ๒ ป นับจากวันที่สงมอบงานจนถึงวันที่ประกาศจัดจาง ปรากฏวาหางหุนสวนจํากัด ช. 



 
 
๑๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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(ผูฟองคดี) ไดเขายื่นซองเสนอราคาพรอมกับยื่นหนังสือรับรองจากองคการบริหารสวนตําบลนาดี
ที่รับรองวาผูฟองคดีเปนผูดําเนินการโครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน พรอมปายเหล็ก
แสดงโครงการ ในวงเงินคาจางจํานวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท ซ่ึงคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
พิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ผูถูกฟองคดีประกาศสอบราคาจาง ตลอดจนมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ถูกตองครบถวน จึงเสนอความเห็น 
สมควรจางผูฟองคดีตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย แตนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลเกาะลอยตรวจสอบเอกสารของผูฟองคดีแลวเห็นวา ผลงานของผูฟองคดีเปนผลงาน
โครงการซอมแซมมิใชผลงานโครงการงานกอสราง อันเปนผูขาดคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
ตามเอกสารสอบราคาจางดังกลาว จึงไดแจงใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณา
คุณสมบัติของผูฟองคดีใหม พรอมทั้งใหพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคารายอ่ืนตอไป  ตอมา 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวเห็นวา หางหุนสวนจํากัด ส. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
รายถัดจากผูฟองคดี ซ่ึงไดยื่นหนังสือรับรองผลงานโครงการกอสรางระบบประปาบาดาล 
ขนาดใหญ ในวงเงินคาจางจํานวน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท อันเปนผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ผูถูกฟองคดีประกาศสอบราคาจาง พรอมทั้งมีคุณสมบัติตาง ๆ ครบถวน จึงเสนอความเห็นตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยเพ่ืออนุมัติสั่งจางหางหุนสวนจํากัด ส. และตอมา 
ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ส. ตามความเห็นของคณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคา ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งอนุมัติสั่งจางหางหุนสวนจํากัด ส. ตอผูถูกฟองคดี  
แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงยืนยันคําสั่งเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งอนุมัติจางหางหุนสวนจํากัด ส. และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
จากการไมอนุมัติสั่งจางผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โดยที่ขอ ๔๓๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดใหอํานาจในการสั่งซ้ือสั่งจางเปนของประธาน
กรรมการบริหาร ซ่ึงประธานกรรมการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล คือ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 
เห็นวาผลงานของผูฟองคดีเปนผลงานโครงการซอมแซมมิใชผลงานโครงการกอสราง อันถือวา
เปนผูขาดคุณสมบัติในเรื่องผลงานตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา จึงมีคําสั่งจางหางหุนสวน
จํากัด ส. ซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําสุดรายถัดจากผูฟองคดี นายกองคการบริหารสวนตําบล 
                                                            

๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๔๓ การส่ังซ้ือหรือส่ังจางทุกวิธีที่ใชจายจากเงินรายไดนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ ๔๔ และขอ ๔๕ ใหประธาน
กรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยไมจํากัดวงเงิน  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๑ 
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เกาะลอยซึ่งเปนประธานกรรมการบริหารจึงมีอํานาจในการส่ังซื้อหรือส่ังจางตามขอกําหนด 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว 
   เม่ือปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยไดใชดุลพินิจ 
ในการพิจารณาผลงานโครงการซอมแซมระบบประปาหมูบานของผูฟองคดีที่ใชเปนคุณสมบัติ
ในการเขาเสนอราคากับผูถูกฟองคดีแลวเห็นวา โครงการกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาหมูบาน
แบบประปาผิวดินขนาดกลางตามประกาศสอบราคาของผูถูกฟองคดีน้ัน มีงานกอสราง 
ที่มีความสําคัญแตกตางกัน ซ่ึงแมวางานทั้งสองดังกลาวจะเปนงานที่มีเทคนิคการกอสราง 
ทางวิศวกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกัน แตงานทั้งสองขางตนยังตองใชความสามารถและ
ประสบการณทางวิศวกรรมที่แตกตางกัน ซ่ึงผลงานของผูฟองคดีมิไดใชเทคนิคทางวิศวกรรม 
ในการกอสรางที่ยุงยากซับซอนอันแสดงใหเห็นถึงความสามารถและประสบการณที่ผานมา  
อันจะเปนคุณสมบัติที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคานอกจากผูถูกฟองคดีจะคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวนและเสนอราคาต่ําสุดแลว ยังจําเปนตองพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่มี
คุณสมบัติและมีประสบการณที่เปนประโยชนสูงสุดใหเปนผูดําเนินโครงการ เพ่ือเปนหลักประกันวา
จะสามารถดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงได เพ่ือประโยชนตอประชาชนโดยตรง โดยคํานึงถึงความคุมคา
ในการใชจายงบประมาณ ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือหารือกรณีดังกลาวไปยัง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงไดตอบขอหารือวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  
ไดซักซอมความเขาใจเรื่องผลงานกอสรางของผูรับจางที่จะเขาประกวดราคากับทางราชการวา  
“มีวัตถุประสงคนอกจากจะใหไดตัวผูรับจางที่มีประสบการณของงานกอสรางประเภทเดียวกันแลว 
ยังคํานึงถึงมูลคาของราคาคางานที่ผูรับจางเคยดําเนินการมาแลวดวย ซ่ึงการจะไดเห็นถึง 
ขีดความสามารถน้ีไดยอมจะตองเปนการบริหารงานภายใตการจางครั้งเดียว มิใชการจาง 
ในหลาย ๆ คร้ังมารวมกัน จึงตองเปนผลงานของผูรับจางในสัญญาเดียวเทาน้ัน” อันเปนการ
ตอบขอหารือที่มีเน้ือหาและสาระสําคัญสอดคลองกับการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดี จึงเห็นไดวา  
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผูฟองคดีขางตน ผูถูกฟองคดีไดใชดุลพินิจพิจารณาโดยชอบ 
ดวยกฎหมายแลว การที่ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ส. จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมายดวย  
   เม่ือการที่ผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามขอ ๔๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ มีคําสั่งใหทําสัญญาจางกับหางหุนสวนจํากัด ส. 
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อจุดประสงคในการสั่งซื้อสั่งจางเพ่ือประโยชนของประชาชน
โดยสวนรวม มิใชเปนการใชสิทธิอันมีแตจะกอใหเกิดความเสียหายแกผู อ่ืน กรณีจึงมิใช 
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การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๕๙) 
 

  ๓.๒.๒ การไมอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจางผูเสนอราคาซึ่งมิไดเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจางในสวนที่เปนสาระสําคัญ
และไมทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
 

   เม่ือในการประกวดราคานานาชาติเพื่อจัดซื้ออุปกรณการศึกษา 
โดยใชเงินกูจากธนาคารโลก มีขอกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูมีอํานาจสั่งซื้อตองพิจารณาสั่งการอนุมัติใหส่ังซื้อพัสดุจากผูชนะการประกวดราคา
ภายในระยะเวลายืนราคา แมในระหวางการประกวดราคาดังกลาวรัฐบาลจะมีนโยบาย
ลดหน้ีเงินกูจากตางประเทศก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากระทรวงการคลัง  
รองนายกรัฐมนตรีผูกํากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผูแทนธนาคารโลก  
ไดมีหนังสือเห็นชอบกับโครงการประกวดราคาดังกลาว และมีหนังสือแจงใหมีการเรง
ดําเนินโครงการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการก็มิได 
ออกคําสั่งซื้อพัสดุจากผูฟองคดี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติ
พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติถูกตองและเสนอราคาต่ําสุด โดยมิไดแสดงใหเห็นวา 
มีเหตุขัดของประการใด จนกระทั่งสัญญาเงินกูระหวางรัฐบาลไทยกับธนาคารโลก 
ส้ินสุดลง เปนเหตุใหกระบวนการจัดซื้อเปนอันยุติลงดวย พฤติการณดังกลาวถือเปน
การกระทําโดยจงใจและเปนการละเลยตอหนาที่ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
จากการเสียสิทธิในการเขาทําสัญญาซื้อขายพัสดุกับกระทรวงศึกษาธิการ อันเปน 
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดี กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานของรัฐจึงตองรับผิด
ตอผูฟองคดีในฐานะผู เสียหายในผลแหงละเมิดที่ เจาหนาที่ของตนไดกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่ โดยตองรับผิดชดใชคาเสียหายเปนคาซื้อเอกสารประกวดราคา  
คาแปลเอกสารประกวดราคา และคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันซอง 
เสนอราคาของธนาคาร พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 

                                                            
 ๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 
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   สรุปขอเท็จจริง 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคานานาชาติซ้ืออุปกรณการศึกษา 
เพ่ือจัดซ้ือ Computer Equipment & Television and Audio สําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษา ระยะที่ ๑ โดยใชเงินกูธนาคารโลก โดยกําหนดรายการพัสดุที่ประสงคจะจัดซ้ือ
เปน ๒ Package คือ ๑) Package ๒ /๐๐๑ : Computer and Computer Peripherals และ  
๒) Package ๒ /๐๐๒ : Television and Audio ซ่ึงผูฟองคดีได ซ้ือและยื่นซองเสนอราคา 
ใน Package ๒/๐๐๑ ปรากฏวาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติ 
ไดตรวจคุณสมบัติเบื้องตนของผูเขาเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาแลวเห็นวา ผูฟองคดี 
มีคุณสมบัติครบถวนและเสนอราคาต่ําสุด สมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือพิจารณาสั่งซ้ือพัสดุจากผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗  
แตเน่ืองจากขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายลดหน้ีเงินกูตางประเทศ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงใหรายงาน 
ขอทราบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีผูกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา สมควรดําเนินการ
จัดซ้ือโดยใชเงินกูธนาคารโลกหรือจะใชงบประมาณแผนดินแทน  ตอมา กระทรวงการคลัง 
ไดตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ 
วาควรเรงรัดดําเนินการโครงการท่ีจัดซ้ือใหแลวเสร็จโดยเร็ว และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก็ไดมีหนังสือแจงใหทราบเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ วา รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว
เห็นควรดําเนินการตามแผนตอไป  นอกจากน้ี ผูแทนธนาคารโลกไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๔๗ เห็นชอบในการจัดซ้ือโครงการพิพาทแลว ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุมัติใหสั่งซื้อพัสดุจากผูฟองคดีอีกคร้ังหนึ่งเม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ โดยใชเงินกูจากธนาคารโลก แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดสั่งการใด ๆ  
จนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ สัญญาเงินกูระหวางรัฐบาลไทยกับธนาคารโลกส้ินสุดลง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปรับหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่วางเปนหลักประกันซองคืน ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ละเลยไมพิจารณาการประกวดราคาดังกลาว เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
จากดอกเบี้ยหนังสือค้ําประกันซองเสนอราคา คาใชจายในการเตรียมบุคลากร ครุภัณฑ  
และอุปกรณการศึกษาท่ีเสนอราคา ตลอดจนขาดความนาเชื่อถือจากผูประกอบการผลิต 
และจําหนายสินคาที่ผูฟองคดีจัดทําเครดิตไว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุมัติใหสั่งซ้ืออุปกรณการศึกษาตามโครงการเงินกูธนาคารโลกจากผูฟองคดี
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติ หากไมสามารถ
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ดําเนินการไดขอใหผูถูกฟองคดีทั้ งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเ สียหายจํานวน 
๕,๒๒๖,๑๒๕ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไปใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โดยท่ีขอ ๒.๕๖ ของแนวทางการจัดซ้ือภายใตเงินกูจากธนาคารโลก 
และเครดิตองคการพัฒนาสากลกําหนดวา ผูกูจะประเมินการประกวดราคาใหเสร็จสิ้นและตัดสินวา
รายใดชนะการประกวดราคาภายในระยะเวลาที่อายุของซองประกวดราคายังมีผลอยู การขยายเวลา
ออกไปจึงไมจําเปน ในกรณีพิเศษ การขยายเวลายื่นขอเสนอประกวดราคาออกไป ผูประกวดราคา
ทุกรายตองเขียนหนังสือเขามารองขอกอนเวลาที่กําหนดไวเดิมหมดอายุ การขยายเวลา 
จะขยายเทาที่ตองการทําการประเมินใหเสร็จสิ้นลงพรอมทั้งผานการเห็นชอบที่ จําเปน  
และตัดสินวารายใดชนะการประกวดราคา ในกรณีที่เปนสัญญาราคาตายตัว การรองขอใหมี 
การขยายเวลาออกไปเปนครั้งที่สองและครั้งตอไปจะไดรับอนุญาต ก็ตอเม่ือคํารองขอดังกลาว
แจงไวดวยวาจะมีการปรับเปลี่ยนกลไกเรื่องราคาที่แจงมา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุดิบและแรงงานที่ปอนเขาไปใหสัญญาระหวางชวงเวลาที่ขยาย เม่ือใดที่มีการรองขอให
ขยายอายุเวลา ผูประกวดราคาจะเปลี่ยนแปลงราคาพื้นฐานที่แจงไวหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในสัญญา
ไมได ผูประกวดราคาจะมีสิทธิปฏิเสธไมรับการขยายเวลาดังกลาวออกไปโดยไมถูกริบ 
เงินค้ําประกัน แตผูประกวดราคาที่ยินดีขยายเวลาของการประกวดราคาซองออกไปก็ตองขยายเวลา
อายุของหลักทรัพยค้ําประกันออกไปใหเหมาะสมดวย  ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏวาการประกวดราคา
นานาชาติที่พิพาทมีเหตุขัดของประการอ่ืนใด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งซ้ือ 
ตามขอ ๖๕ (๓) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีหนาที่ตอง
พิจารณาสั่งการอนุมัติใหสั่งซ้ือพัสดุจากผูฟองคดีภายในระยะเวลายืนราคาตามขอ ๒.๕๖ 
ดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็มิไดสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ซ่ึงสัญญาเงินกู
ระหวางรัฐบาลไทยกับธนาคารโลกส้ินสุดลง เปนเหตุใหกระบวนการจัดซ้ือคร้ังน้ีเปนอันยุติลง  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดแสดงใหเห็นวาการไมออกคําส่ังซื้อพัสดุจากผูฟองคดีซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดมีเหตุขัดของประการใด พฤติการณดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถือไดวาเปนการละเลย
ตอหนาที่ และเปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติ 
ไดพิจารณาแลววามีคุณสมบัติครบถวนและเสนอราคาต่ําสุดตามขอ ๒.๕๘๒๑ ของแนวทาง 
                                                            

๒๑ แนวทางการจัดซ้ือภายใตเงินกูธนาคารโลก 
 ขอ ๒.๕๘ ผูกูจะใหสัญญาภายในระยะอายุของการประกวดราคาแกผูประกวดราคาที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ที่เหมาะสมทั้งในดานสมรรถนะและทรัพยากรและซองประกวดราคาน้ันเปนที่เห็นแลววา 
 (๑) ตอบสนองอยางมากตอเอกสารการประกวดราคา 
 (๒) ใหราคาหลังประเมินแลววาต่ําสุด ในฐานเปนเงื่อนไขของการใหชนะการประกวดราคา 
 ผูประกวดราคาไมจําตองรับผิดชอบตองานที่มิไดมีการระบุไวในเอกสารการประกวดราคา หรือดัดแปลง 

การประกวดราคาท่ีไดเสนอไวแตแรก 
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การจัดซ้ือภายใตเงินกูธนาคารโลกฯ และขอ ๕๐ (๒)๒๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุฯ ซ่ึงจะไดรับสิทธิคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และผูแทนธนาคารโลก
เห็นชอบแลววาสมควรซื้อจากผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการเสียสิทธิในการเขาทําสัญญา
ซ้ือขายพัสดุที่ประกวดราคาคร้ังน้ีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่
ตองพิจารณาส่ังการอยางใดอยางหน่ึงตามขอ ๕๐ (๒) และขอ ๖๕ (๓)๒๓ ของระเบียบฉบับดังกลาว
ไมพิจารณาสั่งการอนุมัติใหจัดซ้ืออุปกรณการศึกษาจากผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยจงใจ
และเปนการละเลยตอหนาที่ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายอันเปนการกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของ
รัฐจึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในฐานะผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําใน
การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๒๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   สําหรับคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดจากการกระทํา 
ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน แมขอ ๖ ของเอกสารการประกวดราคา จะกําหนด
เง่ือนไขทั่วไปวา ผูที่เขาประกวดราคารายใดไมวาจะชนะการประกวดราคาหรือไมก็ตาม  
จะไมมีการคืนคาซ้ือเอกสารประกวดราคา แตเม่ือคดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีฟองวาเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเปน
การกระทําละเมิด คาซ้ือเอกสารการประกวดราคาจึงเปนคาเสียหายที่เปนผลโดยตรงจากการ
กระทําละเมิดตามคดีน้ี  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมีสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงสํานักการคลังและ
สินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

                                                            
 ๒๒-๒๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซ่ึงมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 ขอ ๖๕ การส่ังซ้ือหรือส่ังจางครั้งหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง 
และภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 
ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ออกเปนหลักฐานมาแสดง จึงเห็นสมควรกําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๔,๐๐๐ บาท 
   สวนคาเสียหายจากการแปลเอกสารประกวดราคาเปนภาษาไทย เม่ือขอ ๘.๑ 
ของเอกสารประกวดราคาที่พิพาทกําหนดวา การประกวดราคาที่ผูประกวดราคาเตรียมขึ้น 
จดหมายและเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกวดราคาที่ไดมีการแลกเปลี่ยนกันระหวาง 
ผูประกวดราคาและผูซ้ือ จะตองเขียนเปนภาษาที่กําหนดไวในแผนขอมูลการประกวดราคา 
เอกสารสนับสนุนและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่ผูประกวดราคามอบให อาจเปนอีกภาษาหน่ึงโดยมีขอแมวา 
ตองมีคําแปลที่ถูกตองของขอความสําคัญเปนภาษาที่กําหนดไวในแผนขอมูลการประกวดราคา 
ซ่ึงแผนขอมูลการประมูลพิพาทกําหนดวา ภาษาที่ใชในการประมูลใหใชภาษาอังกฤษ จึงเห็นไดวา 
เอกสารการประกวดราคาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติใชประกอบ 
การพิจารณาหาผูชนะการประกวดราคาในคร้ังน้ีจัดทําเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูฟองคดีจําเปนตอง
จัดทําคําแปลเปนภาษาไทยเพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการประกวดราคาไดอยางถูกตอง 
แมผูฟองคดีจะไมมีหลักฐานมาแสดงตอศาล แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาจางแปลเอกสาร
ชุดเดียวกันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จางผูเชี่ยวชาญแปลเปนภาษาไทยในชั้นยื่นคําใหการตามสําเนา
ใบสั่งจาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จางแปลในอัตราหนาละ ๖๕๐ บาท รวม ๑๐๘ หนา เปนเงิน 
๗๐,๒๐๐ บาท  ดังนั้น คาจางแปลอัตราหนาละ ๓๐๐ บาท เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผูฟองคดี
ขอมาจึงเหมาะสมแลว 
   สําหรับคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันซองเสนอราคาของธนาคาร 
เห็นวา เปนคาเสียหายที่เปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดตามคดีน้ี แมจะปรากฏวาผูฟองคดี
ยินยอมขยายเวลายืนราคาตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหพิจารณาหลายครั้ง แตการยืนราคา 
ก็เพ่ือประโยชนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกทั้งไมปรากฏวาการยินยอมใหขยายเวลายืนราคา 
ของผูฟองคดีเปนการยินยอมเพ่ือประสงคใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมตองพิจารณาผลการดําเนินการ
ประกวดราคาตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจยกความยินยอมดังกลาวขึ้นอางเพื่อปฏิเสธ 
ความรับผิดได และเม่ือผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในประเด็น
จํานวนในคาธรรมเนียมออกหนังสือค้ําประกันการประกวดราคากรณีจึงเปนที่ยุติวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายในสวนนี้ตามคําขอของผูฟองคดี ในอัตรารอยละ ๑.๕ ตอป เปนเงิน 
๑๑๔,๗๕๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินคาซ้ือเอกสารการประกวดราคาจํานวน 
๔,๐๐๐ บาท คาแปลเอกสารการประกวดราคาเปนภาษาไทย จํานวน ๔๐ ,๐๐๐ บาท 
คาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันซองเสนอราคาของธนาคาร จํานวน ๑๑๔,๗๕๐ บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยเปนอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจาก 
วันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ 
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ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๘) 
 

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

 กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาพิจารณาแลว 
เห็นควรจางผูเสนอราคาต่ําสุด แตกอนมีการเรียกใหเขาทําสัญญาไดตรวจสอบพบวา 
ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามเงื่อนไขการประกวดราคา 
โดยมีการแกไขกําหนดเวลาแลวเสร็จใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายเอกสาร
ประกวดราคา อันเปนการแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาออกคําสั่งยกเลิก
การประกวดราคาดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจางโครงการกอสรางถนนลาดยาง  
จํานวน ๑๐ โครงการ โดยมีบริษัท ข. (ผูฟองคดี) กับผูเสนอราคารายอ่ืนอีก ๒ ราย เปนผูยื่นซอง
ประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแลวเห็นวาผูเสนอราคา 
ทั้ง ๓ ราย มีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศประกวดราคา และผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุด 
โดยเสนอราคาต่ํากวาราคากลางและงบประมาณที่ตั้งไว อีกทั้งกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 
เปนไปตามประกาศประกวดราคา จึงเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาเห็นควรจางผูฟองคดี 
แตตอมามีการรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ในวันยื่นซองประกวดราคามีกรณีกีดกันและขมขู
ไมใหผูซ้ือซองประกวดราคาบางรายเขายื่นซองประกวดราคาและมีการสมยอมราคากัน จึงขอให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกการประกวดราคาครั้ง น้ี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาว  หลังจากน้ัน จึงมีคําส่ังยกเลิกการประกวดราคา  
ผูฟองคดีเห็นวาตนควรมีสิทธิเขาทําสัญญา จึงมีหนังสือขอทราบเหตุผลในการยกเลิก 
การประกวดราคาและขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนการออกคําสั่งดังกลาว  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาเหตุที่มีคําส่ังยกเลิกการประกวดราคา 
เปนเพราะผูฟองคดีเสนอกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางแตกตางไปจากเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา กลาวคือ ขอกําหนดของเอกสารประกวดราคากําหนดใหผูเสนอราคาจะตองเสนอ
กําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกินรายละเอียดแนบทาย แตผูฟองคดีเสนอ
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กําหนดเวลาแลวเสร็จ ๑,๖๐๐ วัน และมีการแกไขกําหนดเวลาแลวเสร็จจาก ๑,๖๐๐ วัน  
เปนรายละเอียดแนบทาย อันเปนการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนผลใหการวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่เห็นวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติถูกตอง 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาไมผูกมัดผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหตองเรียกผูฟองคดีเขาทําสัญญา
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเสนอใหผูวาราชการจังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาอุทธรณ 
ของผูฟองคดีแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ วินิจฉัยยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดี 
เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งยกเลิกการประกวดราคา และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัย
อุทธรณยืนตามคําสั่งดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังยกเลิกการประกวดราคาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่ขอ ๔๓ (๑) วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคามีหนาที่ดังน้ี ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริง 
จากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลว
มิได ประกอบกับประกาศประกวดราคาพิพาทมีขอกําหนดวา ผูเสนอราคาจะตองเสนอ
กําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกินรายละเอียดแนบทาย และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด... หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณา 
จัดจางเลยก็ได สุดแตพิจารณา  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  ดังน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงกรณีมีขอรองเรียนวามีการกีดกันขมขูไมใหยื่นซองประกวดราคาและมีการ
สมยอมราคากัน คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการสอบสวนและไดแจงให 
ผูฟองคดีใหขอเท็จจริงเก่ียวกับเอกสารใบเสนอราคาของผูฟองคดี กรณีมีการแกไขขอความ 
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ แตผูฟองคดีมีหนังสือแจงประธานกรรมการสอบสวนวา การสอบสวน
และตรวจสอบเปนเรื่องภายในของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เอกสารการเสนอราคาเรื่องการยืนราคา 
และกําหนดเวลาแลวเสร็จตามประกาศประกวดราคาสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารที่ยื่นซอง
เสนอราคากับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการสอบสวนดังกลาวแลว
เห็นวาผูฟองคดียื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา กรณี 
การกําหนดเวลาแลวเสร็จ โดยมีการแกไขกําหนดเวลาแลวเสร็จจาก ๑,๖๐๐ วัน เปนตาม
รายละเอียดแนบทาย อันเปนการแกไขในสาระสําคัญตามที่เง่ือนไขการประกวดราคากําหนดไว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาไดตามหลักเกณฑ 
ของเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังยกเลิกการประกวดราคา
ดังกลาว น้ัน เห็นวา การออกคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการ 
ใชดุลพินิจโดยชอบ  ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกการประกวดราคาโครงการ
กอสรางถนนลาดยางพิพาท จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน กรณีไมใชการออกคําสั่งที่เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๙) 
 

 เม่ือการจัดซื้อเครื่องอะไหลสําหรับรถดีเซลรางโดยวิธีพิเศษมีขอกําหนดเก่ียวกับ
การรับประกันคุณภาพการใชงานของผลิตภัณฑวา จะตองมีการรับประกันการใชงาน
เปนระยะทางไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๒ ป นับจาก
วันที่คณะกรรมการไดทําการตรวจรับไวเปนที่เรียบรอย แตในชั้นการพิจารณาขอเสนอ
ดานราคา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิคและเปนผูเสนอราคา
ต่ําสุดไดระบุเงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพดังกลาวไวในใบเสนอดานราคาใหมวา 
รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลา ๒ ป หรือ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแต
ขอกําหนดใดจะถึงกอน ถือเปนการกําหนดเงื่อนไขดานเทคนิคใหม และถือวาผูฟองคดี
ไมประสงคจะผูกพันตามเงื่อนไขในซองขอเสนอดานเทคนิคเดิมที่ผานการคัดเลือก
มาแลว และเม่ือการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑเปนเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญ 
ในการพิจารณาสั่งซื้อของหนวยงานทางปกครอง จึงถือไดวากรณีดังกลาวเปนการเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในสวน 
ที่เปนสาระสําคัญ อันมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอ่ืน 
และมิใชเปนการผิดพลาดเล็กนอย การท่ีหนวยงานทางปกครองมีคําสั่งใหยกเลิก 
การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 การรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการจัดซ้ือเคร่ืองอะไหล Conical 
Rubber Spring สําหรับรถดีเซลราง DAEWOO จํานวน ๓๒๐ ชุด โดยวิธีพิเศษ ปรากฏวา 
มีผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน ๓ ราย รวมทั้งบริษัท ฮ. (ผูฟองคดี) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยกเลิก
การจัดซ้ือคร้ังน้ี เน่ืองจากไมมีผูยื่นซองเสนอราคารายใดที่มีคุณสมบัติดานเทคนิคถูกตอง 
ตามขอกําหนด  ตอมา รองผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยดานกิจการพิเศษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
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ไดปรับปรุงขอกําหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหสอดคลองกับผลิตภัณฑที่มีผูผลิตอยู
ในปจจุบัน และดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ โดยกําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่นซองขอเสนอ
แบบ ๒ ซอง คือ ซองขอเสนอดานเทคนิค และซองขอเสนอดานราคา ซ่ึงผูที่ไมผานการพิจารณา
ดานเทคนิคจะไมไดรับการพิจารณาดานราคา ปรากฏวามีผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน ๒ ราย คือ 
ผูฟองคดีและหางหุนสวนจํากัด ท. ซ่ึงคณะกรรมการจัดซ้ือพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคแลว 
เห็นควรรับขอเสนอดานราคาของผูเสนอราคาทั้ง ๒ รายไวพิจารณา ผลการเปดซองขอเสนอ 
ดานราคาปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตประธานคณะกรรมการจัดซ้ือไดมีหนังสือ
ขอใหผูฟองคดีปรับลดราคาลงอีก พรอมทั้งใหผูฟองคดียืนยันวาหากผูฟองคดีได รับ 
การพิจารณาซ้ือจะตองผานการทดลองเพื่อตรวจรับตามขอกําหนดซ่ึงกําหนดไวเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา ๖ เดือน และระยะทางทําการไมนอยกวา ๑๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซ่ึงผูฟองคดี 
มีหนังสือแจงรับเง่ือนไขการทดลองดังกลาว แตไมสามารถลดราคาลงไดอีก  ตอมา ประธาน
กรรมการจัดซ้ือมีหนังสือแจงใหผูฟองคดียืนยันการรับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะทาง 
ไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๒ ป นับจากวันที่คณะกรรมการ 
ไดทําการตรวจรับไวเปนที่เรียบรอยแลว ซ่ึงผูฟองคดียืนยันยอมรับเง่ือนไขดังกลาว  ตอมา  
หางหุนสวนจํากัด ท. มีหนังสือขอใหคณะกรรมการจัดซ้ือทบทวนผลการพิจารณา เน่ืองจากเห็นวา
ผูฟองคดีมีคุณสมบัติดานเทคนิคผิดไปจากเง่ือนไขในเรื่องการรับประกันคุณภาพการใชงาน 
ผูอํานวยการฝายการพัสดุ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือสอบถามกรณีดังกลาวไปยังสํานักงาน
อาณาบาลซ่ึงพิจารณาแลวมีหนังสือตอบผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา การเสนอราคาของผูฟองคดีไมตรง
ตามรายละเอียดขอกําหนดเงื่อนไขเพ่ือการจัดหา  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือเสนอตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูมีอํานาจจัดซ้ือแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุมัติยกเลิกการจัดซ้ือ
โดยวิธีพิเศษในครั้งที่ ๒ ดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งอนุมัติใหยกเลิกการจัดซ้ือ 
โดยวิธีพิเศษตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เสนอ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังขางตนไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสามมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามที่ยกเลิกการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษที่พิพาท 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากคณะกรรมการจัดซ้ือไดพิจารณาขอเสนอ 
ดานเทคนิคของผูฟองคดีรวมทั้งหางหุนสวนจํากัด ท. และมีความเห็นวา ผูเสนอราคาทั้งสองราย
ยื่นขอเสนอดานเทคนิคถูกตองตรงตามรายละเอียดขอกําหนดเง่ือนไขเพ่ือการจัดหา จึงเห็นควร 
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เปดซองขอเสนอดานราคาตอไป ซ่ึงผลปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุด น้ัน ขอเท็จจริง
ปรากฏตอมาวา ผูฟองคดีไดระบุเง่ือนไขการรับประกันคุณภาพในใบขอเสนอดานราคาใหมวา 
รับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลา ๒ ป หรือ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตขอกําหนดใด 
จะถึงกอน ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวถือวาเปนเง่ือนไขดานเทคนิคที่ผูฟองคดีตองระบุไวในซอง
ขอเสนอดานเทคนิค การท่ีผูฟองคดีกําหนดเง่ือนไขดานเทคนิคใหมดังกลาวยอมถือวาผูฟองคดี
ไมประสงคจะผูกพันตามเง่ือนไขในซองขอเสนอดานเทคนิคที่ผานการคัดเลือกมาแลว และเม่ือ
การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑถือเปนเง่ือนไขของผลิตภัณฑอันเปนสาระสําคัญที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณาสั่งซ้ือในครั้งนี้ กรณีจึงถือไดวาการระบุขอความขางตนเปนการเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษในสวนที่เปน
สาระสําคัญ อันมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบตอหางหุนสวนจํากัด ท. ซ่ึงเปน 
ผูเสนอราคาอีกรายหนึ่ง ขออางของผูฟองคดีที่วา ผูฟองคดีมีความคลาดเคลื่อนในระหวาง
จัดพิมพ ไมมีนํ้าหนักใหรับฟงได เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผูมีอาชีพคาขายพัสดุเชนนั้นและ 
ไดเคยคาขายพัสดุชนิดและประเภทเดียวกันน้ีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาแลว  ดังน้ัน เม่ือรับฟงไดวา 
ผูฟองคดีเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ อันทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอ่ืน ซ่ึงมิใช
การผิดพลาดเล็กนอย กรณีจึงไมเขาเง่ือนไขตามขอ ๕๘ (๑) วรรคสอง๒๕ ของระเบียบการรถไฟ
แหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณาผอนปรนโดยไมตัด
ผูฟองคดีออกจากการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษครั้งน้ีได ผูฟองคดีจึงเปนผูกระทําผิดหลักเกณฑ
ขอกําหนดเง่ือนไขในการจัดซ้ือที่พิพาท คณะกรรมการจัดซ้ือจึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะสอบถาม 
ผูฟองคดีเพ่ือใหสัตยาบันได การที่คณะกรรมการจัดซ้ือมีหนังสือขอใหผูฟองคดียืนยันเง่ือนไข
การรับประกันใหเปนไปตามขอกําหนดในเอกสารการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ จึงไมชอบดวย 
 
 

                                                            
 ๒๕ ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ขอ ๕๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ดังน้ี 
  (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาลอก 
หรือแบบรูปและรายละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
   ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนผูเสนอราคาโดยไมตองตัดผูเสนอราคารายน้ันออก  

ฯลฯ     ฯลฯ 



 
 
๑๑๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 
ขอ ๖๕ (๑)๒๖ ของระเบียบฉบับดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจอนุมัติให
ดําเนินการซื้อหรือสั่งซ้ือพัสดุที่พิพาทตามขอ ๔๒ (๓)๒๗ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ชอบที่จะ
พิจารณายกเลิกการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังให 
ยกเลิกการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษที่พิพาท จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๔/๒๕๕๙) 
 

๕. การจัดทําสัญญา 
 

กรณีที่ ผูฟองคดีไดแสดงเจตนาเขารวมประกวดราคาโดยการซื้อเอกสาร 
ประกวดราคาและตอมาไดย่ืนซองเสนอราคาในการประกวดราคาดังกลาว ใบเสนอราคา
ยอมมีลักษณะเปนคําเสนอของผูฟองคดีที่กระทําตอหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การประกวดราคา ผูฟองคดีจึงตองผูกพันตามคําเสนอที่ย่ืนไวและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในเงื่อนไขการประกวดราคาซึ่งรวมถึงการยืนราคาตามคําเสนอไมนอยกวา 
๑๒๐ วัน นับแตวันยื่นซองประกวดราคาดวย และเม่ือตอมาหนวยงานทางปกครองไดมี
หนังสือแจงใหผูฟองคดีมาทําสัญญาภายในกําหนดเวลายืนราคา ยอมถือไดวาหนังสือ
ดังกลาวเปนคําสนอง สัญญาหลักประกันซองยอมเกิดข้ึนและมีผลผูกพันผูฟองคดี 
ใหตองปฏิบัติตามคําเสนอที่ไดย่ืนไวกอนหนาน้ี โดยมีหนาที่เขาทําสัญญากับหนวยงาน 
 
 

                                                            
 

 ๒๖-๒๗ ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ขอ ๔๒ ผูมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการซ้ือและส่ังซ้ือโดยวิธีพิเศษใหถือตามวงเงินดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   (๓) จํานวนเงินเกิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาท) แตไมเกิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองลานหาแสนบาท) 
รองผูวาการที่งานซื้อน้ันสังกัดอยู 

ฯลฯ     ฯลฯ 
   ขอ ๖๕ การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนงานรายงานเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือโดยวิธีพิเศษเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษข้ึนดําเนินการดังตอไปน้ี 
   (๑) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองการซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกการรถไฟฯ ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุน้ัน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรอง
ราคาลงเทาท่ีจะทําได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครองภายในเวลาที่หนวยงานทางปกครองกําหนด การที่ผูฟองคดีเพิกเฉยไมยอม
เขาทําสัญญาดังกลาว จึงเปนผูผิดเงื่อนไขการประกวดราคา หนวยงานทางปกครอง 
จึงไมจําตองคืนหลักประกันซองและไมมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการ 
ขาดรายไดอันควรไดรับจากการทําสัญญาใหแกผูฟองคดี  นอกจากนี้ ขออางของผูฟองคดี
ที่วาเหตุที่ไมอาจเขาทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนดไดเปนเพราะประธานกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาไดแจงยกเลิกคําสั่งซื้อดวยวาจาทางโทรศัพท เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไมสามารถลดราคาลงใหต่ํากวาจํานวนเงินงบประมาณไดน้ัน เปนขออางที่ไมอาจ 
รับฟงได เน่ืองจากอํานาจในการยกเลิกการสั่งซื้อเปนของหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี
การประกวดราคา ไมใชอํานาจของประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
เพียงลําพัง  ดังน้ัน ไมวาจะมีการยกเลิกคําสั่งซื้อโดยประธานกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจริงหรือไม ก็ไมมีผลผูกพันหนวยงานทางปกครอง 
ผูจัดใหมีการประกวดราคาแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาจัดซ้ือเหล็กขอออยจํานวน 
๙,๐๐๐ เสน วงเงินงบประมาณ ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวามีผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน ๒ ราย 
คือ บริษัท ว. และผูฟองคดี โดยผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตยังสูงกวาวงเงินงบประมาณ 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดตอรองราคากับผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดีไมสามารถลดราคาลงไดอีก 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงแจงใหผูเสนอราคาทั้งสองรายมายื่นซอง 
เสนอราคาใหม ผลปรากฏวาผูฟองคดีเสนอราคาใหมเทากับราคาที่ เสนอไวค ร้ังแรก  
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ไดตอรองราคา แตผูแทนของผูฟองคดีแจงวา
ไมสามารถลดราคาใหได  หลังจากน้ัน ภายในกําหนดยืนราคาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ 
ถึงผูฟองคดีแจงการสั่งซื้อเหล็กขอออยตามประกาศประกวดราคาเปนจํานวนเงิน ๓,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
และใหผูฟองคดีไปลงนามในสัญญาหลังจากวันที่ไดรับหนังสือส่ังซ้ือ พรอมทั้งไดปดประกาศ 
ผลการพิจารณาจัดซ้ือเหล็กขอออยที่ พิพาท แตผูฟองคดีอางวาเขาใจวาไดมีการยกเลิก 
การส่ังซ้ือแลว เน่ืองจากประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดแจงยกเลิกการส่ังซ้ือ
ดวยวาจาทางโทรศัพทตอผูแทนของผูฟองคดีเพราะผูฟองคดีไมสามารถลดราคาลงได ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสืออุทธรณการส่ังซ้ือเหล็กขอออยตอผูถูกฟองคดี แตไดรับแจงวาไมสามารถยกเลิก
หนังสือสั่งซ้ือได และเม่ือผูฟองคดีไมไปลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูถูกฟองคดี
จึงมีหนังสือบอกเลิกการส่ัง ซ้ือและริบเ งินค้ํ าประกันซองประกวดราคาของผูฟองคดี  
 



 
 
๑๑๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๑๖๖,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคําสั่ง
ยกเลิกการสั่งซื้อดวยวาจาของประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีผลใชบังคับ 
ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินค้ําประกันซองประกวดราคา จํานวน ๑๖๖,๕๐๐ บาท และใหชําระคาเสียหาย 
จากการขาดรายไดจากการจําหนายเหล็กเสนใหแกผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕๖,๙๗๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การท่ีผูถูกฟองคดีประกาศประกวดราคาจัดซ้ือเหล็กขอออยที่พิพาท ก็เพ่ือใหผูสนใจ 
เขารวมประกวดราคา เม่ือผูฟองคดีไดแสดงเจตนาเขารวมการประกวดราคาโดยการซ้ือเอกสาร
ประกวดราคา และตอมาไดยื่นซองเสนอราคาในการประกวดราคาดังกลาว ใบเสนอราคา 
ของผูฟองคดียอมมีลักษณะเปนคําเสนอของผูฟองคดีที่กระทําตอผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงตอง
ผูกพันตามคําเสนอที่ยื่นไวและมีหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนดในเง่ือนไขการประกวดราคา  
โดยจะตองยืนราคาตามคําเสนอไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยื่นซองประกวดราคา ตามเง่ือนไข
การประกวดราคา  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดียื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
จึงตองยืนราคาตามคําเสนอดังกลาวจนถึงวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แมในระหวางนั้น  
ผูถูกฟองคดีจะยังไมไดตัดสินใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําสุดเปนผูชนะการประกวดราคา 
เน่ืองจากราคาที่ผูฟองคดีเสนอสูงกวาจํานวนเงินงบประมาณที่ผูถูกฟองคดีกําหนดไว โดยไดมี 
การเจรจาตอรองราคา แตผูฟองคดียืนยันราคาเดิมก็ตาม ซ่ึงหากปรากฏวา เม่ือพนระยะเวลา 
ยืนราคา ๑๒๐ วันแลว ผูถูกฟองคดีไมแจงใหผูฟองคดีไปทําสัญญา กรณีจะถือวาไมมีคําสนอง 
ภายในกําหนดเวลายืนราคา และคําสนองท่ีลวงพนกําหนดเวลาดังกลาวยอมไมผูกพันผูฟองคดี  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๕๔๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๕๗๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏตอมาวาผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ แจงใหผูฟองคดี
ไปทําสัญญากับผูถูกฟองคดี ยอมถือไดวาหนังสือฉบับดังกลาวเปนคําสนองของผูถูกฟองคดี  
เม่ือคําสนองไดกระทําภายในกําหนดเวลายืนราคา สัญญาหลักประกันซองยอมเกิดขึ้นและมีผล
ผูกพันผูฟองคดีใหตองปฏิบัติตามคําเสนอที่ไดยื่นไวกอนหนาน้ี โดยผูฟองคดีมีหนาที่ตองไป 
ทําสัญญากับผูถูกฟองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงของผูถูกฟองคดี การท่ี 
ผูฟองคดีมิไดเขาทําสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนด จึงเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
 

                                                            
 ๒๘-๒๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๕๔ คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองน้ัน ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะเวลาที่บงไว 
 มาตรา ๓๕๗ คําเสนอใดเขาบอกปดไปยังผูเสนอแลวก็ดี หรือมิไดสนองรับภายในเวลากําหนดดังกลาวมาในมาตรา
ทั้งสามกอนน้ีก็ดี คําเสนอน้ันทานวาเปนอันส้ินความผูกพันแตน้ันไป 
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 สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดแจง
ยกเลิกการส่ังซ้ือดวยวาจาทางโทรศัพทตอหุนสวนผูจัดการของผูฟองคดี และตอหนานาง ว. 
ตัวแทนของผูฟองคดี จึงถือไดวาการเสนอราคาของผูฟองคดีเปนอันสิ้นสุดน้ัน เห็นวา ในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตองปฏิบัติและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕๔ (๒) วรรคหา ซ่ึงกําหนดวา ถาปรากฏวา
ราคาของผูเสนอราคาที่ไดตอรองราคาแลวยังสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ ใหเรียกผูเสนอราคา 
ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดตามลําดับ ๓ ราย 
มาตอรองราคาใหมพรอมกัน... หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาคร้ังนี้เสนอราคาไมสูงกวา
วงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ ก็ใหเสนอซื้อจากผูเสนอราคา
รายน้ัน  จากขอบังคับดังกลาวจะเห็นไดวา การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของผูถูกฟองคดีตั้งแต
เร่ิมตนการประกวดราคาจนการประกวดราคาสิ้นสุดลง จะตองดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจากผูถูกฟองคดี แมแตประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ไมมีอํานาจ
ยกเลิกการส่ังซ้ือเพียงลําพัง  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาขอ ๕๔ (๔) วรรคหนึ่ง ของขอบังคับดังกลาว 
ที่กําหนดวา ในกรณีที่ไมมีผูเสนอราคาหรือมีผูเสนอราคาแตไมถูกตองตรงตามรายละเอียด 
และเง่ือนไขที่กําหนด ก็ใหทํารายงานเสนอผูสั่งซ้ือขอยกเลิกประกวดราคาครั้งน้ันเพ่ือดําเนินการ
ประกวดราคาใหม... จึงเห็นไดวาการยกเลิกการประกวดราคามีขั้นตอนที่จะตองเสนอผูสั่งซื้อ 
เพ่ือมีคําสั่งยกเลิกการประกวดราคา  ดังน้ัน แมผูฟองคดีจะอางวาเปนกรณีที่เคยปฏิบัติกันมา  
เม่ือประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของผูถูกฟองคดีแจงวามีการยกเลิกการส่ังซ้ือ
การประกวดราคาชุดใดแลว การประกวดราคาชุดน้ันก็จะถูกยกเลิก โดยไมเคยมีหนังสือ 
เปนลายลักษณอักษรแจงยกเลิกตามมาใหผูคาทราบก็ตาม ก็เห็นวา ในกรณีที่ไมปรากฏวา 
มีคําสนองไปถึงผูเสนอราคาภายในกําหนดเวลายืนราคา ยอมมีผลทําใหคําเสนอของผูเสนอราคา 
สิ้นผลลง และการประกวดราคายอมสิ้นสุดลงดวย โดยไมจําตองแจงการยกเลิกการประกวดราคา
เปนลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคาทราบแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีเปนผูประกาศ
ประกวดราคา อํานาจยกเลิกการสั่งซ้ือจึงเปนของผูถูกฟองคดีดวย และเมื่อการเสนอราคา 
ของผูฟองคดียังอยูภายในกําหนดเวลายืนราคา โดยไมปรากฏพยานหลักฐานวาผูถูกฟองคดี 
ไดมีการสั่งยกเลิกการประกวดราคาในหวงเวลาดังกลาว จึงตองถือวาการดําเนินการตามประกาศ 
ประกวดราคายังคงมีอยู ไมไดมีการยกเลิกการสั่งซ้ือตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง กรณีจึงไมจําตอง 
นําสืบพยานบุคคลที่ผูฟองคดีอางวารูเห็นเหตุการณที่ประธานกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาแจงยกเลิกการสั่งซ้ือกับผูฟองคดีอีก  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเพิกเฉยไมไปทําสัญญา 
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กับผูถูกฟองคดีภายในเวลาที่กําหนด จึงตองถือวาผูฟองคดีเปนผูผิดเง่ือนไขการประกวดราคา 
และผูถูกฟองคดีไมมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการขาดรายไดอันควรไดรับจากการ
ทําสัญญาใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๖๐/๒๕๕๘) 
 

 ในการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส การยืนยันราคาท่ีเสนอทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสดวยเอกสารถือเปนองคประกอบสําคัญสวนหน่ึง เพราะราคาที่ผูเสนอราคา
แตละรายเสนอมาน้ัน จะผูกพันผูเสนอราคา และมีผลตอการเปนผูชนะการเสนอราคา 
ที่จะมีสิทธิเขาทําสัญญาตอไป ราคาที่เสนอจึงตองมีความแนนอนเพื่อที่ผูเสนอราคา 
จะพึงคาดหมายไดลวงหนาถึงภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนความเสี่ยงของความผันผวน
ของราคาวัสดุอุปกรณที่อาจมีข้ึนลงในอนาคต โดยการยืนราคาดังกลาวยอมเกิดข้ึน
เพียงครั้งเดียวในวันที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเม่ือผูเสนอราคาไดลงนาม
ยืนยันการเสนอราคาทางเอกสารตามแบบ บก. ๐๐๘ สวนการที่ผูเสนอราคาจะแจง
ยืนยันราคาเดิมในภายหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นแลว หรือการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือคณะกรรมการประกวดราคาจะทําการตอรองราคาจนกระทั่งผูชนะการประมูล
ยินยอมที่จะลดราคาจางใหหรือไมน้ัน ก็เปนเพียงการดําเนินการเพื่อประโยชนของ 
ทางราชการเทาน้ัน ไมถือเปนการยืนยันราคาสุดทายอีกแตอยางใด  ดังน้ัน กรณีที่
หนวยงานทางปกครองมีหนังสือแจงใหผูชนะการเสนอราคาเขาทําสัญญาจางภายหลังจาก
ครบกําหนดยืนราคา ซึ่งผูชนะการเสนอราคาดังกลาวตอบปฏิเสธการเขาทําสัญญา 
โดยอางเหตุลวงพนกําหนดยืนราคาแลว จึงเปนการใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย  
และมิไดเปนการกระทําผิดสัญญาจางแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เทศบาลตําบลเมืองคง (ผูฟองคดี) ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลและอาคารหอประชุมเอนกประสงคเทศบาลตําบล
เมืองคง ผลการประมูลจางปรากฏวาหางหุนสวนจํากัด ช. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 
ผูฟองคดีจึงประกาศผลการประมูลจางใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูชนะการประมูล และให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปทําสัญญาจางภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง และดวยเหตุที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชนะการประมูลในราคา ๑๑,๕๗๕,๕๒๐ บาท ซ่ึงตางจากราคาเริ่มตน 
๑๔,๒๕๕,๕๒๐ บาท เปนเงิน ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๘.๘๐ อันเปนราคาท่ีต่ํากวา 
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ราคากลางที่กําหนดไวเกินรอยละ ๑๕ ผูฟองคดีจึงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เม่ือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ โดยมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหชี้แจงความสามารถในการ
ดําเนินงานโครงการที่ประมูลตามราคาที่เสนอ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงกลับไปยัง 
ผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถปฏิบัติงานในราคาที่เสนอได ในขณะเดียวกันผูฟองคดี 
ก็ไดมีหนังสือถึงสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อขออนุมัติกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล ซ่ึงตอมาสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลไดมีหนังสือ แจงการอนุมัติเงินกู
ดังกลาว  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหมาทําสัญญารับจาง
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงกลับมายังผูฟองคดีวา 
พนระยะเวลาการยืนราคา ๖๐ วัน แลว จึงประสงคจะขอถอนหนังสือค้ําประกัน แตผูฟองคดี 
แจงกลับไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ไมสามารถคืนหลักประกันซองใหได และเรงรัดใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไปทําสัญญาจางอีกคร้ัง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือปฏิเสธการทําสัญญาจางเน่ืองจาก
ลวงเลยระยะเวลาการยืนราคาไปแลวและขอถอนหนังสือค้ําประกันคืนเชนเดิม  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด พ. ซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําเปนอันดับ ๔ ใหทําการ
กอสรางแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๑๓,๐๑๕,๕๒๐ บาท และไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ในฐานะธนาคารผูค้ําประกัน ทวงถามใหชําระหนี้ตามหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง)  
เปนเงินจํานวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวายังไมสามารถ
ชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงใหชะลอการจายเงินไวกอน  
ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธไมเขาทําสัญญารับจางเปนการผิดสัญญา เปนเหตุให
ผูฟองคดีตองวาจางผูรับจางรายใหมในวงเงินที่สูงขึ้นเปนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงตองจายเงินคาเสียหายอันเกิดจากคาจางที่สูงขึ้นดังกลาว รวมทั้งตองชําระหลักประกันซอง
จํานวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ใหแกผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองรวมรับผิดชดใช 
เงินประกันซองตามหนังสือค้ําประกันจํานวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินจํานวนขางตนใหแกผูฟองคดี  
สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาตนไมผูกพันที่จะตองเขาทําสัญญารับจาง เน่ืองจากการที่ผูฟองคดี
แจงใหไปทําสัญญารับจางน้ันไดลวงพนกําหนดยืนราคาสุดทายแลว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันซอง พรอมรับผิดในคาธรรมเนียม 
การตออายุหนังสือค้ําประกันใหแกผูฟองคดี  
 
 
 
 



 
 
๑๑๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาขอ ๑๒ วรรคสอง๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกรมบัญชีกลาง แจงเวียนตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙๓๑ ตลอดจนเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่พิพาท จะเห็นไดวา กระบวนการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกสมีขั้นตอน 
ที่สําคัญ คือ เม่ือผูเขารวมเสนอราคาไดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูใหบริการ
ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกสจะพิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ําสุด และรายละเอียดของ
การเสนอราคา ตลอดจนแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๘) ของผูเสนอราคา
ทุกรายใหกับคณะกรรมการประกวดราคาในทันที เพ่ือนําไปมอบใหผูเสนอราคาแตละราย 

                                                            
 ๓๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ขอ ๑๒ การซ้ือหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  การซ้ือหรือการจางตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหกระทําไดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนด เวนแตไมสามารถกระทําได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๓๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การเพ่ิมความคลองตัว
และแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ขอ ๑๔ การปฏิบัติตัวเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
   ขอ ๑๔.๑ การปฏิบัติของผูใหบริการตลาดกลางฯ  
    (๔) เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จส้ินแลว ผูใหบริการตลาดกลางฯ พิมพขอมูล
สรุปผลการเสนอราคาตํ่าสุด และรายละเอียดของการเสนอราคาใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที เพื่อใชประกอบ 
การพิจารณา พรอมทั้งพิมพแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา (แบบ บก . ๐๐๘) ของผูเสนอราคาทุกราย  
ใหคณะกรรมการฯ เพื่อนําไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคา 
   ขอ ๑๔.๒ การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคาฯ 
    (๘) เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จส้ินแลว ใหคณะกรรมการประกวดราคา
มอบหมายใหกรรมการฯ นําแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๘) ท่ีผูใหบริการตลาดกลางฯ  
พิมพจากระบบไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายลงนาม ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา และเม่ือกรรมการฯ 
ไดรับแบบ บก. ๐๐๘ ที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไดลงนามถูกตองแลว จึงแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได 
   ขอ ๑๔.๔ การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาฯ 
    (๘) เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จส้ินแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหน่ึงของผูมีสิทธิ
เสนอราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก. ๐๐๘  
ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลงนามยืนยันการเสนอราคา ณ หองเสนอราคา และเมื่อผูเสนอราคาไดลงนามถูกตองแลว 
จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการที่เปนไปตาม 
ลําดับขั้นตอนตอเน่ืองกัน และการยืนยันราคาที่เสนอทางระบบอิเล็กทรอนิกสดวยเอกสาร  
ถือเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพราะราคาที่ 
ผูเสนอราคาแตละรายไดเสนอนั้นจะผูกพันผูเสนอราคา และมีผลตอการเปนผูชนะการประมูล 
ที่มีสิทธิเขาทําสัญญาตอไป  ดังนั้น ราคาที่เสนอจึงตองมีความแนนอน และผูเสนอราคาจะตอง
พึงคาดหมายไดลวงหนาถึงภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนความเสี่ยงของความผันผวน 
ของราคาวัสดุอุปกรณที่อาจมีขึ้นลงในอนาคต การยืนราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย  
จึงตองมีความแนนอนและผูเสนอราคาจะตองคาดหมายไดลวงหนากอนการเสนอราคาดวย  
และเม่ือพิจารณาตามมาตรา ๓๖๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่บัญญัติวา สัญญาน้ัน
ทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวยแลว จึงเห็นวา
การกําหนดยืนราคาสุดทายยอมเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวในวันที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่ผูเสนอราคาแตละรายไดลงนามยืนยันการเสนอราคาทางเอกสารตามแบบ บก. ๐๐๘ น่ันเอง 
สวนการที่ผูเสนอราคาจะแจงยืนยันราคาเดิมในภายหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นแลว หรือการที่
หนวยงานทางปกครองหรือคณะกรรมการประกวดราคาจะทําการตอรองราคาจนกระทั่ง 
ผูชนะการประมูลยินยอมที่จะลดราคาจางใหน้ัน ก็เปนเพียงการดําเนินการเพ่ือประโยชน 
แกทางราชการเทาน้ัน มิใชเปนการยืนยันราคาสุดทายแตอยางใด 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเสนอราคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และไดลงนามในเอกสารยืนยันราคาการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวันดังกลาวดวยแลว ซ่ึงตอมาผูฟองคดีก็ไดมีประกาศผลการประมูลจาง  
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
ซ่ึงเปนวันยืนยันราคาสุดทาย คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และจะครบกําหนดยืนราคาในวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ สวนที่ผูฟองคดีไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๔๑ โดยไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือใหชี้แจงความสามารถในการดําเนินงานโครงการที่ประมูลตามราคา 
ที่เสนอมา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ แจงวาสามารถ
ปฏิบัติงานโครงการกอสรางที่พิพาทในราคาที่เคยเสนอไวได น้ัน ก็เปนการดําเนินการ 
ตามมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปน
ผูเสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลางรอยละ ๑๕ ไดชี้แจงเปนลายลักษณอักษรวาสามารถ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามราคาที่เสนอไวไดเทาน้ัน มิใชเปนการยืนยันราคาสุดทายแตอยางใด 



 
 
๑๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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เพราะหากใหวันยืนราคาสุดทายเปนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ก็จะทําใหวันยืนราคา ๖๐ วัน 
ตองขยายออกไปและเปนวันที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาซ่ึงไมเปนธรรมกับผูเสนอราคา   
สวนการที่ผูฟองคดีตองทําสัญญากูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลน้ัน ผูฟองคดี 
ก็มีหนาที่ที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันทําการประมูลจาง และจะตอง
แจงใหผูชนะการเสนอราคามาทําสัญญาภายในกําหนดเวลาดังกลาว โดยไมอาจอางเหตุขางตน
มาทําใหวันยืนราคาสุดทายตองขยายออกไปไดเชนกัน และเม่ือไดวินิจฉัยแลววา วันยืนราคา
สุดทาย คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงจะครบกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๐  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไปทําสัญญารับจางกอสราง จึงเปนการแจงใหไปทําสัญญาภายหลังจากครบกําหนดยืนราคา 
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แลว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ตอบปฏิเสธการเขาทําสัญญารับจางโดยอางเหตุลวงพนกําหนดยืนราคา จึงเปนการใชสิทธิ
โดยชอบตามเอกสารประมูลจาง และมิไดเปนการกระทําผิดสัญญาแตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมจําตองรับผิดชดใชคาเสียหายในสวนของหลักประกันซองจํานวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท  
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี และเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนคูสัญญาหลักประกันซอง 
ไมจําตองรับผิดในหนี้ประธานแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูออกหนังสือค้ําประกันซอง 
จึงไมตองรับผิดในหนี้ตามที่ผูฟองคดีเรียกรองดวยเชนกัน สวนการที่ผูฟองคดีตองไปจาง 
หางหุนสวนจํากัด พ. ใหทําการกอสรางอาคารแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวงเงินคาจางที่สูงขึ้น 
เปนจํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดเปนฝายผิดสัญญา จึงเปน 
ความรับผิดชอบของผูฟองคดีเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมจําตองรับผิดชดใชคาจางที่สูงขึ้น 
พรอมดอกเบี้ยตามที่ผูฟองคดีเรียกรองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงตองคืนหลักประกันซองจํานวน 
๗๑๒,๗๗๖ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ สวนเงินคาธรรมเนียมธนาคารรอยละ ๒.๕ ตอป  
ซ่ึงเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ิมขึ้นหลังจากหนังสือ 
ค้ําประกันซองสิ้นผลบังคับ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมได รับเงินหลักประกันซองคืน  
เงินคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรารอยละ ๒.๕ ตอปดังกลาว จึงเปนความเสียหายที่เปน 
ผลโดยตรงจากการที่ผูฟองคดียึดหลักประซองไวไมคืนใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเม่ือขอกําหนด
ตามหนังสือค้ําประกันระบุวา หนังสือค้ําประกันมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดรับความเสียหายจริงตั้งแตวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายสวนนี้ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันฟองคดีในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมเปนเวลา 
๑๙๒ วัน เปนเงินจํานวน ๙,๓๗๓.๔๙ บาท และตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันชําระหนี้
เสร็จสิ้น  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดอุทธรณ ศาลจึงไมอาจพิพากษา 
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เกินกวาที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดได  พิพากษาใหยกฟองของผูฟองคดี และใหผูฟองคดี 
คืนหลักประกันซองจํานวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท พรอมชําระคาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
อีกจํานวน ๙,๓๐๕.๗๐ บาท และใหผูฟองคดีชําระคาเสียหายเปนเงินคาธรรมเนียมธนาคาร 
ของเงินหลักประกันซองจํานวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ในอัตรารอยละ ๒.๕ ตอป ตั้งแตวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป จนถึงวันชําระหนี้ตามคําพิพากษาเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๙-๙๕๐/๒๕๕๙) 
 

๖. หลักประกันซอง 
 

 ๖ .๑  กรณี ยึดหลักประกันซองเนื่องจากผู มี สิทธิเสนอราคาไมสง ผูแทน 
มาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 

  ในการเดินทางมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส วิญูชนเชนผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาทั้งสองรายชอบที่จะ 
ถือหนังสือมอบอํานาจฉบับที่ผูมีสิทธิเสนอราคามอบใหแกตนมาดวยตนเอง  ทั้งน้ี  
เผ่ือวามีกรณีที่ผูแทนคนใดคนหนึ่งประสบอุปสรรคจนไมอาจเดินทางมาถึงสถานที่ 
เสนอราคาไดทันเวลาลงทะเบียน การท่ีผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคามิไดดําเนินการ
ดังกลาว กลับใหผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงคนเดียวเปนผูถือหนังสือมอบอํานาจ
ทั้งสองฉบับไวกับตน เปนเหตุใหผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาอีกรายหนึ่งซึ่งมิได 
ถือหนังสือมอบอํานาจฉบับของตนไว แมจะมาถึงสถานที่เสนอราคากอนกําหนดเวลา
ลงทะเบียน แตก็ไมอาจลงทะเบียนเขาสูกระบวนการเสนอราคาได และปรากฏวาผูแทน
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายที่ถือหนังสือมอบอํานาจทั้งสองฉบับไวเดินทางมายังสถานที่
เสนอราคาเม่ือพนกําหนดเวลาลงทะเบียนแลว เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุบนเสนทาง 
ที่ใชเดินทางมายังสถานที่เสนอราคา กรณียอมถือไมไดวาการที่ผูมีสิทธิเสนอราคา 
ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่กําหนดเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอ่ืนใดที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมตองรับผิดชอบ 
หากแตเปนกรณีที่เกิดจากความประมาทเลินเลอของผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคา 
ทั้งสองคนเอง  หนวยงานทางปกครองผูจัดให มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึด
หลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาได 
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  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเสียหายที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การประกวดราคาไดรับแลวเห็นวา การที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํากวาราคากลาง
คิดเปนรอยละ ๒๒.๙๕ ความเสียหายที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา
ไดรับคงไมสูงเทากับเบี้ยปรับเต็มจํานวนตามหลักประกันซองซึ่งคิดเปนรอยละ ๑๐  
ของราคาเริ่มตนการประกวดราคา ทั้งผูเสนอราคาที่ผูแทนไมอาจลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคาไดก็มิไดจงใจไมสงผูแทนเขารวมกระบวนการเสนอราคา  ดังน้ัน 
จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวลงเหลือเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบี้ยปรับ
ทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
ซ้ือ  TELEPROTECTION EQUIPMENT WITH ACCESSORIES โดยกําหนดราคาสูงสุด 
ของการประกวดราคาดังกลาวจํานวน ๑๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท และกําหนดใหผูไดรับการคัดเลือก
เบื้องตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดําเนินการลงทะเบียนเขาสูกระบวนการเสนอราคาตั้งแต 
เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ปรากฏวาในวันเสนอราคา มีผูมาลงทะเบียนจํานวน 
๒ ราย สวนบริษัท ย. (ผูฟองคดี) ไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนตามกําหนดเวลาดังกลาว 
คณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศใหผูฟองคดีเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา และแจงผูแทน
ของผูฟองคดีวา ผูฟองคดีตองถูกยึดหลักประกันซองเนื่องจากไมมาลงทะเบียนภายในเวลา 
ที่กําหนด  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือชี้แจงไปยังผูถูกฟองคดีถึงสาเหตุที่ไมสามารถเดินทาง 
ไปลงทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดวา เปนเพราะผูฟองคดีมอบอํานาจใหผูแทน 
ของผูฟองคดีจํานวน ๒ คน เขาสูกระบวนการเสนอราคา คือ นาย ว. และนางสาว อ. แตปรากฏวา
นาย ว. ซ่ึงเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาตั้งแตเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ไมสามารถลงทะเบียนได 
เน่ืองจากตนฉบับของหนังสือมอบอํานาจและแบบแจงชื่อผูแทนของผูฟองคดีอยูที่นางสาว อ.  
ซ่ึงเกิดเหตุสุดวิสัยในระหวางการเดินทางไปเสนอราคา โดยเวลาประมาณ ๘ นาฬิกาของวันเสนอราคา 
ไดเกิดอุบัติเหตุรถยนตชนกันบนทางพิเศษ กีดขวางการจราจรหลายชองทาง สภาพการจราจร
ติดขัด เปนเหตุใหนางสาว อ. เดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา ซ่ึงลวงเลย
กําหนดการลงทะเบียนแลว โดยผูฟองคดีมิไดมีเจตนาผิดสัญญาแตอยางใด แตผูถูกฟองคดี
พิจารณาแลวยืนยันวาผูฟองคดีผิดเง่ือนไขตามหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจาง 
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ขอใหผูฟองคดีชําระเงินตามหลักประกันซองใหแก 
ผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังยึดหลักประกันซองดังกลาว  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดี 
ไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ พรอมทั้งแจงวาธนาคารผูค้ําประกันไดชําระเงิน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามสัญญาค้ําประกัน (หลักประกันซอง) ใหแกผูถูกฟองคดีเรียบรอยแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหนาย ว. และนางสาว อ.  
เปนผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคาที่พิพาท โดยทําหนังสือมอบอํานาจแยกออกเปน ๒ ฉบับ 
โดยใหแตละคนมีอํานาจผูกพัน ติดตอ ปฏิบัติชี้แจง และรับทราบคําสั่งทั้งปวงจากผูถูกฟองคดี 
แทนผูฟองคดี ตามที่ทางราชการแจงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และผูฟองคดียินดีผูกพันและใหสัตยาบัน
แกกิจการตาง ๆ ที่แตละคนไดปฏิบัติไปโดยชอบภายในขอบเขตหนังสือมอบอํานาจ ใหถือเสมือน
ผูฟองคดีไดกระทําดวยตนเอง  ดังนั้น ในการเดินทางมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการ 
เสนอราคาและกระทําการในกระบวนการเสนอราคา วิญูชนเชนผูแทนของผูฟองคดีทั้งสอง
ชอบที่จะถือหนังสือมอบอํานาจฉบับที่ผูฟองคดีมอบใหแกตนมาดวยตนเอง  ทั้งน้ี เผ่ือวา 
หากนาย ว. หรือนางสาว อ. คนใดคนหน่ึงประสบอุปสรรคในการเดินทางจนเปนเหตุใหไมอาจ
เดินทางมาถึงที่ทําการของสถานที่เสนอราคาไดทันเวลาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ 
เสนอราคา คนที่เดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาไดทันเวลาจะสามารถแสดงหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับที่ผูฟองคดีมอบอํานาจใหแกตนเปนผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคาตอเจาหนาที่ 
เพ่ือลงทะเบียนเขาสูกระบวนการเสนอราคาได แตผูแทนของผูฟองคดีทั้งสองคนหาไดทํา 
เชนวาน้ีไม โดยนาย ว. กลับมอบใหนางสาว อ. ถือหนังสือมอบอํานาจฉบับที่ผูฟองคดีมอบอํานาจ
ใหตนเปนผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคามาสถานที่เสนอราคาพรอมกับหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับที่ผูฟองคดีมอบอํานาจใหนางสาว อ. เปนผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคา เปนเหตุใหนาย ว. 
ซ่ึงเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาตั้งแตกอนกําหนดเวลาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาถึง ๓๐ นาที ไมอาจลงทะเบียนเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กําหนดได 
จําตองรอใหนางสาว อ. มาถึงสถานท่ีเสนอราคาเสียกอน แตปรากฏวานางสาว อ. ไมอาจเดินทาง
มาถึงสถานที่เสนอราคาไดทันกําหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
เน่ืองจากไดเกิดอุบัติเหตุบนเสนทางที่นางสาว อ. ใชเดินทางมาสถานที่เสนอราคา เปนเหตุให
การจราจรติดขัดเปนเวลานานกวา ๑ ชั่วโมง ทั้งนาย ว. และนางสาว อ. จึงไมอาจลงทะเบียน
เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กําหนดได  กรณีจึงเห็นไดวา การที่ผูฟองคดี 
ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
หาไดเกิดจากอุบัติเหตุบนเสนทางที่นางสาว อ. ใชเดินทางมาสถานที่เสนอราคาโดยตรงไม 
หากแตเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูฟองคดีทั้งสองคนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งนาย ว.  
ที่ไมไดถือหนังสือมอบอํานาจฉบับที่ผูฟองคดีมอบอํานาจใหตนเปนผูแทนเขาสูกระบวนการ
เสนอราคามาสถานที่เสนอราคาดวยตนเองดังเชนที่วิญูชนพึงกระทํา กลับมอบใหนางสาว อ. 



 
 
๑๑๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถือหนังสือมอบอํานาจฉบับที่ผูฟองคดีมอบอํานาจใหตนเปนผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคา
มาสถานที่เสนอราคา พรอมกับหนังสือมอบอํานาจฉบับที่ผูฟองคดีมอบอํานาจใหนางสาว อ. 
เปนผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคาเปนสําคัญ  ดังน้ัน จึงไมอาจถือไดวา การที่ผูฟองคดี
ไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอ่ืนใดอันผูฟองคดีไมตองรับผิดชอบ ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิ
ยึดหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ผูฟองคดีใชเปนหลักประกันซองประกวดราคา และเรียกให
ธนาคารผูค้ําประกันนําเงินจํานวนตามหนังสือค้ําประกันดังกลาวมาชําระใหแกผูถูกฟองคดี 
เปนเบี้ยปรับไดโดยชอบ 
  อยางไรก็ตาม หนังสือค้ําประกันจํานวน ๑,๕๔๒,๐๐๐ บาท ที่ผูฟองคดีมอบให 
ผูถูกฟองคดีเพ่ือเปนหลักประกันซองประกวดราคาที่พิพาทน้ัน คิดเปนจํานวนเงินรอยละ ๑๐ 
ของราคาเริ่มตนการประกวดราคาที่กําหนดไว ๑๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท เม่ือการประกวดราคาคร้ังนี้
ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาเปนเงินจํานวน ๑๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงคิดเปนเพียงรอยละ ๒๒.๙๕  
ดังนั้น แมจะปรากฏวาผูฟองคดีสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยได LOG IN เขาสูระบบและเสนอราคา แตผูแทนของผูฟองคดี 
ก็คงไมเสนอราคาต่ํากวาราคาที่ผูเสนอราคาต่ําสุดไดเสนอไวมากนัก ความเสียหายที่ผูถูกฟองคดี
ไดรับจากการที่ผูฟองคดีไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด จึงไมมากนัก  อีกทั้ง ผูฟองคดีเองก็มิไดจงใจไมสงผูแทนเขารวมกระบวนการ
เสนอราคา จึงเห็นไดวาเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีริบไวน้ันสูงเกินสวน เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสีย
ของผูถูกฟองคดีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสินเทาน้ันแลว 
สมควรลดเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีลงโดยใหผูฟองคดีชําระเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบี้ยปรับ
ทั้งหมด ผูฟองคดีจึงตองชําระเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๓๐๘,๔๐๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีชอบที่จะตองคืนเบี้ยปรับสวนที่ริบไวเกินกวาจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
และโดยที่การยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิตามขอตกลง 
ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เม่ือศาลพิพากษาลดเบี้ยปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย โดยใหผูถูกฟองคดีคืนเบี้ยปรับบางสวนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับ
ดอกเบี้ยจากเงินเบี้ยปรับที่ไดรับคืนนั้น 
                                                            
 ๓๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควร
เพียงใดน้ัน ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน 
เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สําหรับดอกเบี้ยผิดนัดที่ผูฟองคดีจะตองชําระใหแกผูถูกฟองคดีน้ัน โดยที่เบี้ยปรับ 
ที่ผูฟองคดีจะตองชําระใหแกผูถูกฟองคดี เปนหนี้ที่มิไดกําหนดระยะเวลาอันพึงชําระหนี้แกกันไว
ตามวันแหงปฏิทินหรืออาจคํานวณนับไดโดยปฏิทิน ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะเรียกใหผูฟองคดี
นําเงินมาชําระเบี้ยปรับดังกลาวไดโดยพลัน และเม่ือผูถูกฟองคดีไดเรียกใหผูฟองคดีชําระ 
เบี้ยปรับแลว ผูฟองคดียังไมชําระ ผูฟองคดียอมไดชื่อวาผิดนัดตั้งแตเวลาที่ผูถูกฟองคดี 
ไดเรียกใหผูฟองคดีชําระหนี้น้ัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคแรก๓๓ ประกอบกับมาตรา ๒๐๔๓๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ แจงการยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี โดยขอใหนําเงินมาชําระ
ใหแกผูถูกฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับหนังสือ แมจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวเม่ือใด แตก็อาจอนุมานไดจากการที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓  
ขออุทธรณการยึดหลักประกันซองตอผูวาการของผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ เปนอยางชา เม่ือครบกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
คือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ผูฟองคดีไมไดชําระเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงไดชื่อวาผิดนัดตั้งแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และตองชําระเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดี
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันดังกลาวจนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  
อันเปนวันกอนที่ผูถูกฟองคดีไดรับชําระเงินจากธนาคารผูค้ําประกัน คิดเปนดอกเบ้ียทั้งสิ้น
จํานวน ๑๐,๗๗๒.๘๗ บาท 
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินเบี้ยปรับที่ริบไวจํานวน ๑,๒๒๒,๘๒๗.๑๓ บาท 
ใหแกผูฟองคดี โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒/๒๕๕๙) 
 
 
 

                                                            
 ๓๓-๓๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๒๐๓ ถาเวลาอันจะพึงชําระหน้ีน้ันมิไดกําหนดลงไวหรือจะอนุมานจากพฤติการณทั้งปวงก็ไมไดไซร  
ทานวาเจาหน้ียอมจะเรียกใหชําระหน้ีไดโดยพลัน และฝายลูกหน้ีก็ยอมจะชําระหน้ีของตนไดโดยพลันดุจกัน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  มาตรา ๒๐๔ ถาหน้ีถึงกําหนดชําระแลวและภายหลังแตน้ันเจาหน้ีไดใหคําเตือนลูกหน้ีแลว ลูกหน้ียังไมชําระหน้ีไซร 
ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
  ถาไดกําหนดเวลาชําระหน้ีไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหน้ีมิไดชําระหน้ีตามกําหนดไซร ทานวาลูกหน้ี 
ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันน้ีทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหน้ี  
ซ่ึงไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว 



 
 
๑๑๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีที่รถยนตของตัวแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ใชในการเดินทางไปเสนอราคา
เกิดเครื่องยนตชํารุดเสียหาย ลูกสูบติด หมอนํ้าแหง เปนเหตุใหไมสามารถเดินทาง 
ไปเสนอราคาไดภายในกําหนดเวลาลงทะเบียน ถือเปนเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนได 
กับยานพาหนะที่ใชกําลังเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนและตองเดินทางระยะไกล  
ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูมีสิทธิเสนอราคาหรือตัวแทนมิไดมีความระมัดระวังในการตรวจ
สภาพรถยนตกอนนํารถออกใชงาน อันถือเปนความผิดของผูมีสิทธิเสนอราคาเอง  
มิใชเหตุสุดวิสัย  หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึด
หลักประกันซองของผู มีสิทธิเสนอราคาได  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผู เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํากวาราคากลางเปนจํานวนถึงรอยละ  ๒๖ .๔๗  
และไมปรากฏหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาผูเสนอราคารายใดเปนผูมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และแมผูมีสิทธิเสนอราคา 
ซึ่งถูกริบหลักประกันซองดังกลาวจะไมไดเขารวมเสนอราคาครั้งที่ พิพาทก็ตาม  
ก็มิไดเปนเหตุใหการประมูลตองลมเลิกไปหรือไมอาจดําเนินการตอไปได  อีกทั้ง  
ความเสียหายที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาไดรับเน่ืองจาก 
ผูมีสิทธิเสนอราคาไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด มีไมมากนัก เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของหนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายไมใชแตเพียง 
ทางไดเสียในเชิงทรัพยสินแลว สมควรลดเบี้ยปรับใหแกผูมีสิทธิเสนอราคาโดยใหชําระ
เบี้ยปรับเพียงรอยละ ๕๐ ของจํานวนเบ้ียปรับที่ริบไวทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาจางเหมากอสราง
อาคารที่ทําการสถานีตํารวจภูธรโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน ๑ หลัง ดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดใหมีการยื่นเอกสารการเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด ส. (ผูฟองคดี) ไดมอบอํานาจใหนาง ก. ผูชวยผูจัดการเปนตัวแทนในการยื่น
เอกสารการเสนอราคาพรอมกับยื่นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร จํานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
เปนหลักประกันซอง  ตอมา ผูถูกฟองคดีโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาไดมีหนังสือ
ถึงผูมีสิทธิเสนอราคารวมทั้งผูฟองคดีเพ่ือแจงกําหนดนัดหมายการเสนอราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
สาขารอยเอ็ด โดยกําหนดใหการลงทะเบียนเร่ิมตั้งแตเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา  
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมเวลา ๓๐ นาที  ทั้งน้ี ไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองแจงชื่อผูแทนเพ่ือเขาสูกระบวนการ 
เสนอราคาใหกรรมการตรวจสอบกอนการลงทะเบียน โดยหนังสือดังกลาวไดมีหมายเหตุ
กําหนดใหตองมาใหทันการลงทะเบียน  มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง ผูฟองคดีไดตั้งนาย อ. 
เปนตัวแทนมาลงทะเบียนเขาเสนอราคา แตปรากฏวาเม่ือถึงวันเสนอราคามีผูไปลงทะเบียน
จํานวน ๓๗ ราย จากผูยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด ๔๐ ราย ซ่ึงผูแทนของผูฟองคดีเปนหนึ่งในสามราย
ของผูที่ไปไมทันกําหนดเวลาลงทะเบียน เน่ืองจากในระหวางการเดินทาง เคร่ืองยนตเกิดการชํารุด
เสียหาย ไมสามารถแกไขได ผูถูกฟองคดีจึงริบหลักประกันซองของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
ไดอุทธรณคําสั่งริบหลักประกันซองดังกลาวตอผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด โดยเห็นวา
การที่ผูฟองคดีไปลงทะเบียนไมทันตามกําหนดเปนเหตุสุดวิสัย ผูฟองคดีไดเตรียมความพรอม 
และมีเจตนาที่จะเขาเสนอราคา และมิไดมีพฤติการณอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรมแตอยางใด แตผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ดพิจารณาแลวยืนตามผล 
การพิจารณาเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี 
คืนหลักประกันซองใหแกผูฟองคดี หรือลดคาปรับอันเกิดจากการที่ผูฟองคดีไมสามารถ 
ไปลงทะเบียนไดทันดวยเหตุสุดวิสัย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศประกวดราคาที่พิพาท รวมทั้งหนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส มิไดกําหนดขอยกเวนการริบหลักประกันซองเนื่องจากกรณีมีเหตุสุดวิสัยไว  
แตตามมาตรา ๘๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดให “เหตุสุดวิสัย”  
ตองเปนเหตุที่มิไดเกิดขึ้นโดยผูฟองคดีหรือตัวแทนของผูฟองคดีที่จะเดินทางไปเสนอราคา 
เปนผูกอใหเกิดขึ้น และตองเปนเหตุที่ไมสามารถปองกันไดแมจะไดใชความระมัดระวัง 
ตามสมควรแลว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ในการลงทะเบียนเขาเสนอราคาที่พิพาทแลว ผูฟองคดีจึงตองวางแผนการเดินทางเพ่ือมาใหทัน
ลงทะเบียนเขาเสนอราคา โดยจะตองเผ่ือเวลาไวสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด 
ในระหวางการเดินทางดวย  ดังน้ัน เม่ือกรณีที่รถยนตของตัวแทนผูฟองคดีที่ใชในการเดินทาง 
 
 

                                                            
 ๓๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๘ คําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได
แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคล 
ในฐานะและภาวะเชนน้ัน  
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ไปเสนอราคาเกิดเคร่ืองยนตชํารุดเสียหาย ลูกสูบติด เปนเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได 
กับยานพาหนะที่ใชกําลังเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนและตองเดินทางในระยะไกล  อีกทั้ง  
ในสําเนาบิลเงินสดของอูซอมรถยนตระบุวา เคร่ืองยนตขัดของ หมอนํ้าแหง ลูกสูบติด  
แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีหรือตัวแทนมิไดมีการระมัดระวังตรวจสภาพรถยนตใหดีกอนนําออกใชงาน 
ซ่ึงถือเปนความผิดของผูฟองคดีเอง เพราะหากผูฟองคดีไดใชความระมัดระวังตามสมควร  
ก็สามารถปองกันไมใหเกิดเหตุเชนน้ันได กรณีจึงมิใชเหตุสุดวิสัยดังที่ผูฟองคดีกลาวอาง  
นอกจากนี้ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสยังไดเปดโอกาส
ใหผูฟองคดีมีสิทธิสงผูแทนเขาเสนอราคาไดถึง ๓ คน เพ่ือเปนการปองกันปญหาอุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นกับผูแทนคนใดคนหนึ่ง แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดแตงตั้งผูแทนอ่ืนอีกเพ่ือปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้นแตอยางใด กรณีจึงถือวาเปนเหตุที่เกิดจากความบกพรองของผูฟองคดีเอง  
ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูฟองคดีเปนจํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
  อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาในการเสนอราคาที่พิพาท ผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาต่ํากวาราคากลางเปนจํานวนถึง ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๒๖.๔๗  
และไมปรากฏหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาผูเสนอราคารายใดเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน  
หรือมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และแมผูฟองคดีจะไมไดเขารวมเสนอราคา
คร้ังดังกลาว ก็มิไดเปนเหตุใหการประมูลตองลมเลิกไปหรือไมอาจดําเนินการตอไปได และหาก
ผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายเน่ืองจากผูฟองคดีไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ก็คงไดรับความเสียหายไมมากนัก 
จึงเห็นไดวา เบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีริบไวน้ันสูงเกินสวน เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผูถูกฟองคดี
ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสินแลว สมควรลดเบี้ยปรับ
ใหแกผูฟองคดี โดยใหผูฟองคดีชําระเบี้ยปรับรอยละ ๕๐ ของจํานวนเบี้ยปรับที่ริบไวทั้งหมด  
ผูฟองคดีจึงตองชําระเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีเปนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท แตขอเท็จจริงปรากฏวา
ธนาคารผูค้ําประกันไดชําระเงินจํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดี 
จึงตองคืนเงินสวนที่ริบไปเกินจํานวนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท  พิพากษา 
ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินที่ยึดตามหลักประกันซองแกผูฟองคดีจํานวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ 
ภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๒๘/๒๕๕๙) 
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 ๖.๒ กรณียึดหลักประกันซองเนื่องจากผูมีสิทธิเสนอราคาไมได LOG IN เขาสู
ระบบการประมูลภายในเวลาที่กําหนด 
 

  กรณีที่ หน วยงานทางปกครองผู จัดการประมูลใช สิทธิตามหนังสือ 
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (สัญญา ๓ ฝาย)  
ยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีไมได LOG IN เขาสูระบบการประมูล
ภายใน ๑๕ นาทีแรก อันเปนการผิดเงื่อนไขตามสัญญา ๓ ฝาย กรณีดังกลาวแมผูฟองคดี 
จะไมไดมีเจตนาที่จะไม LOG IN แตเกิดปญหาระบบคอมพิวเตอรของผูฟองคดีขัดของ
กะทันหันก็ตาม แต เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีได รับทราบหลักเกณฑ 
การเสนอราคาทางโทรสารกรณีขาดการเชื่อมตอกับระบบประมูลจากผูใหบริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแลวกอนวันทําการประมูล ผูฟองคดีจึงยอมตองผูกพัน 
ที่จะดําเนินการตามรายละเอียดและวิธีการดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดีเคยผาน 
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมากอน ยอมตองรูหรือควรรู ถึงหลักเกณฑ 
และวิธีการเสนอราคาในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว โดยหากมีขอสงสัย 
ก็สามารถสอบถามไปยังผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสกอนการประมูลได  ดังน้ัน
การที่ผูฟองคดีไมได LOG IN เขาสูระบบการประมูล และมิไดแจงใหผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสทําการเสนอราคาแทน จึงเปนความบกพรองและประมาทเลินเลอ 
ของผูฟองคดีเอง หนวยงานทางปกครองผูจัดการประมูลจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซอง
ของผูฟองคดี 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส กอสรางอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย  
โดยกําหนดใหผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน ๕๐๘,๕๑๕ บาท พรอมกับ
การย่ืนเอกสารประมูลจาง ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด ช. (ผูฟองคดี) ไดซ้ือและยื่นเอกสารประมูลจาง
ตามประกาศดังกลาว พรอมกับวางหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารวงเงิน 
ค้ําประกัน ๕๐๘,๕๑๕ บาท  ตอมา คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ไดกําหนดใหมีการเสนอราคาประมูลในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐ นาฬิกา  
ถึง ๑๑ นาฬิกา ณ สํานักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยใชวิธีประมูลแบบปดราคา และกําหนดให 
ผูเสนอราคาตองเสนอราคาอยางนอย ๑ คร้ัง ภายในระยะเวลา ๑๕ นาทีแรก  มิฉะน้ัน จะถูกตัด
ออกจากระบบ ปรากฏวาในวันและเวลาเสนอราคาประมูล ผูฟองคดีไมไดทําการ LOG IN เขาสูระบบ



 
 
๑๑๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การประมูลและเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรก ระบบประมูลจึงตัดผูฟองคดีออกจากการเสนอราคา
โดยอัตโนมัติ และการเสนอราคาไดดําเนินการตอไปจนไดผูชนะการประมูล ในวันเดียวกันผูฟองคดี
ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือชี้แจงเหตุที่ไมสามารถ LOG IN เขาสูระบบการประมูลไดวา
เปนเพราะระบบคอมพิวเตอรของผูฟองคดีเกิดขัดของกระทันหัน จึงขอใหพิจารณายกเวน 
การยึดหลักประกันซอง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่ขาดการเชื่อมตอ 
กับระบบประมูล ผูฟองคดีสามารถเสนอราคาทางโทรสารเพื่อใหผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสเสนอราคาแทนได เม่ือผูฟองคดีไมไดดําเนินการดังกลาว จึงถือวาสละสิทธิ 
ในการ LOG IN เขาสูระบบ และไมมีสิทธิไดรับหลักประกันซองคืน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งยึด
หลักประกันซองดังกลาว แตผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดมีคําวินิจฉัย 
ใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จังหวัดสุพรรณบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รวมกันคืนหลักประกันซองหรือคืนเงินจํานวน ๕๐๘ ,๕๑๕ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่พิพาทจะมิไดกําหนด
หลักเกณฑการใหเสนอราคาทางโทรสารกรณีขาดการเชื่อมตอกับระบบประมูลไวก็ตาม  
แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัท บ. ในฐานะผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไดสงเอกสาร
ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งแบบฟอรมการเสนอราคา
กรณีขาดการเชื่อมตอกับระบบประมูลตอผูฟองคดีแลว และผูฟองคดีไดรับทราบรายละเอียด 
และวิธีการเสนอราคาดังกลาวแลวโดยการตอบรับทางโทรสารไปยังผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส เม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบรายละเอียด
และวิธีการเสนอราคา รวมถึงการเสนอราคาทางโทรสารดังกลาวกอนการเสนอราคาแลว ผูฟองคดี
ยอมตองผูกพันที่จะดําเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ไดแจงไว ประกอบกับในชั้นการสอบสวนขอเท็จจริงโดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณคําส่ังยึดหลักประกันซองตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ผูฟองคดีไดใหถอยคําวา ผูฟองคดีเคยผานการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกสมากอนแลว ผูฟองคดี
จึงยอมรูหรือควรรูถึงหลักเกณฑและวิธีการเสนอราคาในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว 
โดยหากมีขอสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสกอนการประมูลได 
การที่ผูฟองคดีมิได LOG IN เขาสูระบบการประมูล และมิไดแจงใหผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสทําการเสนอราคาแทน ยอมถือไดวาเปนความบกพรองและประมาทเลินเลอ 
ของผูฟองคดีเอง จึงไมมีเหตุผอนผันการยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูฟองคดีตามหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนเงิน 
๕๐๘,๕๑๕ บาท 
  อยางไรก็ตาม โดยที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ คืนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับชําระเงินคาปรับจํานวน ๒๕๔,๒๕๗.๕๐ บาท จากผูฟองคดี  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดอุทธรณคําพิพากษาในสวนนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดีตามจํานวน 
ที่ศาลปกครองชั้นตนไดวินิจฉัยไวแลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
คืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับชําระเงินคาปรับจํานวน ๒๕๔,๒๕๗.๕๐ บาท จากผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๙๔/๒๕๕๘) 

 

 ๖.๓ กรณียึดหลักประกันซองเนื่องจากผูมีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาเริ่มตน 
การประมูลสูงกวาราคากลาง 
 

  เม่ือประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและเอกสารประมูลจาง
กําหนดไวโดยชัดเจนวา ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคาเริ่มตนที่ราคากลาง การที่
ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งไดลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (สัญญา ๓ ฝาย) ซึ่งเปนการรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศประมูลจางทุกประการ เสนอราคาเร่ิมตนสูงกวาราคากลาง
ที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประมูลกําหนด จึงเปนการปฏิบัติผิดเงื่อนไข 
การประมูล และเปนการผิดสัญญา ๓ ฝายดังกลาว หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การประมูลจึงมีสิทธิริบหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา 
  สรุปขอเท็จจริง 
  องคการบริหารสวนตําบลสมอแข (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสมอแข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จางกอสราง
อาคารสํานักงานใหม ๓ ชั้น โดยมีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิเขาประมูลงานดังกลาวจํานวน  
๔ ราย รวมทั้งบริษัท ท. (ผูฟองคดี) ปรากฏวาในวันประมูล ผูฟองคดีไดทําการ LOG IN เขาสูระบบ 
และเสนอราคาจํานวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แตโปรแกรมของบริษัทผูใหบริการตลาดกลาง 
 
 



 
 
๑๑๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางอิเล็กทรอนิกสไมรับการเสนอราคา เน่ืองจากขัดตอขอกําหนดตามประกาศประมูลจาง 
ซ่ึงกําหนดใหเสนอราคาเริ่มตนที่ราคากลาง คือ ราคา ๑๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีก็ไดแจง
ยืนยันราคาดังกลาวเปนราคาครั้งสุดทายตอคณะกรรมการที่ประจําอยูที่หองสังเกตการณ  ตอมา 
เม่ือผูฟองคดีทราบผลการพิจารณาการเสนอราคาวาตนไมไดรับการพิจารณา จึงมีหนังสือ 
ขอคืนเงินหลักประกันซองจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง แตผูถูกฟองคดีทั้งสองมีหนังสือแจงการยึด
หลักประกันซองของผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ในการประมูลตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงินหลักประกันซองใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ประกาศประมูลจางที่พิพาทและเอกสารแนบทายประกาศประมูลจางดังกลาว  
มีขอกําหนดใหผูเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและไดรับ 
การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด โดยตองเสนอราคาเร่ิมตน 
ที่ราคากลางของโครงการ หากผูเสนอราคามิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว จะตองถูกริบ
หลักประกันซองทันที  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทําการ LOG IN เพ่ือเขาสู
กระบวนการเสนอราคา โดยเสนอราคาจํานวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงสูงกวาราคากลาง 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดไวที่จํานวน ๑๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท ทั้งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนด
ราคากลางดังกลาวไวอยางชัดเจนทั้งในประกาศประมูลจางและเอกสารประมูลจาง ประกอบกับ
ตามหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
(สัญญา ๓ ฝาย) ผูฟองคดีไดลงชื่อรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไข 
ที่กําหนดตามประกาศประมูลจางทุกประการ การที่ผูฟองคดีเสนอราคาประมูลจางสูงกวาราคากลาง
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด จึงเปนการปฏิบัติผิดเง่ือนไขในเอกสารประมูลจาง และถือเปน 
ฝายผิดสัญญาจะเขารวมประมูลงานจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีสิทธิริบหลักประกันซองจํานวน ๕๕๑,๖๐๐ บาท ของผูฟองคดีได และเม่ือไมปรากฏ
พฤติการณใด ๆ ที่แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดหลักประกันซองไวสูงเกินสวน  
จึงไมมีเหตุที่จะงดการเรียกเก็บหลักประกันซองหรือลดวงเงินหลักประกันซองใหแกผูฟองคดี  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕/๒๕๕๙) 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๖.๔ กรณียึดหลักประกันซองเนื่องจากผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมี
การเสนอราคา หรือทําการเสนอราคาเม่ือลวงพนระยะเวลาที่กําหนด 
 

  กรณีที่สัญญามีขอกําหนดวา เม่ือ LOG IN แลว ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคา
ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยไมเสนอราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูลน้ัน 
เม่ือตีความขอสัญญาดังกลาวไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึง 
ปกติประเพณีดวยแลว ยอมหมายความวา เม่ือ LOG IN แลว จะตองเสนอราคาภายใน
ระยะเวลาการเสนอราคาที่กําหนดดวย  ดังน้ัน กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไดเสนอราคา
เม่ือลวงพนระยะเวลาการเสนอราคาแลว แมจะอางวาความลาชาในการเสนอราคา
ดังกลาวเกิดจากความผิดปกติของอุปกรณหรือระบบการเสนอราคา แตเม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา กอนจะ LOG  IN เขาสูระบบและทําการเสนอราคานั้น ผูมีสิทธิเสนอราคา 
ไดทําการทดสอบระบบแลว ไมปรากฏวาไดมีการแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสทราบวาระบบมีปญหาขัดของแตอยางใด กรณีจึงเชื่อได 
โดยปราศจากขอสงสัยวาผลการทดสอบระบบไมมีปญหาขัดของแตประการใด จึงถือไดวา 
ผูมีสิทธิเสนอราคาประพฤติผิดสัญญา หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา
จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว 
  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเสียหายที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การประกวดราคาไดรับแลวเห็นวา การที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํากวาราคากลาง 
คิดเปนรอยละ ๑๘.๔๐๖๔ ความเสียหายที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา
ไดรับคงไมสูงเทากับเบี้ยปรับเต็มจํานวนตามหลักประกันซอง  ดังน้ัน จึงเห็นควร 
ลดเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวลงเหลือเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบ้ียปรับทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  กองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยกรมยุทธโยธาทหารบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส งานกอสรางอาคารพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 
ตามโครงการยายกองพันสรรพาวุธซอมบํารุงเขตหลังเขาที่ตั้งประจําถาวร จังหวัดสระบุรี  
โดยไดประกาศผลการพิจารณาผูผานการคัดเลือกเบื้องตนใหเปนผู มีสิทธิ เสนอราคา 
จํานวน ๑๘ ราย รวมทั้งบริษัท จ. (ผูฟองคดี) ปรากฏวาในวันเสนอราคา ผูแทนของผูฟองคดี 
ทําการเสนอราคาเม่ือพนระยะเวลาเสนอราคาแลว โดยอางวาราคาท่ีเสนอไปไมปรากฏท่ีหนาจอ 
คอมพิวเตอร ซ่ึงไดพยายามเสนอราคาซ้ําอีกหลายครั้ง แตก็ไมสามารถเสนอราคาได  
จึงไดแจงเหตุดังกลาวตอเจาหนาที่ของคณะกรรมการประกวดราคาและเจาหนาที่ของบริษัท น. 



 
 
๑๑๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ซ่ึงเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส แตเจาหนาที่มิไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว  
ตอมา บริษัท น. มีหนังสือชี้แจงตอประธานคณะกรรมการประกวดราคาวา จากการตรวจสอบ 
ไมพบความผิดปกติใด ๆ ของระบบและเครื่องคอมพิวเตอรของผูคาทั้ง ๑๘ ราย ในระหวาง 
การประมูลจนกระทั่งหมดเวลาการประมูล และพบวาผูแทนของผูฟองคดีเสนอราคา 
เม่ือหมดเวลาการประมูลแลว จึงไมสามารถเสนอราคาได ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือแจง 
การยึดหลักประกันซองกรณีไมเสนอราคาไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังยึดหลักประกันซอง
ดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ แจงยืนยันการยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี และมีหนังสือ 
เรียกใหธนาคารผูค้ําประกันชําระเงินตามหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง) ใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหนังสือ
ค้ําประกัน (หลักประกันซอง) ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่จะ LOG IN เขาสูระบบและทําการเสนอราคานั้น  
ผูแทนของผูฟองคดีไดทําการทดสอบระบบแลวเปนเวลา ๑๕ นาที ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวา
ระบบมีปญหาขัดของประการใด ผูแทนของผูฟองคดียอมจะตองแจงใหเจาหนาที่ของบริษัท น. 
ทราบเพ่ือทําการแกไข แตไมปรากฏวาผูแทนของผูฟองคดีไดแจงความขอน้ีใหเจาหนาที่ 
ของบริษัท น. ทราบ กรณีจึงเชื่อไดโดยปราศจากขอสงสัยวา ผลการทดสอบระบบไมมีปญหา
ขัดของแตอยางใด กรณีจึงไมอาจเชื่อไดตามขออางของผูฟองคดีวา ระบบมีปญหาขัดของ 
หรือผิดปกติในระหวางเวลาทําการเสนอราคา แลวกลับมาเปนปกติภายหลังลวงพนระยะเวลา
การเสนอราคา โดยไมมีเจาหนาที่ของบริษัท น. เขาไปแกไขปญหาขอขัดของหรือความผิดปกติ
ของระบบ  ดังน้ัน เม่ือผูแทนของผูฟองคดีไมไดเสนอราคาภายในระยะเวลาที่กําหนดในแบบแจง
วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ยอมถือไดวาผูฟองคดี
ประพฤติผิดสัญญาท่ีใหไวแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่วา ผูฟองคดีจะตอง 
ไมถอนตัวจากการประกวดราคา และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว จะตองเขารวม
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา และเม่ือตีความสัญญา
ขอที่วา เม่ือ LOG IN แลว จะตองเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยไมเสนอราคาสูงกวาหรือ
เทากับราคาเร่ิมตนการประมูลไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณี
ดวยแลว ยอมหมายความวา เม่ือ LOG IN แลว จะตองเสนอราคาภายในระยะเวลาการเสนอราคา
ที่กําหนดดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองตามหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารจํานวนเงิน ๔,๘๐๔,๓๐๐ บาท ของผูฟองคดีได 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๕ 
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  อยางไรก็ตาม โดยที่ขอเท็จจริงปรากฏวาในการประกวดราคาครั้งน้ี ผูเสนอราคาต่ําสุด 
เสนอราคาต่ํากวาราคากลางเปนเงินจํานวน ๑๗,๖๘๖,๐๐๐ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๑๘.๔๐๖๔ 
และเชื่อไดวาหากผูฟองคดีไดเสนอราคาภายในระยะเวลาการเสนอราคาที่กําหนด และปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการเสนอราคาจางโดยถูกตองครบถวนเหมือนดังเชนผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น ผูฟองคดี
ก็คงเสนอราคาไมต่ํากวาราคาที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอมากนัก  ดังน้ัน ความเสียหายทั้งที่อาจ
คํานวณเปนเงินไดและความเสียหายที่ไมอาจคํานวณเปนเงินไดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ คงไมสูง
เทากับเบี้ยปรับจํานวน ๔,๘๐๔,๓๐๐ บาท ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกเอาจากผูฟองคดี จึงเห็นไดวา
เบี้ยปรับดังกลาวเปนจํานวนที่สูงเกินสวน และเม่ือคํานึงถึงวัตถุประสงคของการกําหนดเบี้ยปรับ
ที่มุงหมายจะใหเปนทั้งบทกําหนดโทษที่จะลงแกผูฟองคดีในกรณีที่ผูฟองคดีผิดสัญญา 
ไมชําระหนี้ และการกําหนดคาเสียหายที่จะเกิดแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ อันเนื่องมาจากผูฟองคดี 
ผิดสัญญาไมชําระหนี้ดังกลาวไวเปนการลวงหนา ประกอบกับทางไดเสียในเชิงทรัพยสินแลว  
ที่ศาลปกครองชั้นตนลดเบี้ยปรับลงโดยใหผูฟองคดีชําระเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบี้ยปรับ
ทั้งหมด เปนเงินจํานวน ๙๖๐,๘๖๐ บาท น้ัน เปนจํานวนพอสมควรแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  โดยท่ีเบี้ยปรับที่ผูฟองคดีจะตองชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนหนี้ที่มิไดกําหนด
ระยะเวลาอันพึงชําระหน้ีแกกันไวตามวนัแหงปฏิทนิหรืออาจคํานวณนับไดโดยปฏิทิน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงชอบที่จะเรียกใหผูฟองคดีนําเงินมาชําระเบี้ยปรับดังกลาวไดโดยพลัน และเม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดเรียกใหผูฟองคดีชําระเบี้ยปรับแลวผูฟองคดียังไมชําระ ผูฟองคดียอมไดชื่อวาผิดนัด
ตั้งแตเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเรียกใหผูฟองคดีชําระหนี้น้ัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แจงการยึด
หลักประกันซองของผูฟองคดี แมจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด  
แตก็อาจอนุมานไดจากการท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขออุทธรณ 
การยึดหลักประกันซองตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ เปนอยางชา เม่ือผูฟองคดีไมไดชําระเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดชื่อวาผิดนัดตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และตองชําระ 
เบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันดังกลาว
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ซ่ึงการที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีไดชําระเงินแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญา
ค้ําประกันจํานวน ๙๖๐,๘๖๐ บาท ครบถวนแลว  ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด 
นับวาเปนคุณแกผูฟองคดีแลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
แกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีไดชําระเงินแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญาค้ําประกันจํานวน 
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๙๖๐,๘๖๐ บาท ครบถวนแลว โดยใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๐/๒๕๕๙) 
 

  แมกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาทําการ LOG IN เขาสูระบบแลว แตไมสามารถ 
เสนอราคาได จะเกิดจากการที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสประสบปญหาการเชื่อมตอ 
ในระบบสัญญาณกับผูเขารวมประมูลก็ตาม แตเม่ือไมปรากฏวาผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
ไดแจงเปนหนังสือใหบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสและคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทราบถึงเหตุขัดของที่เกิดข้ึนกอนสิ้นสุดระยะเวลา 
การประมูลตามที่ประกาศประมูลจาง และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง 
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนด จึงเปนการปฏิบัติผิดสัญญาตามหนังสือ
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางฯ ดังกลาว และเม่ือกรณีที่เกิดข้ึนลวนเปนเหตุที่สามารถ
ปองกันและคาดหมายไดลวงหนา จึงมิใชเหตุสุดวิสัยที่จะเปนขอยกเวนใหหนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการประมูลไมมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาได 
  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาพฤติกรรมของผูมีสิทธิเสนอราคาแลวเห็นวา 
ไมมีพฤติกรรมใดที่อาจถือไดวาเปนการชวยเหลือหรือสมยอมราคากันกับผูเสนอราคา
รายอ่ืน หรือแสวงหาประโยชนอ่ืนใดจากการเขารวมประมูล  แตสาเหตุที่ ถูกยึด
หลักประกันซองเปนเพราะเจาหนาที่ของบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถ 
ทําการเสนอราคาแทนใหไดทันกอนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูล กรณีดังกลาวจึงไมได
เกิดจากความบกพรองของผูมีสิทธิเสนอราคา หรือเปนกรณีที่อยูในขอบเขตที่ผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะตองรับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํากวา
ราคากลางคิดเปนรอยละ ๐.๑๔ ความเสียหายที่เกิดแกหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี
การประมูลจึงมีไมมากนัก เบี้ยปรับเต็มจํานวนตามหลักประกันซองจึงเปนเบี้ยปรับ 
ที่สูงเกินสวน สมควรลดเบี้ยปรับดังกลาวลงเหลือเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบี้ยปรับ
ทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลนครสมุทรปราการโดยนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
ประกาศประมูลจางงานกอสรางอาคารพัสดุบริเวณเรือนเพาะชํากองชางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยกําหนดใหดําเนินการประมูลในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  
ถึง ๑๑.๐๐ นาฬิกา และมอบหมายใหบริษัท อ. เปนบริษัทตลาดกลางในการประมูล ปรากฏวา 
มีผูยื่นเสนอราคาจํานวน ๑๘ ราย รวมทั้งหางหุนสวนจํากัด ส. (ผูฟองคดี) โดยผูฟองคดี 
ไดนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารจํานวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท วางเปนหลักประกันซองในการประมูล
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พรอมทั้งไดทําหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(เง่ือนไขการซื้อการจาง ๓ ฝาย) ใหไวแกเทศบาลนครสมุทรปราการดวย ปรากฏวาภายหลัง 
การประมูลเสร็จสิ้น บริษัท อ. ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไดมีหนังสือแจงสรุปผล 
การประมูลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา ในจํานวนผูเขารวมการประมูล ๑๘ ราย มีผูเขารวม
เสนอราคา ๑๕ ราย และผูไมเสนอราคา ๓ ราย รวมทั้งผูฟองคดี โดยรายของผูฟองคดีน้ัน
ปรากฏขอมูลวา ผูฟองคดีไดเขาสูระบบในเวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกา แตไมไดเสนอราคา  
หลังจากน้ัน บริษัท อ. ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดี 
ไมสามารถเขาสูระบบไดก็ไดขอใชชองทางสํารองมาที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในเวลา 
๑๐.๔๕ นาฬิกา โดยเสนอราคา ๗,๑๓๙,๕๐๐ บาท ซ่ึงบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
สามารถทําการ LOG IN แทนใหไดทันแตไมสามารถเสนอราคาแทนใหไดทันภายในเวลา 
ที่กําหนด เน่ืองจากบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสประสบปญหาการเช่ือมตอในระบบสัญญาณ
กับผู เขารวมประมูลในชวงการขยายเวลาตอของงานประมูลของสํานักงานเทศบาล 
เมืองโพธาราม ซ่ึงเปนงานที่ทําการประมูลกอนเวลาของสํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ 
และในชวงของการขยายเวลาการประมูลดังกลาวมีการประมูลงานของสาขาอื่น ทําให Traffic  
ที่ใชสําหรับรองรับขอมูลชาลง เปนเหตุใหบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถเสนอราคา
แทนผูฟองคดีไดทัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงการยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี  
โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีไดเขาสูระบบแลว แตไมไดทําการเสนอราคา อันเปนการผิดเง่ือนไข
ตามเง่ือนไขการซื้อการจาง ๓ ฝาย  ตอมา ผูฟองคดีไดอุทธรณการยึดหลักประกันซองดังกลาว 
แตผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวยกอุทธรณของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคาํสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหลักประกันซอง
ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ประกาศประมูลจางพิพาทและหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจาง 
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มีขอกําหนดวา ผูเสนอการประมูลที่ไมทําการเขาสูระบบ
หรือเขาสูระบบแลวไมเสนอประมูลราคา เทศบาลจะทําการยึดหลักประกันซอง เวนแตกรณี 
มีเหตุสุดวิสัย ผูเสนอการประมูลจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
และคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือทราบและพิจารณากอนระยะเวลา
สิ้นสุดการประมูล  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดเขารวมกระบวนการเสนอราคาและลงนามผูกพันตน
ตามเง่ือนไขการซื้อการจาง ๓ ฝาย พรอมทั้งไดนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารมอบใหไว 
กับเทศบาลนครสมุทรปราการ เพ่ือเปนหลักประกันซองในการประมูลครั้งน้ี จึงถือไดวาผูฟองคดี
ไดทราบและยอมรับเง่ือนไขที่กําหนดไวในเง่ือนไขการซื้อการจาง ๓ ฝาย โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 
เง่ือนไขการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว จึงมีผลบังคับและกอใหเกิดสิทธิ
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และหนาที่ระหวางผูรวมลงนามดวยกันที่จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดเขาสูกระบวนการเสนอราคา ณ ที่ทําการของบริษัท ม. แตไมสามารถเขาสูระบบได 
จึงเสนอราคาผานชองทางสํารองทางโทรสารและไดรับการยืนยันการใชชองทางสํารองดังกลาว
จากเจาหนาที่ของบริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับรายงาน
สรุปผลการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสจากบริษัทตลาดกลางวา ผูฟองคดีไดเขาสูระบบเวลา  
๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกา แตไมไดเสนอราคา โดยกอนการประมูลสิ้นสุดลงในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  
ไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดแจงเปนหนังสือใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
และคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทราบถึงเหตุขัดของแตอยางใด  
อีกทั้ง ผูฟองคดีไมไดแสดงพยานหลักฐานใด ๆ ที่ยืนยันไดชัดเจนวา ผูฟองคดีไดดําเนินการ
ครบถวนตามเงื่อนไขในการซื้อการจาง ๓ ฝายแลว กรณีจึงตองถือวาในวันทําการประมูล 
เวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกา ผูฟองคดีไดเขาสูระบบแตไมไดเสนอราคา ซ่ึงเปนการเสนอราคา 
ที่มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามเอกสารการประมูลและเง่ือนไขการซ้ือการจาง  
๓ ฝาย เทศบาลนครสมุทรปราการโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี  
สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา เหตุที่ไมสามารถเขาสูระบบไดเน่ืองจากบริษัทตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสประสบปญหาการเช่ือมตอในระบบสัญญาณกับผูเขารวมประมูล กรณีดังกลาว 
จึงเปนเหตุสุดวิสัยน้ัน เห็นวา เม่ือกระบวนการเสนอราคาเริ่มขึ้นตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถาหากมีเหตุขัดของทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาสูระบบได  
ผูฟองคดีสามารถขอใชชองทางสํารองมาที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสไดโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและภายในกําหนดระยะเวลาการประมูล ซ่ึงแมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูฟองคดีไดขอใช
ชองทางสํารองมาที่บริษัทตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกาแลว ซ่ึงบริษัท 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสสามารถ LOG IN ใหไดทันในเวลา ๑๐:๕๖:๕๐ นาฬิกาก็ตาม  
แตเม่ือไมสามารถเสนอราคาแทนใหไดทัน เน่ืองจากประสบปญหาการเช่ือมตอในระบบ
สัญญาณกับผูเขารวมประมูล แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดแจงเปนหนังสือใหบริษัทตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสและคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทราบถึงเหตุขัดของ
ดังกลาวกอนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูล กรณีลวนเปนเหตุที่สามารถปองกันและคาดหมายได
ลวงหนา จึงมิใชเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ผูฟองคดี 
จะขอคืนหลักประกันซองได 
  อยางไรก็ตาม โดยที่หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ผูฟองคดีใหไวเปนหลักประกันซอง
ถือเปนคาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาหากมีการผิดสัญญา อันถือเปนเบี้ยปรับ ซ่ึงหากเบี้ยปรับ
ที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดพยายาม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาแลว โดยไมปรากฏ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีมีพฤติกรรมใดที่อาจถือไดวาเปนการชวยเหลือหรือสมยอมราคากัน 
กับผูเสนอราคารายอ่ืนโดยไมเหมาะสมหรือแสวงหาประโยชนอ่ืนใดจากการเขารวมประกวดราคา
คร้ังน้ี แตสาเหตุที่ผูฟองคดีถูกยึดหลักประกันซองเปนเพราะเจาหนาที่ของบริษัทตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสไมสามารถทําการเสนอราคาแทนใหไดทันกอนสิ้นสุดระยะเวลาการประมูล  
ซ่ึงกรณีดังกลาวมิใชเกิดจากความบกพรองของผูฟองคดี หรือเปนกรณีที่อยูในขอบเขตที่ผูฟองคดี
จะตองรับผิดชอบโดยตรง  ดังน้ัน แมผูฟองคดีจะละเลยไมแจงเปนหนังสือถึงเหตุขัดของดังกลาว
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารการประกวดราคา แตเม่ือปรากฏวาผูเสนอราคา
ต่ําสุดเสนอราคาตํ่ากวาราคากลางเปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๔  
การท่ีผูฟองคดีเขาสูระบบแลวแตไมมีการเสนอราคา จึงเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมมากนัก จํานวนหลักประกันซองเปนเงิน ๓๕๗,๐๐๐ บาท จึงเปนเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน 
เห็นควรลดเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบี้ยปรับทั้งหมด
เปนเงินจํานวน ๗๑,๔๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินหลักประกันซองใหแก 
ผูถูกฟองคดีเปนเงิน ๒๘๕,๖๐๐ บาท  ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๕๙) 
 

  กรณีที่ ผูแทนของผู มีสิทธิเสนอราคาทําการ  LOG IN เขาสูระบบแลว  
แตไมทําการเสนอราคาจนกระทั่งหมดเวลาตามที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการ
ประกวดราคากําหนด มีสาเหตุมาจากการรับประทานยาแกไขหวัดทําใหหลับไปกอนที่จะ
ถึงเวลาเสนอราคา เม่ือเหตุดังกลาวเปนเหตุที่ผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถ
ปองกันและแกไขได เพราะตามหลักฐานใบรับรองแพทยระบุวาผูแทนของผูมีสิทธิ 
เสนอราคาไดเขารับการตรวจรักษาและรับยาจากแพทยตั้งแตคืนกอนวันเสนอราคาแลว 
ผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาจึงยอมไดรับประทานยาดังกลาวมาแลวและยอมรูถึง
สรรพคุณหรือผลขางเคียงที่เกิดจากการรับประทานยาขางตนวาเปนเชนไร ซึ่งหาก
ผลขางเคียงทําใหหลับไดงายตามที่ผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคากลาวอาง ก็ควรตอง
รายงานใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบเพื่อจัดใหบุคคลอ่ืนไปเสนอราคาแทนหรือจัดใหมี
ผูแทนเพิ่มข้ึนตามที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไดใหสิทธิไว การที่ผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาไมไดดําเนินการ
ดังกลาว จึงเปนการไมรอบคอบและประมาทเลินเลอในการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
กรณีไมใชเหตุสุดวิสัย และการที่เจาหนาที่ประจําหองเสนอราคาไมปลุกผูแทนของ 
ผูมีสิทธิเสนอราคาใหตื่นข้ึนมาเสนอราคานั้น ไมถือเปนการบกพรองหรือละเลย 
ตอหนาที่ เน่ืองจากตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ 



 
 
๑๑๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหผูสังเกตการณซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
มีหนาที่ควบคุมดูแลมิใหผูเขาประมูลมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนหรือออกนอก
สถานที่การประมูล เพื่อมิใหมีการทุจริตในการประมูล และคอยแนะนํารับแจงปญหา
เก่ียวกับการเขาสูระบบหรือการขัดของของระบบตั้งแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการเสนอราคา
จนถึงเวลาที่ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาเทาน้ัน แตมิไดกําหนดใหเจาหนาที่ดังกลาว
ตองคอยบังคับหรือเตือนใหผูเขาเสนอราคาทําการเสนอราคา หนวยงานทางปกครอง 
ผูจัดใหมีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาได  
  สรุปขอเท็จจริง 
  กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จางเหมาทําการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-อําเภอสทิงพระ ตอน ๓ 
โดยบริษัท ป. (ผูฟองคดี) เปนผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคา
ดังกลาว ปรากฏวาเม่ือถึงวันเสนอราคา ผูฟองคดีไดมอบหมายใหนาย ด. เปนผูไปเสนอราคา
แทนผูฟองคดี ซ่ึงนาย ด. ไดไปถึงสถานที่เสนอราคากอนกําหนดเวลาเสนอราคา และไดเขาไปนั่ง
ที่หองเสนอราคาพรอมกับทําการ LOG IN เขาสูระบบกอนกําหนดเวลาเสนอราคา ๑๐ นาที  
แตเม่ือถึงกําหนดเวลาเสนอราคา นาย ด. ไดหลับไปจนกระทั่งหมดเวลาเสนอราคา ผูถูกฟองคดี
จึงมีหนังสือแจงขอยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี โดยไดแจงใหธนาคารผูค้ําประกันนําเงิน
จํานวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเทากับวงเงินรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา มาชําระใหแก 
ผูถูกฟองคดี แตผูฟองคดีเห็นวาการที่นาย ด. หลับไปในชวงเวลาการเสนอราคาเปนผล 
สืบเนื่องมาจากการรับประทานยาแกไขหวัดตามที่แพทยผูรักษาไขไดจายยาให กรณีเปน 
เหตุสุดวิสัย ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณการยึดหลักประกันซองของผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดี 
เห็นวาเหตุดังกลาวไมใชเหตุสุดวิสัย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งยึดหลักประกันซองของผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันซอง
วงเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองเปน
เหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือเจตนาและนอกเหนือการคาดหมายของคูกรณีที่เก่ียวของ และเปนเหตุที่
บุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบไมอาจปองกันได แมจะไดใชความระมัดระวังตามสมควร
อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น  ดังนั้น แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา  
นาย ด. ไดรับประทานยาแกไขหวัดกอนที่จะเขาเสนอราคา และยาดังกลาวทําใหนาย ด.  
หลับไปในชวงที่เสนอราคาก็ตาม แตเหตุดังกลาวก็เปนเหตุที่ผูฟองคดีและนาย ด. ตัวแทน 
ของผูฟองคดีสามารถปองกันและแกไขได เพราะจากการตรวจสอบใบรับรองแพทยที่ผูฟองคดี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยื่นตอศาลปรากฏวา นาย ด. ไปตรวจรักษาและรับยาในวันกอนที่จะไปเปนตัวแทนของผูฟองคดี
ในการเสนอราคา นาย ด. จึงจะตองไดรับประทานยาดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒-๓ คร้ัง  
และยอมรูสรรพคุณหรือผลขางเคียงที่เกิดจากการใชยาดังกลาว ซ่ึงหากผลขางเคียงทําให 
หลับไดงายตามที่นาย ด. กลาวอาง นาย ด. ก็ควรตองรายงานใหผูฟองคดีทราบเพ่ือจัดใหบุคคลอ่ืน
ไปดําเนินการแทน หรือจัดใหมีผูแทนเพิ่มขึ้น เพราะตามขอกําหนดในหนังสือแสดงเง่ือนไข 
การซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสิทธิแกผูฟองคดีในการสงผูแทน 
เขาเสนอราคาไดถึง ๓ คน การที่นาย ด. หรือผูฟองคดีไมไดดําเนินการดังกลาว จึงเปนการ 
ไมรอบคอบและประมาทเลินเลอในการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ กรณีไมถือเปนเหตุสุดวิสัย
ที่ผูฟองคดีจะนํามากลาวอางเพ่ือใหหลุดพนจากความรับผิดได ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิ 
ยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี 
  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ประจําหองเสนอราคา
บกพรองและละเลยตอหนาที่ที่ไมปลุกนาย ด. ใหตื่นขึ้นมาเสนอราคาและเพิ่งทํารายงาน
เหตุการณขึ้นภายหลังอยางมีพิรุธน้ัน เม่ือพิจารณาขอ ๑๐ (๑)๓๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ เห็นวา ไดกําหนดใหผูสังเกตการณ
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ควบคุมดูแลมิใหผูเขาประมูลมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนหรือ
ออกนอกสถานที่การประมูล เพ่ือมิใหมีการทุจริตในการประมูล และคอยแนะนํารับแจงปญหา
เก่ียวกับการเขาสูระบบหรือการขัดของของระบบตั้งแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการเสนอราคาจนถึง
เวลาที่สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาเทาน้ัน แตมิไดกําหนดใหเจาหนาที่ดังกลาวตองคอยบังคับ
หรือเตือนใหผูเขาเสนอราคาทําการเสนอราคา จึงมิไดเปนการบกพรองหรือละเลยตอหนาที่ 
สวนการที่เจาหนาที่ไดจัดทําบันทึกรายงานเหตุการณดังกลาวขึ้นในภายหลัง ก็เปนเรื่อง 

                                                            
 ๓๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ขอ ๑๐ การเสนอราคา 
  เม่ือพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองตนตามขอ ๙ และไดรับแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแลว 
ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดําเนินการเขาสู
กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 
  (๑) ใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสูกระบวนการเสนอราคากอนเวลา 
เร่ิมการเสนอราคา โดยใหแจงชื่อตามแบบท่ี กวพ.อ. กําหนดในวันเสนอราคา และใหเขาประจําในสถานที่ตามที่คณะกรรมการ
ประกวดราคาจัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมาย
อีกหน่ึงคนเขาประจํา หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใด เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงได หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใด 
ไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา 
แลวแจงผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา แตถามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว 
เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ใหนําความในขอ ๙ (๔) มาใชโดยอนุโลม 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
๑๑๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่อง
ดังกลาวเทาน้ัน กรณีมิไดเปนการกระทําที่ไมชอบแตอยางใด 
  สําหรับจํานวนเงินหลักประกันซองที่ผูถูกฟองคดีมีสิทธิยึดจากผูฟองคดีเปนจํานวน
เทาไหรน้ัน เม่ือกรมบัญชีกลางไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฯ ไวตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขอ ๓.๓ กําหนดอัตราการยึด
หลักประกันซองจากรอยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เปนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีที่ 
ผูเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไขโดยเขาสูระบบแลว แตไมมีการเสนอราคา และขอเท็จจริง 
ก็ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหธนาคารผูค้ําประกันนําเงินจํานวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงเทากับวงเงินรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ไปชําระใหแกผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิ
ปรับผูฟองคดีตามจํานวนเงินดังกลาว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินหลักประกันซองจํานวน 
๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ภายใน ๖๐ วัน  
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๓/๒๕๕๙)   
     

๗. การส่ังใหเปนผูทิ้งงาน 
 

 เม่ือผูชนะการสอบราคาจางเหมากอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูประกอบ
กิจการรับเหมากอสรางอาคารซึ่งมีประสบการณทํางานกอสรางกับหนวยงานของรัฐ 
มาหลายโครงการ ประกอบกับตามเอกสารสอบราคาและใบเสนอราคาของผูชนะ 
การสอบราคาดังกลาว มีขอกําหนดใหผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจาง 
กับหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการสอบราคาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
ผูชนะการสอบราคาจึงยอมรูไดวาเม่ือไดรับการคัดเลือกแลวตนมีหนาที่ตองเขาทําสัญญา
กับหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการสอบราคา จึงยอมตองดําเนินการแกไขปญหา
และอุปสรรคที่คาดหมายไดวาอาจเกิดข้ึนกอนเขาทําสัญญาจางใหเสร็จสิ้น การที่ 
ผูชนะการสอบราคาไมเขาทําสัญญาจางภายในเวลาที่กําหนดโดยอางวาประสบปญหา
การขาดผูควบคุมงาน ถือเปนความบกพรองในการตระเตรียมความพรอมในการ 
เขาทําสัญญาซึ่งสามารถแกไขลวงหนาได และเปนปญหาอันเกิดจากการดําเนินงาน 
ของผูชนะการสอบราคาเอง และเม่ือคํานึงถึงความเสียหายที่หนวยงานทางปกครอง 
ผูจัดใหมีการสอบราคาได รับจากการไมเขาทําสัญญาของผูชนะการสอบราคา  
อันเปนเหตุใหการจัดทําบริการสาธารณะในดานการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กตองลาชา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกไป การออกคําสั่งลงโทษใหผูชนะการสอบราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 หางหุนสวนจํากัด ส. (ผูฟองคดีที่ ๑) ไดรับคัดเลือกใหเขาทําสัญญาจางเหมากอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีวงคทองกับองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง นายกองคการบริหาร
สวนตําบลชางม่ิง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีที่ ๑ เขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ แตผูฟองคดีที่ ๑ ไมเขาทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนด และไดมีหนังสือแจงไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจางดังกลาว โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีที่ ๑  
มีปญหาขาดหัวหนางานที่จะไปควบคุมงาน ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดภายในกําหนด  
ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ อางวาไดหารือปญหาดังกลาวและไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ วาใหทําหนังสือแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือพิจารณาจางผูรับจางรายอ่ืน แตผูฟองคดีที่ ๑ 
ไมไดรับแจงผลการพิจารณาจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประกอบกับผูฟองคดีที่ ๑ ไมเขาใจระเบียบ
เก่ียวกับการพัสดุ จึงไมไดเขาทําสัญญา ผูฟองคดีที่ ๑ ไมมีเจตนาทิ้งงาน รวมทั้งไมเคยมีประวัติวา
ไมเขาทําสัญญาหรือทํางานไมแลวเสร็จแตอยางใด แตผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ ยกขึ้นกลาวอางเปนเหตุผลที่ไมสมควร  
จึงมีคําสั่งลงโทษใหผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะหุนสวนผูจัดการของผูฟองคดีที่ ๑ 
เปนผูทิ้งงาน และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ
อุทธรณคําสั่งขางตนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับ 
คําอุทธรณ จึงมีหนังสือรายงานความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตอมาอธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะผูรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดมีหนังสือแจงยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูประกอบกิจการรับเหมากอสรางอาคาร 
ซ่ึงมีประสบการณเคยเขาทําสัญญากอสรางกับหนวยงานของรัฐหลายโครงการแลว ประกอบกับ
ตามเอกสารสอบราคาจางและใบเสนอราคาของผูฟองคดีที่ ๑ มีขอกําหนดใหผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
ดังนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ ยอมรูไดวาเม่ือไดรับการคัดเลือกแลว ผูฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ตองเขาทําสัญญา
กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงยอมตองดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคที่คาดหมายไดวา 
อาจเกิดขึ้นกอนเขาทําสัญญาจาง ขอกลาวอางของผูฟองคดีที่ ๑ ที่วามีปญหาขาดผูควบคุมงาน
ถือเปนความบกพรองของผูฟองคดีที่ ๑ ในการตระเตรียมความพรอมในการเขาทําสัญญาจาง 



 
 
๑๑๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงสามารถแกไขไดลวงหนา และขอกลาวอางวาการแกปญหาดังกลาวโดยไดรับคําแนะนําจาก
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหสละสิทธิ์ไมเขาทําสัญญาจาง ทั้งที่เปนปญหาอันเกิดจาก 
การดําเนินงานของผูฟองคดีที่ ๑ เอง พฤติการณดังกลาวถือเปนการบายเบี่ยงไมเขาทําสัญญา 
อีกทั้งการกลาวอางวาไมเขาใจระเบียบวาดวยการพัสดุน้ัน ก็ไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟงได 
ดังน้ัน เม่ือคํานึงถึงความเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับจากการไมเขาทําสัญญาของผูฟองคดี
ที่ ๑ อันเปนเหตุใหการจัดทําบริการสาธารณะในดานการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กตองลาชา
ออกไป การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณามีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน จึงเปนการ 
ใชดุลพินิจที่ชอบดวยเหตุผล และเปนไปตามขอ ๑๓๘๓๗ ประกอบกับขอ ๑๓๘/๕๓๘ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
 สวนที่ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสอง 
เขาทําสัญญาโดยไมชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เน่ืองจากไมแจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบถึงหลักเกณฑและผลการพิจารณาลงโทษใหเปน 
ผูทิ้งงาน และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือถึงผูฟองคดีทั้งสองแจงใหไปทําสัญญาเพียงสองครั้ง  
                                                            
 ๓๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ขอ ๑๓๘ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 
  (๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทํารายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว  
เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญาหรือผูรับจางชวงที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
อนุญาตใหรับชวงได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการ
จังหวัดดวย 
  เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน แลวสงชื่อบุคคลน้ัน
ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสงชื่อผูทิ้งงานดังกลาวใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการอื่นทราบ 
รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย  
 ๓๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๓๘/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ ถาการกระทํา
ดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน  
ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย 
  ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ ใหคําส่ังดังกลาวมีผล 
ไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ 
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันเปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีหนังสือแจงใหนายอําเภอพรรณานิคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน ควรจะตองมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสอง 
ไปทําสัญญาอีกคร้ังน้ัน เห็นวา กรณีดังกลาวไมอาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับได เน่ืองจากการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือส่ังให 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน เปนการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม อันเปน
กฎหมายเฉพาะ ซ่ึงมิไดกําหนดใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตองแจงใหผูที่ไดรับการคัดเลือกทราบถึงหลักเกณฑและผลการพิจารณาลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน 
ประกอบกับตามขอกําหนดของเอกสารสอบราคาจางกําหนดใหผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลชางม่ิงไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
กําหนด องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิงอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย รวมทั้ง 
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และตามขอกําหนดในใบเสนอราคา 
ของผูฟองคดีที่ ๑ ระบุวา ผูฟองคดีที่ ๑ โดยผูฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสาร 
สอบราคาจางดังกลาวและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขแลว  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองยอมทราบ
ถึงหลักเกณฑและผลการพิจารณาลงโทษใหเปนผูทิ้งงานแลว และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓  
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีที่ ๑ ไปทําสัญญาถึง ๒ คร้ัง แตผูฟองคดีที่ ๑ ไมไปทําสัญญา 
โดยปราศจากเหตุอันควร ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยอมสามารถดําเนินการเสนอเรื่องตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใหพิจารณาส่ังใหผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงานไดตามขอ ๑๓๘ วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ โดยผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ไมจําตองมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสองไปทําสัญญาอีกคร้ังกอนเสนอเรื่องดังกลาว 
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๘/๒๕๕๙) 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๐ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

 
 

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ)  
 

 ๑.๑ สัญญาสัมปทาน  
 

  ๑.๑.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๒ ผลของสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 
 

  ๑.๒.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๒.๒ ผลของสัญญา 
 

   ๑) การชําระคาเสียหาย 
 

 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจางซอมทําบริภัณฑอากาศยาน 
ที่จัดเปนบริภัณฑพัสดุในกลุมเดียวกันกับอาวุธยุทโธปกรณน้ัน การพิจารณาวาผูรับจาง
จะตองรับผิดชดใชราคาคาบริภัณฑอากาศยานที่ยังไมไดสงคืนใหแกหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางเปนจํานวนเทาใด จะตองพิจารณาตามหลักการและนโยบายบัญชี ฉบับที่ ๒  
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกรมบัญชีกลางประกาศใชกับหนวยงานภาครัฐ  ดังน้ัน  
เม่ือตามภาคผนวกทายหลักการและนโยบายบัญชีดังกลาว กําหนดใหสินทรัพยประเภทอาวุธ
มีอายุการใชงานอยางต่ํา ๘ ป และอยางสูง ๑๐ ป และกําหนดอัตราคาเสื่อมราคาตอป 
ไวอยางต่ํารอยละ ๑๐ อยางสูงรอยละ ๑๒.๕ หนวยงานทางปกครองผูวาจางในฐานะ 
ที่เปนหนวยงานภาครัฐจึงตองยึดถือหลักเกณฑดังกลาวในการพิจารณากําหนดราคา 



 
 
๑๑๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาบริภัณฑอากาศยานที่ผูรับจางจะตองรับผิดดวย โดยไมอาจเรียกใหผูรับจางชําระราคา
คาบริภัณฑอากาศยานพิพาทเต็มราคาโดยไมหักคาเสื่อมราคาได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กองทัพเรือ (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางบริษัท ว. (ผูถูกฟองคดี)  
ซอมทําบริภัณฑอากาศยาน จํานวน ๓ สัญญา ไดแก สัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๔๖ จางซอมทําบริภัณฑอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน สัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๖ จางซอมทําบริภัณฑกลอากาศยาน และสัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
จางซอมทําบริภัณฑนิวดรอลิกสอากาศยาน ปรากฏวาผูถูกฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญาบางสวนกับผูถูกฟองคดีจํานวน ๒ สัญญา ไดแก สัญญา
ฉบับที่ ๒ และสัญญาฉบับที่ ๓ โดยสัญญาฉบับที่ ๒ น้ัน มีบริภัณฑอากาศยานจํานวน ๖ รายการ 
ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําอุปกรณไปซอมภายในกําหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
มีหนังสือแจง กําหนดแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบอุปกรณ 
ใหแกผูถูกฟองคดี  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดสงมอบงานตามสัญญาฉบับที่ ๒ ดังกลาว  
แตคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเฉพาะรายการที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ สวนรายการที่ ๒ ที่ ๓ 
และที่ ๖ ไมผานการทดสอบ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาในสวนของรายการที่ ๒ ที่ ๓ 
และที่ ๖ และใหผูถูกฟองคดีนําบริภัณฑอากาศยานรายการที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๖ สงคืนแกทางราชการ 
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวแตเพิกเฉย สวนสัญญาฉบับที่ ๓ มีบริภัณฑอากาศยาน
จํานวน ๒ รายการ ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําอุปกรณไปซอมภายในกําหนดเวลา
เดียวกันกับสัญญาฉบับที่ ๒ ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีไดสงมอบงานซอมทั้งสองรายการ แตรายการ
ที่ ๒ ไมผานการทดสอบ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และใหผูถูกฟองคดีนําบริภัณฑ
อากาศยานรายการท่ี ๒ สงคืนใหทางราชการ ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวแตเพิกเฉย 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับกรณีสงมอบ
บริภัณฑอากาศยานเกินกําหนดเวลาตามสัญญา และคาปรับจากการบอกเลิกสัญญาจางซอม
บริภัณฑอากาศยาน รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีสงบริภัณฑอากาศยานที่ประกอบกลับในสภาพเดิม
คืนผูฟองคดีทั้งหมด หากสงคืนไมไดใหใชคืนราคาบริภัณฑอากาศยานดังกลาวทั้งหมดเปนเงิน
จํานวน ๗,๐๙๑,๖๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เ ม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา  บริภัณฑอากาศยานทั้ ง ๔ รายการ  
ที่ผูถูกฟองคดียังไมสงคืนใหแกผูฟองคดี เปนยุทธบริภัณฑพัสดุที่มีลักษณะเฉพาะใชสําหรับ
อากาศยานตามลักษณะของอากาศยานนั้น ซ่ึงจัดไดวาเปนบริภัณฑพัสดุในกลุมเดียวกัน 
กับอาวุธยุทโธปกรณ ซ่ึงตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒  



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกรมบัญชีกลางประกาศใชตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๔๖ เปนตนไป 
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํางบการเงิน 
เพ่ือวัตถุประสงคทั่วไปตามเกณฑคงคางไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนไปในกรอบมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือประโยชนในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผนดิน ตลอดจน 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหนวยงานภาครัฐ  
เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห วางแผน และประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในภาคผนวก ๒ ตารางการกําหนดอายุใชงานและอัตราสินทรัพยถาวร 
ทายหลักการและนโยบายบัญชีดังกลาว ขอ ๑๘ กําหนดใหสินทรัพยประเภทอาวุธ มีอายุการใชงาน
อยางต่ํา ๘ ป และอยางสูง ๑๐ ป และกําหนดอัตราคาเส่ือมราคาตอปไวอยางต่ํารอยละ ๑๐ 
อยางสูงรอยละ ๑๒.๕ ผูฟองคดีในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐจึงตองยึดถือปฏิบัติดวย  ดังนั้น 
เม่ือสินทรัพยที่พิพาทในคดีน้ีเปนบริภัณฑที่ประกอบและติดตั้งประจําอากาศยานอันเปนสินทรัพย
ประเภทอาวุธ จึงตองคิดคาเสื่อมราคาตามหลักเกณฑดังกลาว โดยเม่ือคํานวณคาเส่ือมราคา
เปนระยะเวลา ๑๐ ป ตามอายุการใชงานอยางสูงของสินทรัพยประเภทดังกลาวแลว ก็ตองถือวา
สินทรัพยขางตนมีราคาคงที่เพียงเทาน้ัน แมผูฟองคดีจะยังคงใชสินทรัพยประเภทอาวุธ 
ในการจัดทําบริการสาธารณะดานการปองกันประเทศอยูตอไปอีกก็ตาม 
 เม่ือบริภัณฑนิวดรอลิกสอากาศยานตามสัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่  
๖ มกราคม  ๒๕๔๗  ผูฟองคดีไดสอบราคาอะไหล ใหม กับบริษัทผูขายแลว  มีราคา 
๒,๘๗๗,๕๗๐.๐๙ บาท ตอ ๑ หนวย (ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) แมเปนราคาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ซ่ึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไปบางก็ตาม แตก็ถือเปนราคาของบริภัณฑ
ดังกลาวตั้งแตจัดซ้ืออากาศยานในป พ.ศ. ๒๕๒๑ เม่ือคิดคาเสื่อมราคาในอัตราอยางสูง 
รอยละ ๑๒.๕ ตอป จนถึงวันที่ครบ ๑๐ ป ราคาของบริภัณฑดังกลาวจะเหลืออยูเปนเงินหนวยละ 
๗๕๗,๐๑๘.๔๓ บาท รวม ๒ หนวย เปนเงินจํานวน ๑,๕๑๔,๐๓๖.๘๖ บาท สวนบริภัณฑ
อากาศยานอีก ๓ รายการ ตามสัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ อันไดแก 
บริภัณฑอากาศยาน แบบ F-๒๗ รวม ๒ หนวย ราคาหนวยละ ๖๑,๐๕๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น 
๑๒๒,๑๐๐ บาท และบริภัณฑอากาศยาน แบบ P-๓ จํานวน ๑ หนวย เปนเงินจํานวน 
๑๕๙,๐๕๐ บาท น้ัน ผูฟองคดีไมสามารถตรวจสอบราคาชิ้นสวนอะไหลใหมได จึงถือราคาตามที่
ผูฟองคดีผูเปนเจาของครุภัณฑยืนยันและเปนราคาที่ซ้ือมาพรอมอากาศยานโดยผูถูกฟองคดี
มิไดโตแยง เ ม่ือผูฟองคดีจัดซ้ือเครื่องบินแบบ  F-๒๗ ทั้ งสองลําเ ม่ือป พ .ศ .  ๒๕๒๗  
และพ.ศ. ๒๕๓๐ ตามลําดับ หักคาเสื่อมราคาตามหลักเกณฑขางตนแลว บริภัณฑอากาศยาน
แบบ F-๒๗ จะคงเหลือราคาเม่ือใชงานครบ ๑๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ และป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามลําดับ เปนเงินจํานวน ๑๖,๐๖๐.๗๙ บาท รวม ๒ หนวย คิดเปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๒๑.๕๘ บาท 
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สําหรับบริภัณฑอากาศยานแบบ P-๓ จํานวน ๑ หนวย ซ่ึงจัดซ้ือเม่ือป พ .ศ . ๒๕๓๙  
เปนเงินจํานวน ๑๕๙,๐๕๐ บาท น้ัน เม่ือคิดคาเส่ือมราคาตามหลักเกณฑดังกลาวแลว  
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงใชงานมาเปนเวลา ๑๐ ป จะมีราคาคงเหลือ ๔๑,๘๔๒.๒๑ บาท  
จึงรวมเปนคาบริภัณฑกลอากาศยานที่ผูถูกฟองคดีควรจะตองรับผิดชดใชใหผูฟองคดี ณ วันที่
ยื่นฟองคดีน้ีเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๘,๐๐๐.๖๕ บาท  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวาศาลปกครองชั้นตน
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชราคาทรัพยพิพาทเปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๓๑๐.๑๙ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันถัดจาก 
วันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่มีการบอกเลิกสัญญา เปนตนไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ 
ใหผูฟองคดี หากไมอาจสงมอบบริภัณฑอากาศยานที่ประกอบกลับสภาพเดิมคืนใหได  
โดยผูถูกฟองคดีมิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว คําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนคุณแกผูฟองคดีแลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีสงมอบบริภัณฑ
อากาศยานทั้ง ๔ รายการพิพาท ที่ประกอบกลับสภาพเดิมคืนใหแกผูฟองคดี หากไมสามารถ 
สงมอบได ใหชําระราคาเปนเงินจํานวน ๑,๘๙๙,๓๑๐.๑๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  
๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน  
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๔/๒๕๕๘) 
 

 ๒) การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสัญญา 
 

  เม่ือสัญญาเชาที่ดินมีขอกําหนดใหเอกชนผูเชาจะปลูกสรางอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ หรือดัดแปลง ตอเติมหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ  
ที่มีอยูแลวในที่ดินที่เชาไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานทางปกครอง
ผูใหเชากอนเทาน้ัน กรณีจึงเปนสิทธิของหนวยงานทางปกครองผูใหเชาที่จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหเอกชนผูเชาทําการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ในที่ดิน  
อยางไรก็ตาม หนวยงานทางปกครองผูใหเชาก็ชอบที่จะใชสิทธิตามสัญญาดังกลาว 
โดยสุจริตและชอบดวยเหตุผล 
  เม่ือการที่เอกชนผูเชาขออนุญาตกอสรางอาคารเพื่อใชเปน
สถานที่ทํางานสําหรับพนักงานที่จะตรวจสอบและดูแลรักษาตูคอนเทนเนอร รวมทั้ง
ติดตอประสานงานกับผูใชบริการ อันถือไดวาเปนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค
ของสัญญาเชาหรือเก่ียวเน่ืองกันอยางใกลชิดกับวัตถุประสงคของสัญญา การที่
หนวยงานทางปกครองผูใหเชาไมอนุญาตใหเอกชนผูเชากอสรางอาคารในที่ดินที่เชา
โดยอางวาวัตถุประสงคของพ้ืนที่บริเวณดังกลาวเปนที่ดินซึ่งพัฒนาข้ึนตามโครงการพัฒนา
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เมืองหลัก มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชประโยชนในกิจการประมงเทาน้ัน และตามสัญญาเชา
มีวัตถุประสงคแหงสัญญาเพื่อวางตูคอนเทนเนอร จึงเปนขออางที่ไมสมเหตุผลหรือไมชอบ
ดวยเหตุผล ประกอบกับเม่ือสิ้นสุดสัญญาแลว หากหนวยงานทางปกครองผูใหเชา
ตองการใหพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนที่ซึ่งประชาชนไดใชประโยชนในที่ดินรวมกัน 
ตามความเหมาะสมและสามารถเอ้ืออํานวยตอการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน
ตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสตอไปดังที่กลาวอาง ก็ชอบที่จะใหเอกชนผูเชา 
ร้ือถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาพรอมทั้งปรับที่ดินที่เชาใหอยูในสภาพ
เรียบรอยหรืออยูในสภาพเดิมไดตามขอกําหนดในสัญญา  ดังน้ัน เม่ือเอกชนผูเชา 
ไดย่ืนแบบขออนุญาตกอสรางอาคารและหนวยงานทางปกครองผูใหเชาในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดตรวจสอบเอกสาร 
และแบบแปลนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวของแลวเห็นวาถูกตองตามกฎหมาย จึงชอบที่จะอนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
ตามที่มีคําขอ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  บริษัท ซ. (ผูฟองคดี) ทําสัญญาเชาอาคารทาเทียบเรือประมงสงขลาเกา
รวมทั้งที่ดินที่ใชประโยชนตอเน่ืองกับอาคารกับเทศบาลนครสงขลา (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือเขา
บริหารจัดการเก่ียวกับกิจการประมงหรือกิจการอ่ืนซึ่งตอเน่ืองจากกิจการประมง มีกําหนด
ระยะเวลา ๓๐ ป ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๘๒ ตามสัญญา
เลขที่ ๒/๒๕๕๒ โดยในการดําเนินกิจการดังกลาวผูฟองคดีไดทําสัญญาเชาที่ดินของผูถูกฟองคดี
บริเวณหลังทาเทียบเรือประมงสงขลาใหม (ทาสะอาน) มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ป เพ่ือนําออกให
ประชาชนทั่วไปเชาใชเปนที่วางตูขนสงหรือตูขนถายสินคา (ตูคอนเทนเนอร) ดวย ตามสัญญา
เลขที่ ๓/๒๕๕๒  ตอมา ผูฟองคดีมีความประสงคจะกอสรางอาคารชั้นเดียวในที่ดินแปลงที่เชา
ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ เพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานใหพนักงานของผูฟองคดีใชเปนสถานท่ี
ทํางาน ตรวจสอบ ดูแลรักษาตูคอนเทนเนอรที่ตั้งอยูในที่ดินที่เชา และใชเปนสถานที่ติดตอ 
และประสานงานกับลูกคาที่นําตูคอนเทนเนอรมาวางในที่ดินแปลงที่เชา ผูฟองคดีจึงยื่นแบบ 
ขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.๑) เพ่ือกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง  
โดยไมไดยื่นหนังสือยินยอมของผูถูกฟองคดีที่ใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวอันเปน
เอกสารตามที่กําหนดในสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถอนุญาต 
ใหปลูกสรางอาคารได  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขออนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว 
ตอผูถูกฟองคดีในฐานะผูใหเชาที่ดิน แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาต ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
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มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีใหความยินยอมใหผูฟองคดีกอสรางอาคารชั้นเดียว 
เพ่ือใชเปนสํานักงานของผูฟองคดีในที่ดินบริเวณพิพาทตามสัญญา หากผูถูกฟองคดีไมให 
ความยินยอมใหถือเอาคําพิพากษาเปนการแสดงความยินยอมของผูถูกฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอสัญญาเชาที่ ดินเลขที่ ๓/๒๕๕๒ มีขอกําหนดวา ถาผู เชา 
มีความประสงคจะปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด ๆ ในที่ดินที่เชา หรือดัดแปลง ตอเติม
หรือร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ที่มีอยูแลวในที่ ดินที่เชา จะตองไดรับอนุญาต 
จากผูใหเชาเปนหนังสือกอนจึงกระทําได และบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ผูเชาปลูกสราง
หรือดัดแปลง ตอเติมลงในที่ดินที่เชา ผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาโดยผูใหเชา
ไมตองเสียคาตอบแทนหรือเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตผูใหเชาไมตองการบรรดาอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาว ผู เชาตองรื้อถอนออกไปโดยผูใหเชาไมตองเสียคาตอบแทน 
หรือคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  กรณีจึงเห็นไดวา แมสัญญาเชาที่ดินตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒  
จะมีวัตถุประสงคหลักที่จะใหเชาและเชาที่ ดินเพ่ือวางตูขนสงสินคาหรือตูขนถายสินคา  
(ตูคอนเทนเนอร) ซ่ึงเปนกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการเก่ียวกับกิจการประมง 
หรือกิจการอ่ืนซึ่งตอเน่ืองจากกิจการประมงที่ผูฟองคดีไดเชาอาคารทาเทียบเรือประมงสงขลาเกา
มาบริหารจัดการตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๒ ก็ตาม แตสัญญาเชาที่ดินตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ 
ดังกลาว ก็มิไดหามมิใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชาปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ในที่ดินที่เชา
โดยเด็ดขาดแตอยางใด เพียงแตผูฟองคดีจะปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ หรือดัดแปลง 
ตอเติมหรือร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ที่มีอยูแลวในที่ดินที่เชาไดตอเม่ือไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูใหเชากอนเทาน้ัน และแมวาการที่ผูถูกฟองคดีจะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหผูฟองคดีทําการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ในที่ดินที่เชาจะเปนสิทธิ
ของผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิตามสัญญาดังกลาวโดยสุจริตและชอบ 
ดวยเหตุผล จึงจะเปนการใชสิทธิตามสัญญาโดยชอบ 
  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดทําสัญญาเชาที่ดิน
กับผูถูกฟองคดีตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีขออนุญาต
กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใหพนักงานของผูฟองคดีใชเปนสถานที่
ทํางาน ตรวจสอบ ดูแลรักษาตูคอนเทนเนอรที่ตั้งอยูในที่ดินที่เชา และใชเปนสถานที่ติดตอ 
และประสานงานกับลูกคาที่มาใชบริการตามขอกําหนดในสัญญา แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาต 
โดยอางเหตุผลหลายประการ วา (๑) โดยวัตถุประสงคของพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนที่ดิน 
ซ่ึงพัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชประโยชนในกิจการประมง
เทาน้ัน (๒) โดยวัตถุประสงคแหงสัญญาเชามีวัตถุประสงคเพ่ือวางตูคอนเทนเนอรเทาน้ัน  
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และ (๓) ขณะน้ีผูถูกฟองคดีไมตองการใหมีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ลงในที่ดิน
แปลงที่เชา เน่ืองจากเม่ือสิ้นสุดสัญญาเชาแลว ผูถูกฟองคดีตองการใหพ้ืนที่บริเวณดังกลาว 
เปนที่ซ่ึงประชาชนไดใชประโยชนในที่ดินรวมกันตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออํานวย 
ตอการที่ผูถูกฟองคดีจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาท่ีดินตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก 
ในโอกาสตอไปดวยนั้น โดยที่ที่ดินแปลงพิพาทตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ เดิมเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ตอมา ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ในทองที่ตําบลบอยาง อําเภอ 
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๑ ใหถอนสภาพที่ดินจากการเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เพ่ือมอบหมายใหเทศบาลเมืองสงขลาเปนผูจัดหา
ผลประโยชนสําหรับบํารุงทองที่ตามโครงการพัฒนาเมืองหลักตอไป เน่ืองจากพลเมืองไดเลิก 
ใชประโยชนในที่ดินนั้นแลว และตามแผนผังบริเวณทาเทียบเรือประมงปรากฏวา ที่ดิน 
แปลงพิพาทดังกลาวเปนพ้ืนที่สําหรับใชประโยชนเพื่ออุตสาหกรรมเก่ียวกับการประมง  
ซ่ึงการใหเชาที่ดินเพ่ือวางตูคอนเทนเนอรถือเปนกิจการเก่ียวเนื่องกับกิจการประมง การท่ี 
ผูถูกฟองคดีทําสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีเชาที่ดินแปลงพิพาทเพ่ือวางตูคอนเทนเนอร 
จึงไมขัดกับวัตถุประสงคของการใชประโยชนในที่ดินบริเวณดังกลาว  อีกทั้ง การท่ีผูฟองคดี 
ขออนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนสถานที่ทํางานสําหรับ
พนักงานที่จะตรวจสอบและดูแลรักษาตูคอนเทนเนอร รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูใชบริการ 
ก็ถือไดวาเปนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสัญญาเชาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ หรือเก่ียวเนื่องกัน
อยางใกลชิดกับวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาวน่ันเอง การที่ผูถูกฟองคดีไมอนุญาตใหผูฟองคดี
กอสรางอาคารขางตนในที่ดินที่เชาโดยอางวาวัตถุประสงคของพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนที่ดิน 
ซ่ึงพัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชประโยชนในกิจการประมง
เทาน้ัน และโดยวัตถุประสงคแหงสัญญาเชามีวัตถุประสงคเพ่ือวางตูคอนเทนเนอรเทาน้ัน  
จึงเปนขออางที่ไมสมเหตุผล หรืออีกนัยหน่ึงก็คือไมชอบดวยเหตุผล  สวนที่ผูถูกฟองคดีอางวา 
ขณะนี้ผูถูกฟองคดีไมตองการใหมีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ลงในที่ดินแปลงที่เชา 
เน่ืองจากเม่ือสิ้นสุดสัญญาเชาแลว ผูถูกฟองคดีตองการใหพ้ืนที่บริเวณดังกลาวเปนที่ 
ซ่ึงประชาชนไดใชประโยชนในที่ดินรวมกันตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออํานวยตอการที่
ผูถูกฟองคดีจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสตอไป
ดวยนั้น เม่ือตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ มีขอกําหนดวา เม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลงหากผูใหเชา 
ไมตองการบรรดาอาคารและส่ิงปลูกสรางใด ๆ ที่ผูเชาไดปลูกสราง ดัดแปลง หรือตอเติมอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ โดยไดรับอนุญาตจากผูใหเชาเปนหนังสือ ผูเชาตองรื้อถอนอาคาร 
และสิ่งปลูกสรางใด ๆ ออกไปโดยผูใหเชาไมตองเสียคาตอบแทนหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  
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และตองปรับที่ดินที่เชาใหอยูในสภาพเรียบรอย หรืออยูในสภาพเดิม ถาผูเชาไมปฏิบัติผูเชา
ยินยอมใหผูใหเชาจัดการหรือจางใหผูอ่ืนจัดการแทนไดโดยผูเชาจะเปนผูออกคาใชจายเอง
ทั้งสิ้น หากผูเชาไมออกคาใชจายดังกลาวผูเชายินยอมใหผูใหเชาหักเงินคาใชจายดังกลาว 
จากหลักประกัน ถาไมเพียงพอก็เรียกรองเอาจากผูเชาอีกได  ดังน้ัน เม่ือส้ินสุดสัญญาแลว  
หากผูถูกฟองคดีตองการใหพ้ืนที่บริเวณดังกลาวเปนที่ซ่ึงประชาชนไดใชประโยชนในที่ดิน
รวมกันตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออํานวยตอการที่ผูถูกฟองคดีจะนําไปใชประโยชน 
ในการพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสตอไปดังที่กลาวอาง ผูถูกฟองคดี 
ก็ชอบที่จะใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาพรอมทั้งปรับที่ดินที่เชา 
ใหอยูในสภาพเรียบรอยหรืออยูในสภาพเดิมได ขออางของผูถูกฟองคดีขอน้ีเปนขออาง 
ที่ไมสมเหตุผลหรืออีกนัยหน่ึงก็คือไมชอบดวยเหตุผลเชนกัน  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดยื่นแบบ 
ขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.๑) และผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารไดตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวของแลวปรากฏวาถูกตองตามกฎหมายแลวดวย ผูถูกฟองคดี
จึงชอบที่จะอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารตามที่ขออนุญาต  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
ออกหนังสือยินยอมหรืออีกนัยหน่ึงคืออนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารชั้นเดียวเพ่ือใชเปน
สํานักงานของผูฟองคดีในที่ ดินบริเวณหลังทาเทียบเรือประมงสงขลาใหม (ทาสะอาน)  
ตามสัญญาเชาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ใหแกผูฟองคดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
หากผูถูกฟองคดีไมใหความยินยอมเปนหนังสือภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือเอาคําพิพากษา
ของศาลเปนการแสดงเจตนาใหความยินยอมแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๒๒๗/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๓ สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค 
 

  ๑.๓.๑ สัญญาจางกอสราง 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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   ๒) ผลของสัญญา 
 

    (๑) การตรวจรับมอบงานและการจายเงินคาจาง 
 

     เม่ืองานบอดักตะกอนหรือบอพักนํ้าในสวนระบายนํ้าออก  
ถือเปนงานหลักตามสัญญาจางซอมแซมอุทกภัยโครงการขุดลอกหนองน้ํา การที่ผูรับจาง
กอสรางคันคอนกรีตบอดักตะกอนไมตรงตามแบบที่กําหนดในสัญญา โดยกอสรางสูงกวา
ระดับพ้ืนดินเดิมหรือทองนํ้าธรรมชาติ ยอมไมสามารถดักตะกอนไดตามวัตถุประสงค
ของสัญญา และมีโอกาสที่จะถูกนํ้าที่ไหลลงมาทางลาดกัดเซาะพาพื้นดินในแนวลาดทรุดตัว 
ทําใหบอดักตะกอนพังลงได จึงถือเปนกรณีที่ผูรับจางผิดสัญญา เน่ืองจากไมสามารถ 
ใชประโยชนจากบอดักตะกอนไดตามวัตถุประสงคของสัญญา ซึ่งจะตองทําการรื้อ 
และสรางในจุดที่ถูกตองตอไป หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงไมจําตองใชคางาน 
ในสวนน้ีใหแกผูรับจาง แตสําหรับงานสวนอ่ืน ๆ ซึ่งหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ยังสามารถใชประโยชนไดน้ัน หนวยงานทางปกครองผูวาจางตองชําระเงินคาจาง 
เปนคางานสวนดังกลาวใหแกผูรับจาง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหน่ึง และวรรคสาม 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     สรุปขอเท็จจริง 
     จังหวัดนราธิวาส (ผูฟองคดี) ไดทําสัญญาวาจางบริษัท ส. (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ซอมแซมอุทกภัยโครงการขุดลอกหนองน้ําบานบูเกะตา หมูที่ ๒ ตําบลโละจูด อําเภอแวง 
จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยมีธนาคาร ท. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูค้ําประกัน
ในวงเงินไมเกิน ๑๖,๖๕๐ บาท  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือขอสงมอบงาน แตผูฟองคดี
เห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางคันคอนกรีตดักตะกอนมีระดับสูงกวาระดับพ้ืนดินเดิมหรือทองน้ํา
ธรรมชาติต่ําสุดซ่ึงไมตรงตามแบบแนบทายสัญญา จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แกไข
ระดับคันคอนกรีตดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดดําเนินการแกไข โดยชี้แจงวาการกอสราง
ทุกขั้นตอนรวมทั้งระดับคันคอนกรีตดังกลาวไดดําเนินการโดยมีชางควบคุมงานของผูฟองคดี
กําหนดและส่ังการดูแลทุกขั้นตอนของการกอสรางโดยตลอด ไมไดเกิดจากความบกพรอง 
ในการกอสรางของผูถูกฟองคดีที่ ๑  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงยืนยันวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ตองดําเนินการแกไขการกอสรางใหถูกตองตามแบบโดยดวน แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิได
ดําเนินการ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาปรับ
เน่ืองจากผิดสัญญาเปนเวลา ๑๓๓ วัน คาปรับวันละ ๓๓๓ บาท รวมเปนเงิน ๔๔,๒๘๙ บาท 
และมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันเปนเงิน ๑๖,๖๕๐ บาท  



 
 
๑๒๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือพิจารณาแบบ PS. ๐๒ แนบทายสัญญาพิพาท ซ่ึงกําหนดจุด 
ที่จะกอสรางบอดักตะกอนไววา จะตองสรางใหมีขอบบอดานบนอยูในระดับพ้ืนดินหรือ 
ทองนํ้าธรรมชาติต่ําสุด  ดังนั้น งานบอดักตะกอนหรือบอพักนํ้าในสวนระบายน้ําออกจึงเปน 
งานหลักของสัญญาพิพาท ซ่ึงบุคคลโดยทั่วไปยอมทราบดีวาการดักตะกอนนั้น หมายถึงจุดที่ดัก
สิ่งที่ปะปนอยูในน้ําและมีนํ้าหนักใหตกอยูในบอตะกอน เพ่ือมิใหไหลปะปนไปกับนํ้าที่ไหล 
สูรองนํ้าธรรมชาติ จึงตองกอสราง ณ จุดที่พ้ืนดินมีระดับเสมอกัน มิใชสราง ณ จุดที่พ้ืนดิน 
ยังมีความลาดเอียงอยู และตามแบบกอสรางกําหนดไวชัดวาจะตองสรางในระดับพ้ืนดิน 
หรือทองน้ําธรรมชาติต่ําสุด เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงจากภาพถายและรูปตัดแสดงแบบตามสัญญา
เปรียบเทียบกับระดับคันคอนกรีตที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางไว ปรากฏตามเอกสารทายคําใหการ 
เห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกอสรางคันคอนกรีตบอดักตะกอนสูงกวาระดับพ้ืนดิน ซ่ึงไมตรง
ตามแบบรูปรายละเอียดเอกสารแนบทายสัญญา และผูฟองคดีแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําการแกไขแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมไดดําเนินการแกไขแตอยางใด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนฝายผิดสัญญา ขออางวาเจาหนาที่ของผูฟองคดีเปนผูกําหนดและชี้แนวระดับกอสราง 
บอดักตะกอน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงกอสรางถูกตองตามแบบแปลนแลวน้ัน ไมอาจรับฟงได 
เน่ืองจากแบบแปลนแนบทายสัญญากําหนดจุดที่จะทําการกอสรางบอดักตะกอนไวชัดเจนแลว 
จึงไมใชหนาที่ของเจาหนาที่ของผูฟองคดีในการชี้จุดทําการกอสรางอีกแตอยางใด 
     เม่ืองานบอดักตะกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สรางอยูบนพ้ืนลาดเอียง 
ยอมไมสามารถดักตะกอนไดสมวัตถุประสงคของสัญญาจาง และมีโอกาสที่จะถูกนํ้าที่ไหลลงมา
ทางลาดกัดเซาะพาพื้นดินในแนวลาดทรุดตัว ทําใหบอดักตะกอนพังลงได เพราะพ้ืนดินที่หนุนอยู
ถูกกัดเซาะออกไป บอดักตะกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สรางไวจึงไมสามารถใชประโยชนได 
ตามวัตถุประสงคของสัญญา ซ่ึงจะตองรื้อและสรางในจุดที่ถูกตองตอไป ผูฟองคดีจึงไมจําตองใช
คางานในสวนนี้  อยางไรก็ตาม งานสวนอ่ืน ๆ นอกจากบอดักตะกอนผูฟองคดียังสามารถ 
ใชประโยชนได  ดังนั้น เม่ือคาจางตามสัญญาเปนเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงเนื้องานคอนกรีต 
ตามสัญญาคิดเปนเนื้องานรอยละ ๙๕.๔๐ ของราคางานทั้งหมด คิดเปนราคาได ๓๑๗,๖๗๓ บาท 
การท่ีผูฟองคดีประมาณราคาคาซอมแซมบอพักนํ้าที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางผิดแบบ 
ไวเปนเงิน ๒๕๑,๘๕๕ บาท จึงเหมาะสมแลว ผูฟองคดีจึงตองใชคางานสวนอ่ืนที่ยังใชการได



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๐๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน ๘๑,๑๔๕ บาท  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง๑ และวรรคสาม๒ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     สําหรับประเด็นเรื่องคาปรับตามสัญญาน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาปรับตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมชําระ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระคาปรับ
จากการสงมอบงานไมถูกตองตามแบบที่กําหนดในสัญญาเปนเงินวันละ ๓๓๓ บาท ตั้งแตวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
ซ่ึงเปนวันบอกเลิกสัญญา เปนเวลา ๑๓๓ วัน คิดเปนเงิน ๔๔,๒๘๙ บาท  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูควบคุมงานของผูฟองคดีมิไดตรวจและควบคุมงานกอสรางบอดักตะกอนใหเปนไปตาม
แบบรูปรายละเอียดในสัญญาและส่ังใหแกไขทันทีตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๗๓๓ การผิดสัญญาที่เกิดขึ้นจึงมิใช 

                                                            
 ๑-๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๓๙๑ เม่ือคูสัญญาฝายหน่ึงไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหน่ึงไดกลับคืน 
สูฐานะดังที่เปนอยูเดิม แตทั้งน้ีจะใหเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม 

สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนน้ัน ทานใหบวกดอกเบ้ียเขาดวย คิดต้ังแตเวลาที่ไดรับไว 
สวนที่เปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยน้ัน การที่จะชดใชคืน ทานใหทําไดดวยใชเงิน 

ตามควรคาแหงการน้ัน ๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทน ก็ใหใชตามนั้น 
การใชสิทธิเลิกสัญญาน้ันหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม 

 ๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขอ ๗๓ ผูควบคุมงานมีหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูป 

รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังให
หยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง และใหรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางทันที 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวา
ถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไป
ตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานน้ันไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือ
การหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไว
เพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ 
ของผูมีหนาท่ี 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต 
วันถึงกําหนดน้ัน ๆ 



 
 
๑๒๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความบกพรองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยส้ินเชิง จึงเห็นควรอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับขอ ๑๓๘๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุฯ ลดจํานวนคาปรับลงเหลือรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจางตามสัญญา คิดเปนเงิน 
๓๓,๓๐๐ บาท เม่ือนําคาปรับจํานวน ๓๓,๓๐๐ บาท ไปหักกลบลบหน้ีกับจํานวนเงินคาจาง 
ที่ผูฟองคดีจะตองชําระแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน ๘๑,๑๔๕ บาท จึงมีเงินคาจางที่ผูฟองคดี
จะตองจายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๔๗,๘๔๕ บาท สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือหน้ีระหวาง
ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ หักกลบกันแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีหน้ีที่ตองชําระแกผูฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันก็ยอมไมมีภาระตองชําระหนี้แกผูฟองคดีเชนกัน 
     พิพากษาใหผูฟองคดีชําระเงินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน 
๔๗,๘๔๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗-๘/๒๕๕๘) 
 

     กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานไมครบถวนตามสัญญา เม่ือหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว พึงตองใชเงินเปนคาวัสดุ
และคาแรงแกผูรับจางในสวนการงานอันไดกระทําใหคืนดวยเงินตามควรคาแหงการน้ันดวย  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     สรุปขอเท็จจริง 
     หางหุนสวนจํากัด ร. (ผูฟองคดี) เขาทําสัญญาจางเหมาซอมแซม
ถนนลูกรังกับองคการบริหารสวนตําบลทาคอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยตกลงรับจางซอมแซม
ถนนลูกรัง ปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๑,๙๒๐ ลูกบาศกเมตร เปนเงินคาจางจํานวน ๑๙๔,๕๐๐ บาท  
ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือขอสงมอบงานและขอรับเงินคาจางตามสัญญา แตคณะกรรมการ 
ตรวจการจางตรวจสอบแลวพบวาปริมาณลูกรังยังลงไมครบตามสัญญา ขาดไปจํานวน  

                                                            
 ๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควร
เพียงใดน้ัน ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน 
เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญา 
หรือขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

๗๒๕ ลูกบาศกเมตร นายกองคการบริหารสวนตําบลทาคอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีแกไขงาน แตผูฟองคดียืนยันวาทํางานแลวเสร็จตามสัญญาและขอใหจายเงิน
คาจาง  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอความเปนธรรมตอนายอําเภอทายางเพื่อขอให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาจางใหแกผูฟองคดี แตนายอําเภอตรวจสอบและสรุปวาผูฟองคดี 
ยังดําเนินงานไมแลวเสร็จโดยปริมาณลูกรังยังลงไมครบเชนเดียวกัน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
แจงวาจะเขาดําเนินการตามสัญญาใหแลวเสร็จ แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาก็ไมไดดําเนินการ
แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา และไมจายคาจางใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน 
หรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๑๙๔,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือขอสัญญาพิพาทกําหนดใหผูฟองคดีจะตองซอมแซมถนนลูกรัง
โดยจะตองลงปริมาณลูกรังทั้งหมดไมนอยกวา ๑,๙๒๐ ลูกบาศกเมตร แตขอเท็จจริงรับฟง 
ไดวาผูฟองคดีลงลูกรังเพียง ๑,๑๙๕ ลูกบาศกเมตร ยังขาดอยูจํานวน ๗๒๕ ลูกบาศกเมตร   
ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี จึงตองชดใชสวนการงาน 
อันไดกระทําใหคืนดวยเงินตามควรคาแหงการนั้นเปนคาลูกรังจํานวน ๑,๑๙๕ ลูกบาศกเมตร  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ใชเงินคาวัสดุและคาแรงแกผูฟองคดีในการงานที่ไดทําใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน 
๑๒๑,๐๕๕.๙๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๘) 
 

     เม่ือขอสัญญาจางกอสรางระบบประปาหมูบานกําหนดใหแบบรูป
แนบทายสัญญาถือเปนสวนหน่ึงของสัญญา โดยแบบรูปดังกลาวกําหนดใหผูรับจาง 
ตองดําเนินการเปดทดสอบใชงานระบบประปาชนบทเปนเวลาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง 
และตองทดสอบผลิตนํ้าประปาชนบทไมนอยกวา ๕๐ ลูกบาศกเมตร ซึ่งหากผลการทดสอบ
ไมปรากฏสวนบกพรองใด ๆ จึงใหถือวางานแลวเสร็จสมบูรณ  ดังน้ัน แมขอเท็จจริง 
จะปรากฏวาผูรับจางไดแกไขงานงวดสุดทายตามที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
แจงใหแกไขแลวเสร็จและสงมอบงานเรียบรอยแลวก็ตาม แตหากผูรับจางยังไมดําเนินการ
เปดทดสอบใชงานระบบประปาและทดสอบผลิตนํ้าประปาภายในระยะเวลาและตามจํานวน
ที่แบบรูปแนบทายสัญญากําหนด ยอมไมอาจถือไดวาผูรับจางสงมอบงานจางตามสัญญา
แลวเสร็จสมบูรณ หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงไมมีหนาที่ที่จะตองชําระคาจาง 



 
 
๑๒๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

งวดสุดทายตามสัญญาใหแกผูรับจาง  ทั้งน้ี ตามขอ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     สรุปขอเท็จจริง 
     องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
ใหบริษัท ว. (ผูฟองคดี) กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานโคกแสลง ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร วงเงินคาจาง ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
โดยแบงการจายเงินคาจางออกเปนสองงวด คือ งวดที่หน่ึง เปนเงินจํานวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
เม่ือผูฟองคดีไดปฏิบัติงานทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของดิน งานโครงสราง คสล. และงานดินถม
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ และงวดที่สอง (งวดสุดทาย) เปนเงินจํานวน 
๓๓๕,๐๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดปฏิบัติงานกอสรางประเภทงานทาง งานอาคาร งานไมพิจารณา
ปรับราคา และงานอื่น ๆ ทั้งหมด รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ปรากฏวาผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดที่หน่ึงภายในกําหนดเวลา
ตามสัญญาจาง และผูถูกฟองคดีไดจายคาจางงวดที่หน่ึงใหแกผูฟองคดีแลว สวนงานงวดสุดทาย
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ขอสงมอบงาน แตชางควบคุมงาน 
ของผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดียังกอสรางไมแลวเสร็จและตองแกไข ๒๑ รายการ จึงมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีทําการแกไข  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอสงมอบงานงวดสุดทาย 
อีกหลายครั้ง แตคณะกรรมการตรวจการจางและชางควบคุมงานของผูถูกฟองคดีไดตรวจ 
งานจางแลวเห็นวาผูฟองคดียังทําการกอสรางไมแลวเสร็จตองแกไข และผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีแกไขงานทุกคร้ัง จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีเรงดําเนินการสงมอบงาน แตผูฟองคดีแจงผูถูกฟองคดีวาไดแกไขงาน
เรียบรอยแลวตามที่ไดแจงใหผูถูกฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒  
ขอใหผูถูกฟองคดีเรงรัดการเบิกจายเงินใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไมเบิกจายเงินใหแก 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยื่นฟองตอศาลจังหวัดสุรินทรขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางงวดสุดทายพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี ซ่ึงตอมาคดีไดโอนมายัง
ศาลปกครอง 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยท่ีขอ ๖๕ วรรคหน่ึง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา คณะกรรมการ 
ตรวจการจางมีหนาที่ดังน้ี... (๔) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ 
ผูรับจางสงงานจางน้ัน และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ 
เพ่ือทําการเบิกจายเงิน ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
และรายงานใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบ และวรรคสอง 
กําหนดวา ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป 
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี และสัญญาจางพิพาท
มีขอกําหนดวา แบบรูปตามเอกสารแนบทายสัญญาถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ซ่ึงตามแบบรูป
ดังกลาวระบุวา ผูรับจางตองดําเนินการเปดทดสอบใชงานระบบประปาชนบทเปนเวลาไมนอยกวา 
๔๘ ชั่วโมง และตองทดสอบผลิตนํ้าประปาชนบทไมนอยกวา ๕๐ ลูกบาศกเมตร ซ่ึงหากผล 
การทดสอบไมปรากฏสวนบกพรองใด ๆ จึงใหถือวางานแลวเสร็จสมบูรณ  นอกจากน้ี  
ขอสัญญาจางพิพาทไดแบงการจายคาจางออกเปนสองงวด คือ งวดที่หน่ึงเปนเงินจํานวน 
๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดปฏิบัติงานทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของดิน จํานวน ๑ จุด 
งานโครงสราง คสล. (กอสรางถังกรองน้ํา กอสรางโรงสูบนํ้าพรอมถังนํ้าใสขนาดจุ ๒๗ ลูกบาศกเมตร 
กอสรางถังตกตะกอนกอสรางหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศกเมตร กอสรางพ้ืน คสล. และกอสราง
ชั้นกระจายนํ้า) งานดินถม ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ และงวดที่สอง  
(งวดสุดทาย) เปนเงินจํานวน ๓๓๕,๐๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดปฏิบัติงานกอสรางประเภทงานทาง 
(ระบบทอสงนํ้าดิบ การประสานทอระหวางระบบ การประสานทอภายในโรงสูบนํ้าดี วางระบบ
ทอระบายน้ํา) งานอาคาร (ประตูและรั้วลวดหนาม ทุนลอย ปายโครงการ) งานไมพิจารณาปรับราคา 
(เคร่ืองสูบนํ้าดินพรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด เคร่ืองสูบนํ้าดีพรอมอุปกรณ จํานวน๑ ชุด  
เคร่ืองจายสารละลาย ทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของดินจํานวน ๑ จุด การประสาน 
ระบบไฟฟาภายใน การประสานระบบไฟฟาภายนอก สารสม) และงานอ่ืน ๆ ทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  กรณีจึงเห็นไดวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีจะจายคาจางตามสัญญาจางพิพาทในงวดสุดทายใหแกผูฟองคดีตามขอ ๖๕  
วรรคหน่ึง (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นฯ ไดน้ัน นอกจากผูฟองคดีจะตองปฏิบัติงานกอสรางประเภทงานทาง งานอาคาร 
งานไมพิจารณาปรับราคา และงานอื่น ๆ ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้ง 
ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยแลว ผูฟองคดียังมีหนาที่ตองดําเนินการเปดทดสอบ 
ใชงานระบบประปาเปนเวลาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง และตองทดสอบผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 
๕๐ ลูกบาศกเมตร โดยไมปรากฏสวนบกพรองใด ๆ ตามขอสัญญาประกอบแบบรูปแนบทายสัญญา
อีกดวย  ดังนั้น แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวาผูฟองคดีไดแกไขงานงวดสุดทายตามท่ีผูถูกฟองคดี
แจงใหแกไขแลวเสร็จและสงมอบใหแกผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ แลว  



 
 
๑๒๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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แตเม่ือผูฟองคดียังไมดําเนินการเปดทดสอบใชงานระบบประปาเปนเวลาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง 
และยังไมไดทดสอบผลิตนํ้าประปาไมนอยกวา ๕๐ ลูกบาศกเมตร โดยไมปรากฏสวนบกพรองใด ๆ 
จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีสงมอบงานตามสัญญาจางแลวเสร็จสมบูรณ ผูถูกฟองคดีจึงไมมี
หนาที่ที่จะตองชําระคาจางตามสัญญาจางพิพาทงวดสุดทายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๙) 
 

    (๒) การเลิกสัญญา 
 

กรณีที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสราง
อาคารแลว แตผูรับจางยังคงทํางานไมแลวเสร็จ โดยหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ไดมีหนังสือแจงใหผูรับจางสงมอบงานพรอมกับแจงสงวนสิทธ์ิการปรับตามสัญญาแลว 
แตผูรับจางยังคงเพิกเฉย หนวยงานทางปกครองผูวาจางยอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
โดยชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาหนวยงานทางปกครองผูวาจาง
ไดรับเอางานสวนทีผู่รับจางไดกอสรางไวแลวบางสวนไปใหผูรับจางรายอ่ืนทําการกอสราง
ตอไป หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีหนาที่ตองจายคางานที่ไดทําไปแลวแตยังไมได
สงมอบดังกลาวใหแกผูรับจางดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

ในสวนของงานการติดตั้งลิฟตน้ัน แมตามสัญญาจะไมระบุงาน
ดังกลาวเอาไว แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
มีถึงผูรับจางรับฟงไดวา มีการดําเนินงานในสวนของการติดตั้งลิฟตจริง งานติดตั้งลิฟต
จึงถือเปนงานนอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
มีอํานาจสั่งใหผูรับจางทํางานอ่ืนที่เก่ียวของนอกเหนือจากสัญญาได แตตองชดใช 
คางานนั้นใหแกผูรับจาง  ดังน้ัน หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงตองจายคาลิฟต 
พรอมคาติดตั้งใหแกผูรับจางดวย 

สรุปขอเท็จจริง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ผูถูกฟองคดี) ไดวาจางบริษัท ต.  

(ผูฟองคดี) ใหกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนยเคร่ืองมือกลาง จํานวน ๑ หลัง 
ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎรธานี วงเงินคาจาง ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงงวดงานและ
งวดเงินออกเปน ๑๑ งวด ภายหลังจากผูฟองคดีเร่ิมเขาทํางานตามสัญญาปรากฏวา การสงมอบงาน
เปนไปโดยลาชามาตลอด  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดขอใชสิทธิตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี โดยขอขยายเวลาการกอสราง



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๓ 
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ขอเปลี่ยนแปลงงวดงานและขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ซ่ึงผูถูกฟองคดียินยอมและไดตกลง
ทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมอีก ๖ ฉบับ กับผูฟองคดี โดยแบงงวดงานและงวดเงินจากเดิม ๑๑ งวด 
เปน ๒๐ งวด (งวดงานและงวดเงิน ๑๙ งวด กับเงินลวงหนา ๑ งวด) ขยายระยะเวลาออกไปอีก 
๗๕๙ วัน โดยกําหนดเวลาแลวเสร็จเลื่อนเปนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ แตปรากฏวาเม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปดังกลาว ผูฟองคดีสงมอบงานจางใหผูถูกฟองคดี
เพียง ๑๑ งวด เหลือคางงานอีก ๘ งวด คือ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๔ ถึงงวดที่ ๒๐ ผูถูกฟองคดี
จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีเรงรัดงานพรอมสงวนสิทธิ์การปรับจํานวน ๖ คร้ัง แตผูฟองคดี 
ไมสามารถกอสรางอาคารดังกลาวใหแลวเสร็จได ผูถูกฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญา ผูฟองคดีเห็นวา
การบอกเลิกสัญญาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจาง คาชดเชยตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) และคาเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีผิดสัญญา รวมเปนเงิน 
๕๑,๕๒๒,๙๖๕.๕๖ บาท ใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปน 

วันสิ้นสุดการทํางานตามสัญญาที่ขยายออกไป ผูฟองคดียังทํางานไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดี 
จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีสงมอบงานพรอมแจงสิทธิการปรับตามสัญญา แตผูฟองคดีเพิกเฉย 
ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได การบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงชอบ 
ดวยขอกําหนดในสัญญาแลว  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทําการกอสราง
อาคารพิพาทไปแลวบางสวน และภายหลังจากบอกเลิกสัญญาผูถูกฟองคดีไดใหบุคคลอ่ืน 
ทําการกอสรางแทนผูฟองคดี จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดรับเอางานสวนที่ผูฟองคดีไดกอสราง 
ไวแลว จึงตองชดใชเงินในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีตามคาแหงการงานนั้นตามมาตรา ๓๙๑  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงตามเอกสารประกอบการใหถอยคําที่ผูรับมอบอํานาจ
จากผูถูกฟองคดีไดอางสงตอศาลระบุวา ผูฟองคดีทํางานงวดที่ ๑๑ ไปแลว ๙๙.๓๗% คํานวณ
เปนเงินคางานได ๖,๖๕๗,๗๙๐ บาท งวดที่ ๑๔ ทํางานไปแลว ๓๑.๗๗% คํานวณเปนเงิน 
คางานได ๒,๑๒๘,๕๙๐ บาท งวดที่ ๑๕ ทํางานไปแลว ๒๙.๗๐% คํานวณเปนเงินคางานได 
๑,๙๘๙,๙๐๐ บาท งวดที่ ๑๖ ทํางานไปแลว ๐.๔๒% คํานวณเปนเงินคางานได ๒๗,๓๐๐ บาท 
งวดที่ ๑๗ ทํางานไปแลว ๐.๒๐% คํานวณเปนเงินคางานได ๙,๐๐๐ บาท รวมคางานที่ทําไปแลว
ทั้ งหมดแตยังไมไดส งมอบและผูถูกฟองคดียังไมไดจ ายเ งินใหแกผูฟองคดีเปนเ งิน 
๑๐,๘๑๒,๕๘๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงตองจายคางานที่ผูฟองคดีทําไปแลวแตยังไมไดสงมอบ
ดังกลาว รวมเปนเงิน ๑๐,๘๑๒,๕๘๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
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สําหรับงานติดตั้งลิฟตน้ัน แมตามสัญญาพิพาทรวมถึงสัญญา 
ที่แกไขเพ่ิมเติมทั้ง ๖ ฉบับ จะไมไดระบุถึงการติดตั้งลิฟตไวก็ตาม แตเม่ือหนังสือของผูถูกฟองคดี
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ มีขอความวา ตามที่บริษัทไดขอทราบรายละเอียดการปรับปรุง
รูปแบบอาคารเพื่อรองรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม และรองรับผูพิการนั้น 
จากการปรึกษาหารือฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เห็นควรดําเนินการใน ๓ รายการ คือ ... ๓) ใหมี
ระบบลิฟตโดยสารภายในอาคาร จํานวน ๑ ชุด จึงฟงไดวา งานติดตั้งลิฟตเปนงานนอกเหนือ 
จากที่ระบุไวในสัญญา ซ่ึงผูถูกฟองคดีในฐานะที่เปนคูสัญญาฝายปกครองมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดี
ซ่ึงเปนคูสัญญาฝายเอกชนทํางานอ่ืนที่เก่ียวของนอกเหนือจากสัญญาได แตตองชดใชคางานนั้น
ใหแกผูฟองคดี  ดังนั้น เม่ือผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดียื่นคําแถลงตอศาลวา ผูฟองคดีไดติดตั้ง
ลิฟตภายในอาคารที่กอสรางแลวแตยังไมเสร็จ โดยมีเพียงตูลิฟตกับเคร่ืองยก ไมมีตัวควบคุม 
ราคาลิฟตพรอมคาติดตั้งคิดเปนเงิน ๑,๑๖๔,๑๖๐ บาท ตรงกับราคาที่ผูฟองคดีระบุในคําฟอง  
ผูถูกฟองคดีจึงตองชําระคาลิฟตพรอมคาติดตั้งเปนจํานวนเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี รวมจํานวน
เงินคาการงานที่ผูถูกฟองคดีตองจายใหแกผูฟองคดีทั้งสิ้นจํานวน ๑๑,๙๗๖,๗๔๐ บาท 

อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงยังปรากฏวา ตามสัญญาฉบับแกไขเพิ่มเติม 
ผูถูกฟองคดีและผูฟองคดีตกลงกันใหมีการจายเงินคาจางลวงหนา โดยผูถูกฟองคดีตกลง
จายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑๔,๑๓๒,๕๒๙.๓๕ บาท ในงวดที่ ๖ และตั้งแต
งวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๙ กําหนดใหหักเงินลวงหนา ๒๐% ซ่ึงขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา ผูถูกฟองคดี
ไดจายเงินเปนคาจางลวงหนาใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑๔,๑๓๒,๕๒๙.๓๕ บาท และเม่ือผูฟองคดี
ไดสงมอบงานงวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๒ และงวดที่ ๑๓ แลว ผูถูกฟองคดีก็ไดหักเงินคาจาง
ลวงหนาคืนงวดละ ๒๐% เปนเงินงวดละ ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาจางลวงหนาที่หักคืน
ไวแลว ๔ งวด จํานวน ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินคาจางลวงหนาที่ผูฟองคดีรับไปแลว 
ยังไมไดคืนจํานวน ๘,๗๗๒,๕๒๙.๓๕ บาท (๑๔,๑๓๒,๕๒๙.๓๕-๕,๓๖๐,๐๐๐)  ดังนั้น  
เม่ือผูถูกฟองคดีตองจายคาการงานที่ผูฟองคดีไดทําไวแลวรวมเปนเงิน ๑๑,๙๗๖,๗๔๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดี และขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดใชสิทธิบังคับจากหลักประกันที่ผูฟองคดี
ไดมอบไว  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมไดโตแยงกรณีดังกลาว จึงตองนําเงินคาจางลวงหนาที่ผูฟองคดี 
รับไปแลวยงัไมไดคืนหักออกจากเงินคาการงานดังกลาวดวย คงเหลือเงินที่ผูถูกฟองคดียังตองจาย
ใหกับผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๒๐๔,๒๑๐.๖๕ บาท (๑๑,๙๗๖,๗๔๐-๘,๗๗๒,๕๒๙.๓๕)  พิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาการงานใหแกผูฟองคดีจํานวน ๓,๒๐๔,๒๑๐.๖๕ บาท โดยใหชําระ 
ใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๘) 

 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

กรณีที่กองทัพเรืออนุญาตใหกรมประมงใชที่ ดินบนเกาะ 
ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินข้ึนทะเบียนเปนของกระทรวงกลาโหมเปนสถานท่ี
วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าชายฝง  ถือเปนการอนุญาตในเรื่องทั่ว  ๆ  ไป  เทาน้ัน  
มิใชเปนกรณีการอนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสรางบนเกาะดังกลาวดวย  ดังน้ัน การที่
จังหวัดผูรับมอบอํานาจจากกรมประมงในฐานะผูวาจาง กับสถาบันวิจัยและเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝงในฐานะผูใชพ้ืนที่บริเวณที่จะมีการกอสราง ยังไมดําเนินการขออนุญาต
จากกองทัพเรือเพื่อทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางบนเกาะขางตน อีกทั้งยังไมสามารถ
กําหนดตําแหนงสถานที่กอสรางที่แนนอนใหแกผูรับจางได ยอมถือเปนกรณีที่หนวยงาน
ทางปกครองดังกลาวยังไมดําเนินการใหพ้ืนที่กอสรางมีความพรอมที่จะใหผูรับจาง 
เขาดําเนินการตามสัญญาได การที่ผูรับจางยังไมไดลงมือทํางานตามสัญญา จึงมีเหตุ 
มาจากฝายผูวาจางเอง ผูรับจางมิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา 
และริบหลักประกันสัญญาจากผูรับจาง จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยขอสัญญา 

สรุปขอเท็จจริง 
จังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

ทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ท. (ผูฟองคดี) ใหกอสรางสิ่งกอสรางบนเกาะหนู อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จํานวน ๓ รายการ ไดแก ทางเดินชมธรรมชาติ ศาลาอเนกประสงค และบานพัก
ขาราชการ ในวงเงินคาจางจํานวน ๒,๗๙๗,๒๐๐ บาท โดยกําหนดใหผูฟองคดีตองเริ่มทํางาน
ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖  ทั้งน้ี  
ผูฟองคดีไดนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารจํานวนเงิน ๑๓๙,๘๖๐ บาท มอบใหไวแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏวาภายหลังทําสัญญาดังกลาว ผูฟองคดี
ไดขนยายวัสดุไปยังสถานที่กอสรางเพ่ือสรางบานพักคนงานแตไมสามารถดําเนินงานได 
เน่ืองจากเปนชวงมรสุม  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบวา
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไมสามารถกําหนดตําแหนง 
ที่จะกอสรางที่แนนอนชัดเจนได  อีกทั้ง การกอสรางตองเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยการตัดตนไม
จํานวนมาก ตองขุดตัดหนาดินและหาที่สําหรับทิ้งดินดวย การดําเนินงานดังกลาวโดยยังไมมี
การขออนุญาตใชพ้ืนที่กอสรางจากกองทัพเรือ ผูฟองคดีเกรงวาอาจถูกรองเรียนในภายหลังได 
จึงขอแจงหยุดงานจนกวาจะมีการสงมอบพื้นที่กอสรางใหถูกตอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาผูฟองคดี
ไดไปดูสถานที่กอสรางแลวตั้งแตในชั้นการประกวดราคา แตมิไดทักทวงจนกระทั่งลงนาม 
ในสัญญา กรณีที่ผูฟองคดียกขึ้นอางจึงเปนเพียงการหักลางกับการที่ผูฟองคดียังไมเริ่ม
ดําเนินงานตามสัญญาเทาน้ัน สวนการขออนุญาตใชพ้ืนที่กอสรางเปนหนาที่ของสวนราชการ 



 
 
๑๒๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่จะประสานงานกันเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือเรงรัดใหผูฟองคดีดําเนินงานตามสัญญา 
พรอมทั้งแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ การริบหลักประกันสัญญา และแจงเวียนใหเปนผูทิ้งงาน 
แตหลังจากนั้นผูฟองคดีก็ไมไดดําเนินการใด ๆ ตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ 
แจงบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ คืนเงินหลักประกันสัญญาใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือปรากฏวาสถานที่กอสรางตามสัญญาจางพิพาทตั้งอยูบนเกาะหนู 

จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินขึ้นทะเบียนเปนของกระทรวงกลาโหม  
เพ่ือประโยชนดานยุทธบริการ การฝก ตลอดจนการสงกําลังบํารุงของกองทัพเรือ และตอมา
กองทัพเรือไดอนุญาตใหกรมประมงใชที่ดินบนเกาะหนูบางสวนเปนสถานที่วิจัยและเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝง ซ่ึงการอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาตในเรื่องทั่ว ๆ ไป ไมใชกรณีการอนุญาต
ใหกอสรางสิ่งปลูกสรางตามสัญญาจางพิพาท เม่ือผูฟองคดีเขาดําเนินการตามสัญญา  
แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถกําหนดตําแหนงของสถานที่กอสรางที่แนนอน
ใหแกผูฟองคดีได รวมทั้งมีอุปสรรคอ่ืน ๆ คือ สถานที่กอสรางตองตัดตนไมจํานวนมาก 
และตองตัดดินเชิงลาดบนเกาะหนูหลายลูกบาศกเมตร แตไมมีที่สําหรับทิ้งดินน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากกรมประมง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูใชพ้ืนที่บริเวณ 
ที่จะมีการกอสราง มีหนาที่ตองดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหพ้ืนที่กอสรางมีความพรอมที่จะใหผูฟองคดี
เขาดําเนินงานตามสัญญา การที่กองทัพเรือยังไมไดอนุญาตใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกอสราง
สิ่งกอสรางที่พิพาท จึงถือไดวายังไมมีความพรอมในการสงมอบสถานที่กอสรางใหแกผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูรับจาง  อีกทั้ง การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองไมสามารถกําหนดตําแหนงสถานที่กอสราง 
ที่แนนอนได ก็เปนปญหาสําคัญที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองตองแกไขใหไดเสียกอน  ดังนั้น การท่ี 
ผูฟองคดียังไมไดเริ่มดําเนินงานตามสัญญาจางมีสาเหตุมาจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง จึงไมใชกรณี
ผูฟองคดีเปนผูผิดสัญญา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาจางพิพาทและริบหลักประกัน
สัญญาของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยขอสัญญา  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
คืนเงินหลักประกันสัญญาจํานวน ๑๓๙,๘๖๐ บาท ใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ภายใน ๖๐ วัน  
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗๗/๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

    (๓) การชําระคาเสียหาย 
 

     (๓.๑) การชําระคาเสียหายจากการเลิกสัญญา 
 

      กรณีที่ ผู รับจางดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงบอกเลิกสัญญาและดําเนินการจางผูรับจางรายใหม 
ใหทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จ คาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหมดังกลาวยอมสูงกวา
ราคาคาจางที่ไดมีการประเมินไวในขณะประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผูรับจางเดิม เน่ืองจาก
ราคาคาวัสดุกอสรางมีการปรับตัวสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ  ดังน้ัน เม่ือตอมาหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางไดคํานวณเงินคาจางผูรับจางรายใหมจากรายละเอียดขอบเขตงาน
และงวดงานที่ชัดเจน โดยนําเงินคางานตามสัญญาที่เหลืออยู เงินหลักประกันผลงาน
และหลักประกันสัญญาที่หักเปนคาปรับ หักออกจากคาจางบุคคลอ่ืนทํางานที่คางอยู 
จนแลวเสร็จดังกลาว และเรียกใหผูรับจางรายเดิมชําระเปนคาเสียหายจากการจางผูรับจาง
รายใหม การกระทําของหนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงชอบดวยกฎหมายแลว 
      สรุปขอเท็จจริง 
      องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  (ผูฟองคดี )  
ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนกิจการรวมคาใหกอสรางชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมติดตั้ง ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เทคโนธานี  
ในราคาทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๐๕,๑๑๕ บาท โดยมีธนาคาร ท. เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในวงเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวาเม่ือครบระยะเวลาตามสัญญาผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาได ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดี
ทั้งสาม และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชําระคาปรับและคาเสียหายรวมเปนเงิน 
๒๓๓,๕๘๒,๓๐๙.๘๑ บาท ใหแกผูฟองคดี และตอมาไดมีการแกไขจํานวนคาเสียหายดังกลาว
เปนเงินจํานวน ๒๒๐,๐๙๐,๖๕๘ บาท เน่ืองจากผูฟองคดีไดหักเงินหลักประกันผลงานจํานวน 
๑๓ ,๑๙๘ ,๗๓๐ บาท และหลักประกันสัญญาจํานวน ๙ ,๒๐๐ ,๐๐๐ บาท จากธนาคาร 
ผูออกหนังสือค้ําประกันแลว คงเหลือเงินคาปรับฐานผิดสัญญาจํานวน ๗,๓๖๕,๙๐๒.๙๓ บาท 
คาจางบุคคลอ่ืนทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๓๖,๒๘๒,๑๘๕ บาท คาเสียโอกาส
ของประชาชนที่จะเขาชมพิพิธภัณฑเปนเงิน ๑๔๓,๙๐๑,๘๒๐ บาท และคาขาดรายไดจากการ
จําหนายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑของผูฟองคดีจํานวน ๑๖,๙๑๙,๐๑๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ตองชําระใหแกผูฟองคดี แตเพิกเฉยไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา



 
 
๑๒๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกันชําระคาเสียหายตาง ๆ ดังกลาว พรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี 
      ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกัน
หรือแทนกันชําระคาเสียหายเฉพาะคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นสําหรับการจางผูอ่ืนทํางานตามสัญญา 
ที่คางอยูใหแลวเสร็จจํานวน ๓๒,๑๔๓,๙๖๕.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามโดยนาย ท. 
ผูรับมอบอํานาจไดลงนามในสัญญาพิพาทยอมผูกพันในขอสัญญาทุกประการ ซ่ึงรวมถึงการที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามตองรับผิดในคาปรับและคาเสียหายหากเกิดกรณีการผิดสัญญาจาง 
ที่พิพาทขึ้นดวย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนกิจการรวมคาอางวา นาย ท. ลงนามในสัญญาจาง
โดยระบุขอความเกินกรอบอํานาจที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มอบใหนาย ท. ไปทําขอตกลง ขอตกลงดังกลาว 
จึงไมผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน เปนการกลาวอางเรื่องของสัญญาตัวแทนตามมาตรา ๘๒๓๖ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตขอพิพาทในคดีน้ีเปนเรื่องขอตกลงตามสัญญารวมคา 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสามตกลงรวมกันใหนาย ท. เปนผูมีอํานาจลงนามในนิติกรรมตาง ๆ ผูเดียว 
เม่ือสัญญาพิพาทผูถูกฟองคดีทั้งสามโดยนาย ท . ผู รับมอบอํานาจไดลงนามในสัญญา  
สัญญาพิพาทจึงยอมผูกพันคูสัญญา  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงตองรวมรับผิดชําระเงิน
คาปรับและคาเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการผิดสัญญา สวนขอกําหนดในสัญญารวมคา
ระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนเรื่องการตกลงแบงความรับผิดชอบระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ดวยกัน ไมเ ก่ียวของกับบุคคลภายนอก ผูถูกฟองคดีรายใดรายหนึ่งจึงไมอาจหลุดพน 
จากความรับผิดตามที่กําหนดไวในสัญญาได เพียงแตเม่ือตองชดใชคาปรับและคาเสียหาย 
อันเกิดจากการผิดสัญญาแลว ก็สามารถไปไลเบี้ยระหวางกันได แตจะยกขึ้นกลาวอาง 
ตอบุคคลภายนอกไมได 
      เม่ือสัญญาพิพาทกําหนดวา ในกรณีที่ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญา 
ผูฟองคดีอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จได... ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ตกลงที่จะใหผูฟองคดีริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาจาง

                                                            
๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๘๒๓ ถาตัวแทนกระทําการอันใดอันหน่ึงโดยปราศจากอํานาจก็ดี หรือทํานอกทําเหนือขอบอํานาจก็ดี  
ทานวายอมไมผูกพันตัวการ เวนแตตัวการจะใหสัตยาบันแกการน้ัน 
 ถาตัวการไมใหสัตยาบัน ทานวาตัวแทนยอมตองรับผิดตอบุคคลภายนอกโดยลําพังตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวา 
บุคคลภายนอกน้ันไดรูอยูวาตนทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควรและผูถูกฟองคดีทั้งสามตกลงรับผิดชอบคาใชจาย 
ที่เพ่ิมขึ้น ในการที่ผูฟองคดีตองจางบุคคลอ่ืนทํางานตอใหแลวเสร็จบริบูรณตามสัญญา...  ดังน้ัน 
เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนฝายผิดสัญญาพิพาทจนผูฟองคดีบอกเลิกสัญญาและตองวาจาง
บุคคลอ่ืนทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จ หากคาจางดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเทาใด ผูถูกฟองคดี
ทั้งสามก็ตองรับผิดชดใชใหผูฟองคดีตามเง่ือนไขในสัญญาดังกลาวดวย 
      เม่ือการประเมินราคาคาจางตามสัญญาพิพาทเดิมเปนการ
ประเมินจากราคาคาวัสดุกอสรางในหวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ แตการคิดราคาคางานเพ่ือวาจาง 
ผูรับจางทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จเปนการประเมินในหวงป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงราคาคาวัสดุกอสราง
มีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ราคาคาจางทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จจึงยอมตองสูงขึ้น
กวาเดิม แมวาเน้ืองานที่เหลืออยูจะเทาเดิมก็ตาม  อยางไรก็ตาม ในขณะที่ผูฟองคดีเรียกรอง 
เงินสวนนี้ ยังไมไดดําเนินการจางเหมาผูรับจางรายใหมทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จ คาใชจาย
ดังกลาวจึงยังไมใชจํานวนที่แนนอน เปนเพียงการประมาณการของผูฟองคดีเทาน้ัน แตเม่ือ 
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเ พ่ิมเติมคําฟองในสวนนี้  ซ่ึ ง เ ดิมเ รียกรองไว จํานวน 
๕๑,๕๒๗,๐๕๓ บาท เน่ืองจากไดมีการทําสัญญาจางบริษัท ป. ใหทํางานตามสัญญาพิพาท 
ที่คางอยูใหแลวเสร็จ เปนเงินคาจางจํานวน ๘๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงถือไดวาคาจางเปนจํานวนเงิน
ที่แนนอนและมีรายละเอียดขอบเขตงานและงวดงานที่ชัดเจนแลว เม่ือหักคางานตามสัญญาพิพาท
ที่เหลืออยูจํานวน ๕๐,๖๑๗,๘๑๕ บาท แลว เปนคาจางที่ผูฟองคดีตองจายเพ่ิมขึ้นจํานวน 
๓๖,๒๘๒,๑๘๕ บาท และเม่ือนําเงินหลักประกันผลงานและหลักประกันสัญญาที่หักเปนคาปรับแลว
เหลืออยูจํานวน ๔,๑๓๘,๒๑๙.๕๐ บาท มาหักออกจากคาจางบุคคลอ่ืนทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จ 
คงเหลือเปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๔๓,๙๖๕.๕๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสามตองรวมกันชดใชใหแก 
ผูฟองคดี  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกันชําระคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นสําหรับ
การจางผูอ่ืนทํางานตามสัญญาพิพาทที่คางอยูใหแลวเสร็จจํานวน ๓๒,๑๔๓,๙๖๕.๕๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๓/๒๕๕๘) 
 

      กรณีที่ผูรับจางดําเนินการกอสรางตามสัญญาแลวบางสวน 
แตตอมาไดรับคําสั่งจากผูควบคุมงานใหพักงานชั่วคราว เน่ืองจากหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางยังไมดําเนินการขออนุญาตกอสรางตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางตามสัญญาได และตอมาผูรับจางไดขอบอกเลิกสัญญาพรอมทั้ง 
ขอเบิกเงินคาจางในงานสวนที่ไดทําไปแลว รวมทั้งคาวัสดุที่ไดส่ังเขามาหนางานแลวน้ัน 



 
 
๑๒๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คางานที่ผูรับจางจะเรียกรองจากผูวาจางได ตองคํานวณจากงานที่ไดปฏิบัติกันจริง
รวมเขากับคาวัสดุที่ ผู รับจางได ส่ังเขาหนางานกอนที่จะได รับคําสั่งใหหยุดงาน  
โดยหลักฐานการซ้ือขายวัสดุกอสรางดังกลาวตองมีนํ้าหนักนาเชื่อถือวาไดมีการ 
ทําสัญญาซื้อขายกันจริงดวย  การที่ผูรับจางอางหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ไมระบุที่อยู 
ของคูสัญญา ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสัญญา ประกอบกับไมปรากฏ
ขอมูลทะเบียนราษฎรของคูสัญญา ยอมเปนการผิดวิสัยของผูประกอบธุรกิจดําเนินการ
กอสรางที่จะตองมีความรัดกุมในการทําสัญญา อันเปนการรักษาผลประโยชนหากมีปญหา
ฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากันในภายหลัง  ดังน้ัน ผูรับจางจึงไมอาจอางบัญชี
แสดงรายการวัสดุกอสรางที่ไมมีนํ้าหนักนาเชื่อถือดังกลาวมาเปนหลักฐานในการกําหนด
จํานวนเงินที่จะขอใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางชดใชใหแกผูรับจางได 
      สรุปขอเท็จจริง 
      เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
บริษัท อ. (ผูฟองคดี) ใหทําการกอสรางชายหาดทรายบริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร  
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงินคากอสรางจํานวน ๒,๕๘๔,๘๐๕.๖๐ บาท  
โดยผูฟองคดีตองเร่ิมทํางานภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ปรากฏวาในระหวางดําเนินการกอสราง ผูควบคุมงานกอสราง
ของผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางเปนการชั่วคราวเม่ือวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และในวันเดียวกันสํานักงานการขนสงทางน้ํา สาขากาญจนบุรี ไดมีหนังสือ
แจงคําสั่งใหผูถูกฟองคดีหยุดการกอสรางชายหาดทราย เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมไดขออนุญาต
กอสรางจากกรมเจาทา (กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม) ผูฟองคดีจึงขอใหผูถูกฟองคดี
ประสานขออนุญาตไปยังกรมเจาทาเพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางตอไป รวมทั้งไดขอสงวนสิทธิ์
ในการขยายอายุสัญญาดวย  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖  
แจงใหผูถูกฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีไดสั่งวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางครบถวนแลว ขอให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการใหผูฟองคดีเขาทํางานกอสรางตอไป  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอสงมอบงานงวดที่ ๑ ซ่ึงไดทําเสร็จกอนไดรับแจงใหหยุด 
การกอสราง แตผูถูกฟองคดีแจงวางานที่สงมอบไมถูกตองตามท่ีระบุในสัญญา จึงยังไมสามารถ
เบิกจายคาจางของงานงวดดังกลาวใหแกผูฟองคดีได  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ถึงผูถูกฟองคดีสอบถามถึงเรื่องการสงมอบพ้ืนที่กอสรางเร่ือยมา แตไมไดรับการชี้แจง ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ บอกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดี และขอเบิกเงิน 
คางานในสวนที่ไดทําไปแลว คาวัสดุที่ไดสั่งซ้ือมาลงไวในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการกอสราง รวมทั้ง 
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คาตนมะพราวและตนปาลม เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๘,๙๑๐ บาท แตผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดี
เรียกรองคางานเกินความเปนจริง จําเปนตองพิสูจนความเสียหายที่แทจริงกอน ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๒,๑๕๘,๙๑๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีทราบ 
ถึงการบอกเลิกสัญญาจนถึงวันฟองคดี รวมเปนเงิน ๒,๒๙๐,๒๒๖ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ  
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒,๑๕๘,๙๑๐ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
และใหผูถูกฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      เม่ือพิจารณาบัญชีแสดงรายการกอสรางที่ผูฟองคดีดําเนินการ
ไปแลวบางสวนซึ่งผูฟองคดียื่นพรอมหนังสือบอกเลิกสัญญา อันประกอบดวย ๑. กลอง GABION 
๒. แผน GEOTEXTILE ๓. ทรายละเอียด ๔. หินใหญ ๕. คามัดจําตนมะพราว ๕๐ เปอรเซ็นต 
และ ๖. คามัดจําตนปาลม ๕๐ เปอรเซ็นต ประกอบกับใบสั่งวัสดุตาง ๆ ที่ผูฟองคดียื่นตอศาลแลว 
เห็นไดวา ผูฟองคดีไดทําการสั่งซ้ือวัสดุรายการที่ ๑ กลอง GABION และวัสดุรายการที่ ๒  
แผน GEOTEXTILE กอนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ อันเปนวันที่ผูควบคุมงานมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีพักงานชั่วคราว สวนวัสดุรายการที่ ๓ ทรายละเอียด และวัสดุรายการที่ ๔ หินใหญ 
ไมปรากฏรายละเอียดวาผูฟองคดีสั่งซ้ือเม่ือใด แตมีบางสวนถูกสงมอบภายหลังวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เปนเวลานานมาก จึงยังมีขอสงสัยในเรื่องการส่ังซื้อทรายละเอียดและหินใหญ 
การที่จะนําเอาบัญชีแสดงรายการของผูฟองคดีมาเปนหลักฐานในการกําหนดจํานวนเงินที่จะให
ผูถูกฟองคดีชดใชแกผูฟองคดีนาจะไมเปนธรรม จึงควรตองกําหนดจํานวนเงินโดยคํานวณ 
จากงานที่ไดปฏิบัติกันจริงรวมเขากับวัสดุที่ไดสั่งเขาหนางานกอนที่ผูถูกฟองคดีจะสั่งใหหยุดงาน 
ซ่ึงในการนี้คณะกรรมการตรวจการจางของผูถูกฟองคดีไดประเมินราคางานกอสรางที่ผูฟองคดี
ไดดําเนินการไป รวมทั้งราคาวัสดุที่ผูฟองคดีไดสั่งซ้ือเขาหนางานกอนถูกคําส่ังใหระงับการกอสราง 
คาแรงงาน คาภาษีกําไรและคาดําเนินการรอยละ ๓๐ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๔๘,๘๙๙ บาท  
ตามหลักฐานใบประเมินราคา (ปร.๔) ไมลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๔๗ จึงเห็นวาการประเมิน
คาเสียหายเปนจํานวนดังกลาวของคณะกรรมการตรวจการจางของผูถูกฟองคดีมีเหตุผล 
และเหมาะสมแลว 
      สําหรับวัสดุรายการที่ ๕ คามัดจําตนมะพราว ๕๐ เปอรเซ็นต 
และวัสดุรายการที่ ๖ คามัดจําตนปาลม ๕๐ เปอรเซ็นต น้ัน ปรากฏขอเท็จจริงตามหนังสือ 
สัญญาซ้ือขายวา ผูฟองคดีทําสัญญาซ้ือขายภายหลังจากที่รูแลววาตองหยุดการกอสราง  
ทั้งยังมีขอนาสังเกตถึงความผิดปกติในการทําสัญญาซ้ือขายตนมะพราวระหวางผูฟองคดีกับนาย ส. 
ซ่ึงไมมีการระบุรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจนของนาย ส. และไมปรากฏสําเนาบัตรประจําตัว 
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ประชาชนของนาย ส. ประกอบกับขอสนับสนุนที่ผูถูกฟองคดีตรวจสอบรายละเอียดของนาย ส.  
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรแลวไมมีตัวตน  อีกทั้ง ผูฟองคดีอางวาไมสามารถติดตอนาย ส.  
ไดอีก จึงมีนํ้าหนักนาเชื่อไดวามิไดมีการทําสัญญากันจริง และโดยที่ผูฟองคดีประกอบธุรกิจ 
ดานการกอสราง ยอมจะตองมีความรัดกุมในการทําสัญญาซื้อขายวัสดุตาง ๆ อันเปนการรักษา
ผลประโยชนของผูฟองคดีหากมีปญหาฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากันในภายหลัง ผูฟองคดี
จึงไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายในสวนนี้ 
      พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน 
๖๔๘,๘๙๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
และใหผูถูกฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๑๒๘/๒๕๕๘) 
 

      เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  แมผู รับจางจะได รับสิทธิ 
ในการขยายระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญาแลวก็ตาม แตความกาวหนาของงาน 
ยังคงเปนไปอยางลาชามาก เน่ืองจากผูรับจางไมสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักร 
และแรงงานเขาดําเนินงานตามสัญญาได เปนเหตุใหเม่ือใกลครบกําหนดระยะเวลา 
ที่ไดรับการขยายออกไปแลว ผูรับจางยังคงดําเนินงานไดเพียงประมาณรอยละ ๕๑  
ของผลงานทั้งหมด  กรณีจึงมีเหตุทําใหเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลาได การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา 
กอนครบกําหนดเวลาที่ไดขยายออกไป จึงชอบแลว 
      สําหรับคาเสียหายที่ผูรับจางจะตองชดใชใหแกหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางจากการทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญานั้น หากปรากฏวาภายหลัง
จากบอกเลิกสัญญา หนวยงานทางปกครองผูวาจางไดวาจางผูรับจางรายใหมใหดําเนินงาน
ตามสัญญาตอจากผูรับจางรายเดิมในวงเงินที่สูงข้ึน แมผูรับจางจะโตแยงวาคางาน 
ที่สูงข้ึนดังกลาวเปนคางานกอสรางสวนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการงานตาม 
สัญญาจางเดิมก็ตาม แตเม่ือผูรับจางมิไดแสดงพยานหลักฐานประกอบขอโตแยง
ดังกลาว ผูรับจางจึงตองชดใชคาเสียหายเปนคางานที่เพิ่มข้ึนน้ันใหแกหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจาง 
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      ในสวนของคาจางผูควบคุมงาน น้ัน เม่ือตามสัญญา
กําหนดใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางมีสิทธิเรียกใหผู รับจางรับผิดไดเฉพาะ 
คาควบคุมงานที่เกิดข้ึนภายหลังการบอกเลิกสัญญา และหนวยงานทางปกครองผูวาจาง
ไดดําเนินการสําหรับงานน้ันตอโดยมีคาใชจายในการควบคุมงานเกิดข้ึน  ดังน้ัน  
ผูรับจางจึงไมตองชดใชคาควบคุมงานที่เกิดข้ึนกอนวันบอกเลิกสัญญาใหแกหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจาง คงตองรับผิดเพียงคาควบคุมงานอันเปนคาใชจายที่เพิ่มข้ึน 
จากการที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางตองทํางานตอใหแลวเสร็จเทาน้ัน 
      อยางไรก็ตาม แมการที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบดวยกฎหมายจะทําใหไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใด ๆ 
ใหแกผู รับจาง แตหากปรากฏวากอนการบอกเลิกสัญญา ผู รับจางไดสงมอบงาน 
ตามสัญญาไปแลวบางสวน และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานที่สงมอบ
บางสวนดังกลาวแลวเห็นวาถูกตองตามสัญญา หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ยอมมีหนาที่ตองชําระคาการงานที่รับมอบแลวบางสวนน้ันใหแกผูรับจาง 
      สรุปขอเท็จจริง 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางบริษัท ส. 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ใหปรับปรุงอาคารเคมี ๑ ในวงเงินคาจางจํานวน ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
แบงการจายเงินออกเปน ๖ งวดงาน กําหนดระยะเวลาดําเนินงานแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน 
ตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมอบหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ก. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จํานวนเงิน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดีเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในการควบคุมงาน ผูฟองคดี 
ไดวาจางบริษัท ป. ใหเปนผูควบคุมการทํางานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรากฏวาภายหลัง 
การทําสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจการจางไดตรวจรับงานดังกลาวแลว จนกระทั่งเม่ือใกลครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอขยายระยะเวลาการทํางานออกไปอีก ๗๒ วัน พรอมเสนอแผนเรงรัดงาน
หลังสิ้นสุดสัญญาตอคณะกรรมการตรวจการจาง แตในระหวางการพิจารณาคําขอดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอสงมอบงานงวดที่ ๓ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางก็ไดรับงาน 
งวดดังกลาวไวแลวเชนเดียวกัน  หลังจากนั้น ผูฟองคดีจึงไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการทํางาน
ออกไป ๑๓ วัน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการทํางานอีกคร้ัง  
แตเปนการขอขยายเวลากอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
ซ่ึงในระหวางการพิจารณาคําขอดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
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ดําเนินงานตามแผนเรงรัดงานและสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมสามารถดําเนินงานตามแผนดังกลาวได  หลังจากนั้น ผูฟองคดีจึงอนุมัติใหขยายระยะเวลา
การทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนจํานวน ๑๘๐ วัน และขยายเวลา 
การทํางานกรณีผูฟองคดีสั่งใหหยุดงานอีก ๒ วัน รวมเปน ๑๘๒ วัน ซ่ึงจะครบกําหนดเวลาทํางาน
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ตอมา ผูฟองคดีเห็นวาแมจะอนุมัติใหมีการขยายระยะเวลา
การทํางานใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว แตงานมีความกาวหนานอยมาก โดยเม่ือเปรียบเทียบ
ผลงานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําไดในขณะนั้น คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๔ ของผลงานท้ังหมด  
ทั้งที่ตามแผนเรงรัดงาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควรจะทําไดรอยละ ๙๐.๘๘ ของผลงานทั้งหมด  
จึงเชื่อวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาตามแผนเรงรัดงาน 
จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
พรอมทั้งสงวนสิทธิในการเรียกหลักประกันสัญญาจาง เรียกคาจางที่เพิ่มขึ้นจากการจางบุคคลอ่ืน
ใหทํางานตอจนแลวเสร็จ รวมทั้งคาใชจายในการควบคุมงานตอจนแลวเสร็จ  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดวาจางบริษัท ศ. ใหทํางานตอจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และจางบริษัท ป. ซ่ึงเปน 
ผูควบคุมงานเดิมใหควบคุมงานดังกลาวตอ  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
นําคาเสียหายทั้งหมด ซ่ึงไดแก คาจางผูรับจางรายใหมในวงเงินที่สูงขึ้น คาจางควบคุมงาน  
และคาไฟฟาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คางชําระ เปนเงินจํานวน ๔,๙๘๑,๐๑๙.๔๐ บาท มาชําระ 
แกผูฟองคดี รวมทั้งมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินตามสัญญาค้ําประกันไปชําระ 
ใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉยไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาเสียหายตามจํานวนขางตนใหแก 
ผูฟองคดี 
      ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฟองแยงขอใหผูฟองคดีชดใชคางวดงาน
ตามสัญญาสวนที่เหลือในงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๖ และคาเสียหายจากการสั่งซ้ืออุปกรณตาง ๆ  
ที่ตองนํามาใชในการดําเนินงานตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      เม่ือขอเท็จจริงมีกรณีที่ทําใหเชื่อไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกําหนดเวลา  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการทํางานตามสัญญาได 
การบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีจึงชอบแลว 
      สําหรับคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานแผนการดําเนินงานกอสรางประกอบการขออุทธรณ
กรณีบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีซ่ึงรายงานโดยบริษัท ป. วา ณ วันบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๑ มีผลงานที่ดําเนินการไดรอยละ ๕๒.๓๙ ของงานทั้งหมด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดโตแยง
ขอเท็จจริงดังกลาว จึงรับฟงไดวา ณ วันบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีผลงานที่ดําเนินการ
ไดรอยละ ๕๒.๓๙ ของงานทั้งหมด คิดเปนเงิน ๑๘,๕๙๘,๔๕๐ บาท จากมูลคางานทั้งหมด 
๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน จึงคงเหลือมูลคางานจํานวน ๑๖,๙๐๑,๕๕๐ บาท แตเน่ืองจากผูฟองคดี
ไดวาจางบริษัท ศ. ทํางานตอจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวงเงินคาจาง ๒๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท  
จึงคิดเปนคางานที่เพ่ิมขึ้น ๖,๓๗๘,๔๕๐ บาท ซ่ึงแมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะโตแยงวาคางาน 
ที่เ พ่ิมขึ้นดังกลาวเปนคางานที่ มีการกอสรางสวนที่ เ พ่ิมเติมนอกเหนือจากรายการงาน 
ตามสัญญาเดิม แตเม่ือผูฟองคดีชี้แจงวาสวนงานที่เพ่ิมเติมขึ้นดังกลาวเปนงานที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ทําใหเกิดความเสียหาย และตองดําเนินการซอมแซมคืนใหแกผูฟองคดีในสภาพเดิม  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดแสดงขอเท็จจริงใดเพื่อหักลางขอกลาวอางของผูฟองคดี จึงเชื่อไดวา
คางานที่ เ พ่ิมขึ้นสวนหนึ่งนั้น เปนคางานสําหรับการซอมแซมงานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําใหเสียหายจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายจากคางานที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว
ใหแกผูฟองคดี 
      สวนคาจางควบคุมงาน น้ัน เม่ือขอสัญญากําหนดใหในกรณีที่
ผูฟองคดียังมิไดบอกเลิกสัญญาแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
ตอไปได ผูฟองคดีจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนที่เกินกวาหลักประกัน 
การปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นตอ 
ใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิมก็ได  กรณีจึงเห็นไดวา คาควบคุมงาน
ที่ผูฟองคดีชอบที่จะเรียกจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดน้ัน ตองเปนคาควบคุมงานที่เกิดขึ้นภายหลัง
การบอกเลิกสัญญา และผูฟองคดีไดดําเนินการสําหรับการทํางานนั้นตอโดยมีคาใชจาย 
ในการควบคุมงานเกิดขึ้น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดบอกเลิกสัญญาโดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงชอบที่จะเรียกคาใชจายในการควบคุมงาน
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดหลังจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ การที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชดใชคาควบคุมงานตั้งแตวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาเปนเวลา ๙๑ วัน 
เปนเงิน ๓๒๗,๔๙๙.๙๐ บาท จึงไมอาจพิจารณาคาเสียหายดังกลาวใหแกผูฟองคดีได   
อยางไรก็ตาม เม่ือภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผูฟองคดีไดวาจางบริษัท ศ. ใหเขาทํางานสวนที่เหลือ 
และวาจางบริษัท ป. ใหควบคุมงานตอ เปนเงินจํานวน ๔๓๒,๔๐๐ บาท กรณีจึงถือไดวา 
คาควบคุมงานในสวนนี้เปนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการท่ีผูฟองคดีตองทํางานตอใหแลวเสร็จ  
ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับใชคาเสียหายในสวนนี้จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
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      สําหรับกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองรับผิดตามสัญญา 
ค้ําประกันหรือไมเพียงใด น้ัน  เม่ือไดวินิจฉัยแลววา การที่ผูฟองคดีใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  
เปนการใชสิทธิโดยชอบตามขอสัญญาแลว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาได และเมื่อหนังสือค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีขอกําหนดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ยอมผูกพันตนโดยไมมีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหน้ีชั้นตน 
ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูฟองคดีจํานวนไมเกิน ๑ ,๗๗๕ ,๐๐๐ บาท  
ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใด ๆ  
หรือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดไวในสัญญา โดยท่ีผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะไมอางสิทธิใด ๆ เพ่ือโตแยง และผูฟองคดีไมจําเปนตองเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ชําระหนี้กอน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาคํ้าประกันดังกลาวได  
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองรับผิดตามหนังสือค้ําประกัน พรอมชําระดอกเบ้ียจากการผิดนัด
ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหแกผูฟองคดี 
      สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฟองแยงขอใหผูฟองคดีชดใช 
คางานงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๖ และคาเสียหายจากการสั่งซื้ออุปกรณตาง ๆ น้ัน เม่ือการบอกเลิกสัญญา
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชอบดวยขอสัญญาแลว กรณีจึงไมมีคาเสียหายใด ๆ ที่ผูฟองคดีตองรับผิด
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  อยางไรก็ตาม เม่ือในขณะบอกเลิกสัญญาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงมอบ
งานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ใหแกผูฟองคดีแลว และไดดําเนินงานงวดที่ ๔ ไปแลวบางสวนดวย  
ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะไดคางานในสวนที่ไดดําเนินการไปแลวบางสวนจากผูฟองคดี  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ณ วันที่
มีการบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีผลงานที่ดําเนินการไดรอยละ ๕๒.๓๙ ของงานทั้งหมด 
คิดเปนเงิน ๑๘,๕๙๘,๔๕๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเงินงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ไปแลว
จํานวน ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิไดรับเงินคางวดที่ ๔ บางสวนอีกจํานวน 
๒,๓๙๘,๔๕๐ บาท สวนคาเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสั่งซื้ออุปกรณตาง ๆ สําหรับ
ดําเนินงานตามสัญญาจํานวน ๑,๘๒๘,๘๐๖.๖๔ บาท น้ัน มิใชเปนเง่ือนไขในสัญญาท่ีผูกพัน 
ใหผูฟองคดีตองรับผิด ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดแสดงพยานหลักฐานใด ๆ ที่สนับสนุน
ขอกลาวอางของตน ผูฟองคดีจึงตองรับผิดเพียงเงินคางานงวดที่ ๔ เปนจํานวน ๒,๓๙๘,๔๕๐ บาท 

                                                            
 ๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียกดอกเบ้ีย
ไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอนัชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 

ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวาน้ัน ทานอนุญาตใหพิสูจนได 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

      เม่ือนําเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิไดรับเปนคางานงวดที่ ๔ 
บางสวนจํานวน ๒,๓๙๘,๔๕๐ บาท มาหักกับคางานที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๖,๓๗๘,๔๕๐ บาทแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชดใชคางานที่เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท  
และคาควบคุมงานที่ เ พ่ิมขึ้น ๔๓๒ ,๔๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔ ,๔๑๒ ,๔๐๐ บาท  
สวนดอกเบี้ยผิดนัดน้ัน  เม่ือปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒  
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินไปชําระใหแกผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ  
ซ่ึงคือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระเงินภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๒ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดนัดชําระหนี้ และตองชําระ
ดอกเบี้ยจากการผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ผิดนัด คือ 
วันที่  ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๒  จนถึงวันฟอง คือ วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เปนเ งิน 
๔๙,๘๖๖.๑๖ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินจํานวน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท ไปชําระ
แกผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซ่ึงคือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงตองชําระเงินภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงถือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผิดนัดชําระหนี้ และตองชําระดอกเบี้ยจากการผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟอง คือ วันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนเงิน ๑๘,๖๐๑.๐๓ บาท และดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
ดังกลาวนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
      พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงิน
จํานวน ๔,๔๖๒,๒๖๖.๑๖ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน 
๔,๔๑๒.๔๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยในสวนของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ใหชําระเงินไมเกินจํานวน ๑,๗๙๓,๖๐๑.๐๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงิน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙) 
 

     (๓.๒) การชําระคาเสียหายจากการผิดสัญญา 
 

      กรณีที่ ผู รับจางดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํ า 
จนแลวเสร็จ โดยไดสงมอบงานใหแกหนวยงานทางปกครองผูวาจางและรับเงินคาจาง 
ไปทั้งหมดแลว  แตตอมามีผูรองเรียนเรื่องการทุจริตโครงการกอสรางดังกลาว 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงตรวจสอบพบวาฝาปดรางระบายนํ้าเกิดความชํารุด



 
 
๑๒๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บกพรองเปนจํานวนมาก และเหล็กเสริมคอนกรีตที่ผูรับจางใชไมตรงตามแบบที่กําหนด
ในสัญญา ซึ่งในขณะตรวจรับมอบงานกอสราง คณะกรรมการตรวจการจางไมพบเหตุ
ความชํารุดบกพรองน้ัน จึงเปนขอเท็จจริงที่ยืนยันไดวาผูรับจางมีพฤติการณจงใจ 
กระทําผิดสัญญาแลวปดบังไวมิใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางรู กรณีจึงตองดวย
มาตรา  ๕๙๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และไมอาจถือวาผู รับจาง 
ไดสงมอบงานครบถวนตามขอ ๖๕ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หนวยงานทางปกครองผูวาจาง
จึงมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการที่ผูรับจางประพฤติผิดสัญญาดังกลาวได 
      สรุปขอเท็จจริง 
      เทศบาลตําบลคําตากลา (ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจาง 
หางหุนสวนจํากัด ก. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนาย ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทําการกอสราง 
รางระบายน้ํารูปตัวยูสาย ๔๑ (แบบมีฝาปด) ยาว ๖๐๐ เมตร โดยแบบแนบทายสัญญากําหนดให
ใชเหล็กเสริมคอนกรีตเปนเหล็กขอออย DB ๑๒ มิลลิเมตร และเหล็กเสนกลม RB ๙ มิลลิเมตร 
จํานวน ๒,๔๐๐ ฝา พรอมปายประชาสัมพันธ วงเงินคาจาง ๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท โดยมีกําหนด
แลวเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ปรากฏวาภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ
กอสรางจนแลวเสร็จและสงมอบงาน รวมทั้งรับเงินคาจางทั้งหมดไปแลว มีผูรองเรียนวามีการทุจริต
โครงการกอสรางดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดตรวจสอบพบวา ฝาปดรางระบายน้ําเกิดความชํารุดจํานวน 
๗๐๒ ฝา และสุมตรวจพบวามีการใชเหล็กเสริมคอนกรีตเปนเหล็กเสนกลม RB ๔ มิลลิเมตร 
จํานวน ๑,๘๖๘ ฝา จึงเชื่อวาเปนการกระทําผิดแบบที่กําหนดในสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองแกไขและเปลี่ยนแปลงฝาปดรางระบายน้ําที่ผิดแบบแปลนใหถูกตอง
หรือชดใชคาเสียหาย แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๓๖๐,๘๙๔ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไป
จนกวาผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระหนี้แลวเสร็จใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      คดีน้ีแมคณะกรรมการตรวจการจางจะไดทําการตรวจรับงาน 
และผูฟองคดีไดอนุมัติเบิกจายเงินคาจางตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวก็ตาม  
แตเม่ือตอมาผูฟองคดีตรวจสอบฝาปดรางระบายน้ําแลวพบวาเกิดความชํารุด และมีการใชเหล็ก
เสริมคอนกรีตไมตรงตามแบบที่กําหนดในสัญญา ซึ่งในขณะตรวจรับมอบงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจางของผูฟองคดีไมพบเหตุความชํารุดบกพรองน้ัน จึงเปนขอเท็จจริงที่ยืนยันไดวา  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีพฤติการณจงใจกระทําผิดสัญญาโดยใชเหล็กเสริมคอนกรีตผิดจากแบบ 
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ที่กําหนดในสัญญา แลวปดบังไวมิใหผูฟองคดีรู กรณีจึงตองดวยมาตรา ๕๙๘๘ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย และไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงมอบงานครบถวนตามขอ ๖๕ (๔)๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น เม่ือสัญญาจางดังกลาวเปนสัญญาจางทําของตามมาตรา ๕๘๗๑๐  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จะตองดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามสัญญา โดยผูฟองคดีมีหนาที่ชําระคาจาง 
เปนคาตอบแทนอันเปนคาจางตามสัญญา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการกอสรางฝาปดรางระบายนํ้าผิดแบบ จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา 
และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
จากการกอสรางฝาปดรางระบายน้ําผิดแบบจํานวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๘ ฝา ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน
จํานวน ๒๖๗,๙๘๗.๐๒ บาท รวมกับคาภาษี คาดําเนินการ และคาเส่ือมราคาตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดเปนเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๐๖๕.๙๐ บาท และเม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการแกไขฝาปดรางระบายน้ําใหถูกตองแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงถือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกเปนผูผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๑๑ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย จึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดใหแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน นับตั้งแตวันผิดนัดจนถึงวันฟองคดี
                                                            

๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๕๙๘ ถาผูวาจางยอมรับมอบการที่ทําน้ันแลวทั้งชํารุดบกพรองมิไดอิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย 

ผูรับจางก็ไมตองรับผิด เวนแตความชํารุดบกพรองน้ันเปนเชนจะไมพึงพบไดในขณะเม่ือรับมอบ หรือผูรับจางไดปดบังความนั้นเสีย 
๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวน เปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลว  

ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ัน และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด 
แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการ
เบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และรายงานใหหัวหนาฝายบริหาร 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐-๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๒๐๔ ถาหน้ีถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตน้ันเจาหน้ีไดใหคําเตือนลูกหน้ีแลว ลูกหน้ียังไมชําระหน้ีไซร 
ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
 ถาไดกําหนดเวลาชําระหน้ีไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหน้ีมิไดชําระหน้ีตามกําหนดไซร ทานวาลูกหน้ี 
ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันน้ีทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหน้ี  
ซ่ึงไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว 
 มาตรา ๕๘๗ อันวาจางทําของน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกวาผูรับจาง ตกลงจะทําการงานสิ่งใดส่ิงหน่ึง 
จนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทําน้ัน 



 
 
๑๒๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๗๘๒ วัน คิดเปนดอกเบ้ียจํานวน ๕๗,๓๗๕.๑๑ บาท รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองจะตองรวมกันหรือแทนกันชําระใหแกผูฟองคดีทั้งสิ้น ๔๑๔,๔๔๑.๐๑ บาท แตเน่ืองจาก 
ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงินจํานวน ๓๖๐,๘๙๔ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๓๖๐,๘๙๔ บาท นับถัดจากวันฟอง
จนกวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะชําระหนี้แลวเสร็จ ศาลจึงไมอาจมีคําพิพากษาเกินคําขอได  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินจํานวน ๓๖๐,๘๙๔ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองคดี 
เปนตนไปจนกวาจะชําระใหแกผูฟองคดีแลวเสร็จ โดยใหชําระแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๕๘) 
 

      ตามสัญญาจางทํางานวางทอระบายนํ้า เม่ือคูสัญญา 
ทั้งสองฝายไดลงลายมือชื่อรับทราบแบบแปลนการกอสรางแนบทายสัญญาซึ่งกําหนดให
ผู รับจางจะตองปรับปรุงถนนตามแบบแปลนที่กําหนดภายหลังจากกอสรางถนน 
พรอมวางทอระบายน้ําเสร็จเรียบรอยแลว จึงถือไดวางานปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร
บริเวณที่มีการกอสรางถนนเพื่อวางทอระบายนํ้าดังกลาว เปนสวนหน่ึงของสัญญาจาง
ทํางานวางทอระบายนํ้าดวย  ดังน้ัน เม่ือภายหลังจากการสงมอบงานแตยังอยูในระหวาง
การประกันผลงาน หนวยงานทางปกครองผูวาจางตรวจพบความชํารุดเสียหาย 
ของถนนลาดยางที่ผูรับจางทําการกอสรางบริเวณบอพักนํ้าเสีย จึงเรียกใหผูรับจาง 
ทําการซอมแซมถนนดังกลาว แตผูรับจางเพิกเฉย จึงถือไดวาผูรับจางเปนฝายผิดสัญญา
หนวยงานทางปกครองยอมมีสิทธิที่จะทําการซอมแซมถนนลาดยางดังกลาวน้ันเอง 
หรือจะจางผู รับจางรายใหมเขาทํางานนั้นแทนได โดยผู รับจางรายเดิมตองเปน 
ผูออกคาใชจายเอง  การที่ตอมาหนวยงานทางปกครองใชสิทธิเรียกใหธนาคาร 
ผูคํ้าประกันสงมอบเงินตามสัญญาค้ําประกันเพื่อชําระคาเสียหายจากการที่หนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางตองวาจางผูรับจางรายใหมเขาทําการซอมแซมถนนดังกลาวแทน 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
      สรุปขอเท็จจริง 
      องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญา 
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ วาจางหางหุนสวนจํากัด ท. (ผูฟองคดี) ทํางานวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พรอมบอพักนํ้าและฝาตะแกรงเหล็กปด รวมทั้งขุดลอกบอพักนํ้าเสีย
พรอมปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย วงเงินคาจางจํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไดนํา
หนังสือค้ําประกันของธนาคารจํานวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท มอบใหผูถูกฟองคดีไวเพ่ือเปนหลักประกัน



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

การปฏิบัติตามสัญญา  ทั้งน้ี ในการทําสัญญาจางดังกลาวมีขอกําหนดในสัญญาใหถือเอา 
แบบกอสรางแนบทายสัญญาเปนสวนหนึ่งของสัญญา ซ่ึงไดมีการแนบแบบแปลนการกอสราง 
ไวทายสัญญา ซ่ึงคูสัญญาทั้งสองฝายไดลงลายมือชื่อรับทราบแบบแปลนการกอสรางแนบทาย
สัญญาดังกลาว โดยแบบแปลนการกอสรางขางตนระบุวา เม่ือผูฟองคดีกอสรางถนนพรอมวาง
ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแลว ผูฟองคดีตองปรับปรุงถนนดังกลาวโดยลงลูกรังบดอัดแนน
ลงหินคลุกบดอัดแนน ทําไพรมโคท และแทคโคท รวมทั้งตองลาดแอสฟลตติกคอนกรีต ตามที่
แบบแปลนกําหนด ซ่ึงปรากฏวาในการสงมอบงานจางครั้งแรก คณะกรรมการตรวจการจางไดสั่งให
ผูฟองคดีแกไขงานจาง โดยมีงานปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) รวมอยูดวย 
เม่ือผูฟองคดีแกไขงานแลวเสร็จไดขอสงมอบงานอีกคร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจาง 
รายงานตอผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดีปฏิบัติงานถูกตองตามสัญญาจาง ผูถูกฟองคดีจึงจายเงิน
คาจางใหแกผูฟองคดี  ตอมา ในระหวางระยะเวลาประกันผลงาน ผูถูกฟองคดีตรวจสอบพบวา
ถนนลาดยางที่ผูฟองคดีทําการกอสรางตามแบบแปลนเกิดชํารุดเสียหาย จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดี
รวม ๔ ฉบับ เรียกใหผูฟองคดีเขาทําการซอมแซมถนนดังกลาวภายในเวลาที่ กําหนด  
หากไมดําเนินการ ผูถูกฟองคดีจะกระทําการแกไขเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูฟองคดี
เปนผูออกคาใชจายทั้งหมด ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลว แตมิไดเขาดําเนินการซอมแซม
ถนนที่ชํารุดแตอยางใด ผูถูกฟองคดีจึงวาจางนาย ส. ใหดําเนินการซอมแซมถนนดังกลาว 
แทนผูฟองคดี โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินคาจาง ๗๒,๐๐๐ บาท เม่ือนาย ส. ดําเนินการแลวเสร็จ 
และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือเรียก 
ใหธนาคารผูค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาของผูฟองคดีชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน  
แตผูฟองคดีเห็นวาถนนลาดยางไมอยูในสัญญาจางที่ผูฟองคดีจะตองรับผิดชอบ  อีกทั้ง หนังสือ
ของผูถูกฟองคดีที่เรียกใหธนาคารชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากการซอมแซมถนนลาดยางที่ชํารุดไมมีการประเมินความเสียหาย ไมมีการเปดประมูล
การจาง และไมแจงใหผูฟองคดีซ่ึงเปนฝายเสียหายทราบ รวมทั้งมูลคาความชํารุดเสียหาย 
ไมมากถึงจํานวนเต็มตามหนังสือค้ําประกัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ เรียกใหธนาคารชําระเงินจํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท  
ตามสัญญาค้ําประกัน และใหผูถูกฟองคดีคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
รวมทั้งใหเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่เรียกใหผูฟองคดีเขาทําการซอมแซมถนนลาดยาง 
ที่ชํารุดเสียหาย 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      เ ม่ือข อ เท็ จจ ริ งปรากฏว าผูฟ องค ดีและผู ถู กฟองค ดี 
ไดลงลายมือชื่อรับทราบแบบแปลนการกอสรางแนบทายสัญญาที่ระบุใหผูฟองคดีตองปรับปรุงถนน



 
 
๑๒๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยลงลูกรังบดอัดแนน ลงหินคลุกบดอัดแนน ทําไพรมโคท และแทคโคท รวมทั้งตองลาด
แอสฟลตติกคอนกรีต ตามที่แบบแปลนกําหนดภายหลังจากกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กแลว จึงถือไดวางานปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) บริเวณ
ที่มีการกอสรางถนนเพื่อวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบแปลนการกอสราง 
แนบทายสัญญาจาง ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางพิพาท ผูฟองคดีจึงมีหนาที่ตองรับผิดชอบ
ในความชํารุดบกพรองจากการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) เม่ือไดทําการกอสราง
ถนนดังกลาวและวางทอระบายน้ําแลวเสร็จ  ดังน้ัน เม่ือในระหวางการประกันผลงาน ผูถูกฟองคดี
ไดตรวจสอบพบวาถนนลาดยางที่ผูฟองคดีทําการกอสรางตามแบบแปลนเกิดชํารุดเสียหาย  
จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดีรวม ๔ ฉบับ เรียกใหเขาทําการซอมแซมถนนดังกลาว แตผูฟองคดี 
ไมยอมทําการซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ผูถูกฟองคดีกําหนด จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนฝาย 
ผิดสัญญา ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิที่จะทําการซอมแซมถนนลาดยางดังกลาวนั้นเอง หรือจางผูอ่ืน
ทํางานนั้นแทนก็ได โดยผูฟองคดีตองเปนผูออกคาใชจายเองตามขอสัญญา เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดวาจางใหนาย ส. เขาทําการซอมแซมถนนดังกลาวแทนผูฟองคดี 
ในวงเงินคาจาง ๗๒,๐๐๐ บาท ยอมมีผลทําใหผูถูกฟองคดีมีสิทธิเรียกใหธนาคารผูค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาของผูฟองคดีสงมอบเงินตามสัญญาค้ําประกันเพ่ือชําระคาเสียหาย 
จากการที่ผูถูกฟองคดีตองวาจางผูรับจางรายอ่ืนเขาทําการซอมแซมถนนดังกลาวแทนผูฟองคดีได
ตามขอสัญญา 
      สําหรับจํานวนคาเสียหายที่ผูฟองคดีจะตองรับผิดในการ
ซอมแซมถนนลาดยางที่ชํารุดเปนจํานวนเทาใดน้ัน เห็นวา ในการคํานวณราคางานร้ือถอน 
และซอมสรางผิวจราจรตามใบประมาณการราคากอสราง หัวหนาสวนโยธาของผูถูกฟองคดี 
ไดประมาณราคากอสรางไวเม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ สวนการประมาณราคากอสราง 
ในการจางนาย ส. ผูรับจางรายใหมเพ่ือซอมแซมถนนที่ชํารุดแทนผูฟองคดี หัวหนาสวนโยธา
ของผูถูกฟองคดีไดประมาณการราคากอสรางเม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเห็นไดวา 
ระยะเวลากอสรางงานทั้งสองครั้งหางกันเปนเวลาถึงหนึ่งปสามเดือน  ในระหวางน้ัน ราคา 
คาวัสดุกอสรางยอมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได  อีกทั้ง การซอมแซมถนนที่ชํารุดดังกลาว
จะตองทําการร้ือถอนสวนที่เสียหายเดิมกอนที่จะดําเนินการซอมแซมใหม จึงมีผลทําใหราคา 
คาวัสดุกอสรางและคาแรงงานทั้งสองครั้งแตกตางกัน โดยราคาคากอสรางคร้ังหลังยอมสูงกวา
คร้ังแรก  นอกจากน้ี ราคาคากอสรางตอหนวยของพื้นที่จํานวนมากยอมมีราคาต่ํากวาราคา 
คากอสรางของพื้นที่จํานวนนอย ในการคํานวณคากอสรางของพ้ืนที่จํานวนนอยจึงจะนําราคา 
คากอสรางของพื้นที่จํานวนมากมาคิดคํานวณเปนราคาเดียวกันไมได เพราะคากอสรางของพื้นที่
จํานวนนอยจะสูงกวาคากอสรางของพื้นที่จํานวนมาก  ดังนั้น เม่ือไมปรากฏวาการจางผูรับจาง
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รายใหมเปนการจางที่ผิดระเบียบ เม่ือผูถูกฟองคดีไดจายคาจางซอมแซมถนนลาดยางที่ชํารุด
ใหแกผู รับจางรายใหมไปเปนจํานวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงยอมมีสิทธิเรียก 
ใหธนาคารผูค้ําประกันจายเงินจํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตามหนังสือค้ําประกันใหแกผูถูกฟองคดีได 
การที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาค้ําประกัน จํานวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท  
ของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๕๘) 
 

    (๔) การชําระคาปรับ 
 

     (๔.๑) กรณีงดหรือลดคาปรับ 
 

      ก. กรณีเปนความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
 

       ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

      ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 

       ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

      ค. กรณีเปนพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตอง
รับผิดตามกฎหมาย 
 

       กรณีของการดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง 
ทาเทียบเรือ ซึ่งปรากฏวาภายหลงัจากการสงมอบพื้นที่กอสรางของหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางครั้งแรก ไดพบวาพื้นที่กอสรางมีสภาพไมเหมาะสมที่จะกอสรางงานตามสัญญา 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงจุดกอสรางและมีหนังสือ
แจงการสงมอบพื้นที่กอสรางอีกครั้งหน่ึง กรณีดังกลาวยอมเปนเหตุใหผูรับจางไมอาจ
เขาดําเนินการกอสรางไดตามวันที่กําหนดในสัญญา อันถือเปนเหตุที่เกิดจากพฤติการณ
อันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งผูรับจางอาจใชสิทธิขอขยาย 
เวลาทํางานตามสัญญาออกไปได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูรับจางไดรับมอบ
พ้ืนที่กอสรางบริเวณใหมเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ วันดังกลาวจึงเปนวันที่เหตุ
หรือพฤติการณอันเปนปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตามสัญญา 
ไดส้ินสุดลง การที่ตอมาผูรับจางมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขอใหหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางแกไขปญหาพื้นที่กอสรางใหแลวเสร็จ  หลังจากนั้น จึงจะเขาดําเนินการ



 
 
๑๒๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอสราง โดยขอสงวนสิทธ์ิคาปรับระยะเวลากอสรางในชวงระยะเวลาที่ประสบปญหา  
แมหนังสือดังกลาวจะมีขอความไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่รับฟงไดเก่ียวกับวันที่มี 
การรับมอบพ้ืนที่กอสราง แตก็ถือไดวาหนังสือขางตนเปนการแจงเหตุและพฤติการณ 
ที่ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญา
ใหหนวยงานทางปกครองทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลงแลว การท่ีตอมาหนวยงานทางปกครองผูวาจางพิจารณาไมขยาย
ระยะเวลาการกอสรางออกไป จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยเหตุผลและไมเปนธรรม
ตอผูรับจาง 
       สรุปขอเท็จจริง 
       องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญา
จางผูฟองคดีใหกอสรางทาเทียบเรือทุงคลองสน หมูที่ ๒ ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีสงมอบ
งานจางงวดสุดทาย ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาผูฟองคดีไดดําเนินการ
กอสรางถูกตองครบถวน แตลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาเปนเวลา ๓๗ วัน จึงจายเงินคาจางใหแก
ผูฟองคดีโดยหักเปนเงินคาปรับตามสัญญาวันละ ๑๓,๐๗๘ บาท รวมเปนเงิน ๔๘๓,๘๘๖ บาท 
ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีไมมีสิทธิปรับผูฟองคดี เน่ืองจากเหตุที่ผูฟองคดีไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญาเปนเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถสงมอบพื้นที่กอสราง
ใหแกผูฟองคดีไดตามเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๔๘๓,๘๘๖ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
       คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
       เม่ือสัญญาจางพิพาทระบุวาผูฟองคดีจะตองกอสราง 
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา คือ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ 
การท่ีผูฟองคดีสงมอบงานงวดสุดทายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเปนกรณีผูฟองคดี 
ในฐานะผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยสงมอบงาน
ลาชากวากําหนดเปนเวลา ๓๗ วัน 
       อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากการ 
ทําสัญญา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือจํานวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และลงวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขอสงมอบพ้ืนที่กอสรางใหแกผูฟองคดี โดยหนังสือฉบับหลังมีขอความ
ระบุใหผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีนําชี้จุดกอสรางในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับ
ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีสงมอบพ้ืนที่กอสรางใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
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แตจุดกอสรางมีสภาพไมเหมาะสมทีจ่ะกอสรางทาเทยีบเรือ อีกทั้งมีปาไมชายเลนและน้ําขึ้นสูงมาก 
ผูถูกฟองคดีจึงกําหนดจุดกอสรางใหมซ่ึงอยูในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมปาไม จึงตองมี
การปรับพ้ืนที่และขออนุญาตจากกรมปาไมกอน เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีสงมอบพื้นที่ใหแกผูฟองคดี
อีกคร้ังในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕  นอกจากน้ี อดีตผูอํานวยการกองชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตรัง ไดใหถอยคําในชั้นพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนวา มีการสงมอบพ้ืนที่กอสราง
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือนมิถุนายน และยังปรากฏวาวารสารองคการบริหาร
สวนจังหวัดตรัง ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ มีขอความตอนหนึ่งระบุวา 
คณะกรรมการผูชี้สถานที่กอสรางไดกําหนดพ้ืนที่  ตอมา หัวหนาสวนชางและทีมงานซึ่งติดตาม
การทํางานในพื้นที่พบวานํ้าใหญขึ้นสูงกวาระดับที่กําหนดไวเดิม ไมเหมาะสมในการกอสราง  
จึงใหบริษัทยายจุดจากที่กําหนดเดิมลึกเขาไปอีกประมาณ ๘๐ เมตร เปนเหตุใหผูรับเหมา 
ตองปรับพ้ืนที่ใหม จึงรองขอความเปนธรรมขยายระยะเวลากอสราง จากพยานหลักฐานตาง ๆ 
ดังกลาว จึงรับฟงไดวาผูฟองคดีประสบปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมอาจเขาดําเนินการกอสรางได
ถัดจากวันลงนามในสัญญา อันเปนเหตุที่เกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูฟองคดีไมตองรับผิด
ตามกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีอาจใชสิทธิขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาออกไปได และรับฟงไดวา
ผูฟองคดีไดรับมอบพ้ืนที่โครงการกอสรางจากผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
และตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่เหตุหรือพฤติการณอันเปนปญหาหรืออุปสรรคที่ทําใหผูฟองคดี
ไมสามารถดําเนินการตามสัญญาไดน้ัน ไดสิ้นสุดลง ซ่ึงตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจงปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับพ้ืนที่กอสรางใหผูถูกฟองคดีทราบ โดยขอให
ผูถูกฟองคดีดําเนินการปรับพ้ืนที่ใหเรียบรอย และขอสงวนสิทธิ์คาปรับในสวนนี้นับจากวันลงนาม
ในสัญญาจนถึงวันที่ผูฟองคดีปรับพ้ืนที่กอสรางแลวเสร็จ แมขอความในหนังสือดังกลาว 
จะไมสอดคลองกับขอเท็จจริงเก่ียวกับวันรับมอบพ้ืนที่และเขาดําเนินการกอสรางตามสัญญา 
ของผูฟองคดี แตก็ถือไดวาหนังสือดังกลาวเปนการแจงเหตุและพฤติการณที่ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในสัญญาใหผูถูกฟองคดีทราบ 
เปนหนังสือเพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง 
ตามขอสัญญาพิพาทแลว การที่ตอมาผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวาไมขยาย
ระยะเวลาการกอสรางใหผูฟองคดีทราบ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบและไมเปนธรรม 
แกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีชอบที่จะขยายเวลาการกอสรางใหผูฟองคดีนับถัดจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญาเม่ือวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันสุดทายกอนวันที่ไดสงมอบพื้นที่กอสรางในวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ใหแกผูฟองคดี เปนระยะเวลารวม ๓๙ วัน  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดี 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญาโดยสงมอบงานลาชากวากําหนด 
เปนเวลาเพียง ๓๗ วัน จึงไมมีกรณีที่ผูฟองคดีจะตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดี  พิพากษา
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ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๔๘๓,๘๘๖ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๑/๒๕๕๘) 
 

       เม่ือสัญญาจางเหมาลางลอกทอระบายนํ้าในเขต
เทศบาลเปนสัญญาจางทําของ วัตถุแหงหน้ีซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญาจึงไดแก 
งานลอกทอและทําความสะอาดทอระบายนํ้า เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ 
ทําความสะอาดเปนเพียงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจัดการเทาน้ัน โดยเฉพาะเม่ือ 
ตามสัญญาไมไดระบุชนิดหรือขนาดความจุของรถที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการทํางาน 
การที่ผูรับจางใชเครื่องจักรและอุปกรณไมถูกตองตามที่กําหนดไวในสัญญา จึงมิใช
สาระสําคัญที่สงผลตอผลสําเร็จของงาน และเม่ือปรากฏตอมาวาในการจัดจางครั้งใหม 
หนวยงานทางปกครองไดตกลงจางผูรับจางรายเดิมซึ่งเสนอรับจางโดยใชเครื่องจักร 
และอุปกรณชนิดเดิมกับที่เคยถูกบอกเลิกสัญญาไป การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง
มีคําสั่งใหผูรับจางระงับการทํางานตามสัญญาดวยเหตุเก่ียวกับเครื่องจักรและอุปกรณ
ไมถูกตองตามสัญญาดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ และถือเปนกรณีที่เจาหน้ี
ไมรับชําระหน้ีโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอางตามกฎหมายได การบอกเลิกสัญญา 
และเรียกคาปรับจากผูรับจาง จึงเปนการใชสิทธิโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
       สรุปขอเท็จจริง 
       เทศบาลเมืองขลุง (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางหางหุนสวน
จํากัด ข. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ใหดําเนินการลอกทอระบายน้ําถนนเทศบาล โดยใชรถดูดฉีด  
ลางลอกทอและทําความสะอาดทอระบายน้ํา และกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองเร่ิมทํางาน
ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
ภายหลังทําสัญญาปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถลงมือทํางานไดตามระยะเวลา 
ที่กําหนดเน่ืองจากมีปญหาเก่ียวกับรถเชาและขาดเครื่องมืออุปกรณ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรงรัดดําเนินการ  ตอมา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดแจงขอเขาดําเนินงานตามสัญญา โดยไดเชารถและเครื่องมืออุปกรณจากบริษัท อ. แตผูฟองคดี
เห็นวา เครื่องมืออุปกรณที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดําเนินงานดังกลาวไมเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา
จึงมีหนังสือสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการดําเนินงานไวกอนจนกวาจะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
ตามที่กําหนดในสัญญาได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมไดเขาทํางานตอจนครบกําหนดเวลาตามสัญญา
หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ และมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรงรัดดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันครบกําหนด
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แลวเสร็จตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือไปยังผูฟองคดี เพ่ือขอเขาดําเนินการตอ 
และแจงวาไดมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณในการทํางานแลว แตยังคงเปนการเชา 
จากบริษัท อ. เชนเดิม ผูฟองคดีเห็นวาเคร่ืองมืออุปกรณดังกลาวยังคงไมเปนไปตามที่ระบุ 
ในสัญญา จึงสั่งใหระงับการดําเนินการไวกอน และตอมาก็ไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญา 
กับผูถูกฟองคดีที่  ๑ และแจงใหผูถูกฟองคดีที่  ๑  ชําระคาปรับตามสัญญา พรอมทั้ ง 
ริบหลักประกันสัญญาไวเปนคาปรับดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดชําระคาปรับสวนที่เหลือ
ภายในเวลาที่กําหนด  ทั้งน้ี ภายหลังบอกเลิกสัญญาแลว ผูฟองคดีไดประกาศสอบราคาจางเหมา
โครงการพิพาทอีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นซองเสนอราคาอีกเชนเดิม และผูฟองคดี 
ก็ไดตกลงทําสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยใชเคร่ืองมืออุปกรณจากบริษัท อ.ซ่ึงเปน 
ชุดเดียวกับที่นํามาใชทํางานตามสัญญาฉบับเดิม  หลงัจากน้ัน ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาปรับพรอมดอกเบ้ียที่คงคางชําระตามสัญญา
ฉบับเดิมใหแกผูฟองคดี 
       คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
       เ ม่ือสัญญาจางพิพาทเปนสัญญาจางเหมาลางลอก 
ทอระบายน้ําโดยใชรถดูด ฉีด ลางทําความสะอาดทอระบายน้ําในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด 
มีลักษณะเปนสัญญาจางทําของตามมาตรา ๕๘๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยเปนการจางเพ่ือผลสําเร็จแหงการงาน วัตถุแหงหน้ีตามสัญญา จึงไดแก งานลอกทอ 
และทําความสะอาดทอระบายน้ําเปนสาระสําคัญ สวนเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการ 
ทําความสะอาดเปนเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดใช
เคร่ืองจักรและอุปกรณในการดําเนินงานตามสัญญา แลวทําใหทํางานไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามท่ีผูฟองคดีกลาวอาง ก็เปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดตามสัญญา  
โดยผูฟองคดีไมมีสิทธิที่จะสั่งระงับการทํางานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอางเหตุดังกลาว
เน่ืองจากตามเอกสารสอบราคาจางไมไดระบุชนิดหรือขนาดความจุของรถที่นํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการทํางาน  อีกทั้ง เอกสารแนบทายสัญญาที่ระบุรายละเอียดดังกลาวก็เปนเพียงหนังสือชี้แจง
รายละเอียดอุปกรณเพ่ือใชในการทํางานตามสัญญาเทาน้ัน  จึงเห็นไดวา ชนิดหรือขนาดความจุ
ของรถบรรทุกที่นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการทํางาน มิไดเปนสาระสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
ของงาน อีกทั้งขอเท็จจริงยังปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีบอกเลิกสัญญาแลวไดประกาศ 
สอบราคาจางงานท่ีพิพาทอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นเสนอราคางานจางครั้งน้ีอีก 
โดยใชเคร่ืองมืออุปกรณของบริษัท อ. ซ่ึงเปนชุดเดียวกันกับที่ใชดําเนินงานตามสัญญาพิพาท 
ในคดีน้ี  จึงเห็นไดวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการลางลอกทอระบายน้ํา 
ไมตรงตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา ไมใชสาระสําคัญที่กระทบตอคุณภาพหรือผลสําเร็จ
ของงาน การที่ผูฟองคดีมีหนังสือสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการดําเนินงานไวกอนเพ่ือใหแกไข
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ปญหาเคร่ืองมืออุปกรณดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ การหยุดงานของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงไมถือเปนการไมปฏิบัติงานตามสัญญาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนลูกหน้ีไดขอปฏิบัติการชําระหน้ีแลว แตผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหน้ีไม รับชําระหนี้ 
โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอางตามกฎหมายตามมาตรา ๒๐๗๑๒ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 
       นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏวา ในขณะที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหระงับการทํางาน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ยังมีเวลาในการทํางานตามสัญญาอีก ๒๐ วัน ซ่ึงหากผูฟองคดีไมสั่งใหระงับการทํางาน
ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็อาจทํางานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามสัญญาได อีกทั้ง
ภายหลังครบกําหนดเวลาตามสัญญาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือขอเขาทํางานตอใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๐ วัน โดยหากทํางานไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชําระคาปรับตามสัญญา
จนกวางานจะแลวเสร็จ หนังสือดังกลาวถือไดวาเปนการขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา
โดยมีเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูฟองคดีตามขอ ๑๓๒ วรรคสอง๑๓  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แตผูฟองคดีก็มิไดพิจารณา กลับมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และเรียกคาปรับ จึงเห็นไดวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดเปนเพราะ
พฤติการณของผูฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมตองรับผิดชอบ การบอกเลิกสัญญา 
และเรียกคาปรับของผูฟองคดี จึงเปนการใชสิทธิโดยไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙/๒๕๕๙) 

                                                            
 ๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๗ ถาลูกหน้ีขอปฏิบัติการชําระหน้ี และเจาหน้ีไมรับชําระหน้ีน้ัน โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอาง
กฎหมายไดไซร ทานวาเจาหน้ีตกเปนผูผิดนัด 

๑๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑๓๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจ
ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่จะพิจารณา แตถาวงเงินในการส่ังการใหจัดหาคร้ังน้ันเกินอํานาจ
ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและใหพิจารณาได 
ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุน้ันไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง 
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
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      ง. กรณีคาปรับเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา 
 

       ขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณใหสวนราชการบริหารสัญญามิใหเกิดความลาชา 
และมิใหผูรับจางตองรับภาระคาปรับที่สูงเกินสมควร โดยหากคาปรับจะเกินรอยละสิบ
ของวงเงินตามสัญญา ระเบียบดังกลาวกําหนดใหสวนราชการจะตองบอกเลิกสัญญา 
เพื่อมิใหคูสัญญาทั้งสองฝายตองเสียหายไปมากกวาน้ี เวนแตคูสัญญาจะยินยอม 
ใหทางราชการปรับโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ สวนราชการคูสัญญาจึงจะมีอํานาจใชดุลพินิจ
ผอนปรนการบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควรได  ดังน้ัน แมผูรับจางตามสัญญาจาง
ซอมแซมอุทกภัยโครงการขุดลอกหนองน้ํา จะกอสรางคันคอนกรีตบอดักตะกอนไมตรง
ตามแบบที่ กําหนดในสัญญาอันถือเปนฝายผิดสัญญา แตเม่ือจํานวนเงินคาปรับ 
ที่ผูรับจางจะตองชําระใหแกหนวยงานทางปกครองผูวาจางเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาจาง ประกอบกับมีกรณีที่ถือไดวาผูควบคุมงานของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
มีสวนบกพรองรวมอยูดวย จึงมีเหตุสมควรลดคาปรับลงเหลือเพียงรอยละสิบของวงเงิน
คาจางตามสัญญา 
       โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗-๘/๒๕๕๘ 
หนา ๑๒๐๕-๑๒๐๘ 
 

       กรณีที่ผูรับจางกอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญา 
และหนวยงานทางปกครองผูวาจางไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาพรอมกับแจงสงวนสิทธิ 
การเรียกคาปรับจากการกอสรางลาชาดังกลาว แตตอมาไดผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
เพื่อใหโอกาสแกผูรับจางไดทํางานตามสัญญาตอไป กรณีถือเปนการผอนปรนระยะเวลา
ในการปฏิบัติตามสัญญา สัญญายังไมเลิกกัน หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงมีสิทธิ 
หักเงินคาจางไวเปนคาปรับไดตามสัญญา  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาวัตถุประสงค 
ของสัญญาที่ตองการใหผูรับจางดําเนินการกอสรางตามสัญญาใหแลวเสร็จเปนสําคัญ 
ประกอบกับหนวยงานทางปกครองผูวาจางไดผอนปรนระยะเวลาแลวเสร็จออกไป 
เปนระยะ ๆ  อันเปนกรณีที่ระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญามิใชสาระสําคัญ และการกําหนด
คาเสียหายก็ตองคํานึงถึงความเสียหายอันแทจริงที่เจาหน้ีไดรับประกอบกับความสุจริต
ของลูกหน้ีฝายผิดสัญญาดวย  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาแมจะลวงเลยระยะเวลาตามสัญญาแลว 
แตผูรับจางก็ยังคงติดตามและมีหนังสือทวงถามใหหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
แกไขปญหาและสงมอบพื้นที่กอสราง รวมทั้งแจงวาจะเรงทํางานใหแลวเสร็จ พรอมทั้ง
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ยินยอมชําระคาปรับหากเปนความผิดของผูรับจาง ซึ่งหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ก็ไดขยายระยะเวลาออกไปจนกระทั่งผูรับจางดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ การใหผูรับจาง
ชําระคาปรับเปนจํานวนสูงถึงรอยละ ๔๕ ของวงเงินคาจางตามสัญญา จึงเปนจํานวน 
เบี้ยปรับที่สูงเกินสวน สมควรคืนเงินคาปรับใหแกผูรับจางรอยละ ๒๕ ของจํานวนคาปรับ
ที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางไดหักไวจากเงินคาจาง 
       สรุปขอเท็จจริง 
       การประปาสวนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร (สํานักงาน
ประปาพิบูลมังสาหาร เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ประกาศสอบราคาจางเหมางานขยายเขต
จําหนายนํ้า ถนนชํานาญ ตําบลพิบูล อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขอกําหนด 
ใหเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของผูซ้ือแบบและรายการในการไปดูสถานที่กอสราง 
ดวยตนเอง แตทั้งน้ีจะดูหรือไมก็ได ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะถือวาผูซ้ือแบบและรายการไดทราบ
สถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เม่ือมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน  
จะนํามาอางใหพนความรับผิดหรือยกเปนขอตอสูกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในภายหลังไมได ปรากฏวา 
ผูฟองคดีเปนผูชนะการสอบราคาและเขาทําสัญญาจางดังกลาวกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยตกลง
คาจางเปนเงินจํานวน ๓๐๕,๗๐๐ บาท กําหนดทํางานแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา จนครบกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
ตามสัญญาผูฟองคดีก็ยังไมไดลงมือทํางาน แตไดเขาดําเนินการตามสัญญาหลังจากน้ันเม่ือวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงให 
ผูฟองคดีทํางานใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วนั หากไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จได ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ขอถือเอาหนังสือฉบับดังกลาวเปนการบอกเลิกสัญญา  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจงผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา ตามแบบแปลนงานขยายเขตจําหนายนํ้าจะตองมี
การวางทอเขาไปในที่สวนบุคคล ซ่ึงเจาของพ้ืนที่ไมอนุญาตใหขุดดินวางทอ และบางจุด 
เปนพ้ืนที่นอกเขตสวนบุคคลแตเอกชนไมยอมใหขุดวางทอ โดยอางวาเปนผูเทคอนกรีตถนน 
และปลูกตนไมไวเอง จึงขอสงวนสิทธิการปรับบริเวณพื้นที่สองจุดดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ตรวจสอบพ้ืนที่แลวไมอนุญาตใหสงวนสิทธิคาปรับตามคําขอ  ตอมา ผูควบคุมงานเห็นวา
จํานวนเงินคาปรับเกินรอยละสิบของจํานวนเงินคากอสราง และยังไมมีความคืบหนาในเนื้องาน 
จึงเสนอความเห็นใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ บอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ไดมี
หนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ บอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี พรอมกับเรียกคาปรับจากการ
กอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญา รวมทั้งขอใหการประปาเขต ๘ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรียกประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๓ และประธาน
กรรมการตรวจการจางเก่ียวกับความคืบหนาในการทํางานของผูฟองคดีแลว ที่ประชุมตองการ
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ใหผูฟองคดีทํางานใหแลวเสร็จ จึงไดผอนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไปอีกคร้ังเพ่ือใหโอกาส 
ผูฟองคดีทํางานตามสัญญาตอไป ซ่ึงตอมาผูฟองคดีก็ไดเขาทํางานจนแลวเสร็จและมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอสงมอบงานตามสัญญา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ และคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับงานดังกลาวในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ และขอสงวนสิทธิในการเรียก
คาปรับกรณีสงมอบงานลาชากวากําหนดเปนเวลา ๑๘๐ วัน คาปรับวันละ ๗๖๔.๒๕ บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑๓๗,๕๖๕ บาท ผูฟองคดีเห็นวาการสงมอบงานลาชามิไดเกิดจาก
ความผิดของผูฟองคดี แตเกิดจากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ เขียนแบบวางทอเขาไปในพื้นที่ 
ของเอกชน และสงมอบพื้นที่ใหผูฟองคดีเขาดําเนินการลาชา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ คืนเงินคาปรับจํานวน ๑๓๗,๕๖๕ บาท ใหแกผูฟองคดี 
       คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
       แมกรณีที่ผูฟองคดียังไมลงมือทํางานจนกระทั่งครบกําหนด
แลวเสร็จตามสัญญา จะถือเปนการผิดสัญญา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีก็ตาม แตเม่ือหลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเรียกประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๓ และประธานกรรมการตรวจการจางเพ่ือทราบ
ความคืบหนาในการทํางานของผูฟองคดีแลว ผูฟองคดียืนยันวาตองการทํางานใหแลวเสร็จ  
ที่ประชุมจึงมีความเห็นใหผอนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไป จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดผอนปรน
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาออกไป สัญญายังไมเลิกกัน  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับและจะดําเนินการตามสัญญา 
หากผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ประกอบกับสัญญามีขอกําหนด 
ใหผูวาจางมีสิทธิปรับไดแมสัญญาไมเลิกกัน โดยมีสิทธิที่จะหักคาปรับเอาจากจํานวนเงินคาจาง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิหักเงินคาจางไวเปนคาปรับไดตามสัญญา 
       สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีขอสงวนสิทธิการปรับบริเวณพื้นที่
กอสรางสองจุด เน่ืองจากมีปญหาในการสงมอบพ้ืนที่กอสรางน้ัน เม่ือขอเท็จจริงตามรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานปรากฏวา พ้ืนที่จุดแรกผูฟองคดีสามารถใชเคร่ือง
ตัดคอนกรีตขุดฝงวางทอไดโดยไมตองวางทอในเขตที่ดินสวนบุคคล และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อนุญาตใหวางทอได สวนพ้ืนที่กอสรางอีกจุดหน่ึงผูฟองคดีสามารถขุดดินวางทอไดโดยไมตองตัด
คอนกรีตขอบถนน ประกอบกับตามรายงานของผูชี้สถานที่ปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดไปดู
สถานที่กอสรางและสภาพพื้นที่กอสรางตามที่ประกาศสอบราคาจางเหมาดังกลาวกําหนดไว  
จึงถือวาผูฟองคดีไดทราบสถานที่กอสรางแลว เม่ือมีปญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการมีสิ่งกีดขวาง
ในพ้ืนที่กอสรางดังกลาว จึงจะนํามาอางใหพนความรับผิดในภายหลังไมได  ทั้งน้ี ตามขอกําหนด
ในประกาศสอบราคาขางตน  นอกจากนี้ หนังสือแจงเหตุขัดของดังกลาวของผูฟองคดีลงวันที่ ๔ 
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กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถือเปนการแจงเหตุขัดของภายหลังจากครบกําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา 
กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาการลงมือทํางานลาชามีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง 
ของสวนราชการ หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูฟองคดี 
ไมตองรับผิดตามกฎหมาย เพ่ือขยายระยะเวลากอสราง หรือลด หรืองดคาปรับตามสัญญาได  
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาวแลวเห็นไดวา สัญญามีวัตถุประสงค
ใหผูฟองคดีดําเนินการกอสรางขยายเขตจําหนายนํ้าใหแลวเสร็จเปนประการสําคัญ ประกอบกับ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดผอนปรนระยะเวลาแลวเสร็จออกไปเปนระยะ ๆ อันเปนกรณีที่ระยะเวลา
ตามที่กําหนดในสัญญามิใชสาระสําคัญ และการกําหนดคาเสียหายก็ตองคํานึงถึงความเสียหาย
อันแทจริงที่ เจาหน้ีได รับประกอบกับความสุจริตของลูกหน้ีฝายผิดสัญญาดวย  ดังนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาแมจะลวงเลยระยะเวลาตามสัญญาแลว แตผูฟองคดียังคงติดตาม 
และมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ แกไขปญหาและสงมอบพ้ืนที่กอสราง จนกระทั่ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผอนปรนการเลิกสัญญาและผูฟองคดีสามารถดําเนินการกอสรางตามสัญญา 
ไดแลวเสร็จ การกําหนดใหผูฟองคดีชําระคาปรับเปนจํานวนถึง ๑๓๗,๕๖๕ บาท นับวาสูงเกินสวน 
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลดจํานวน
เบี้ยปรับดังกลาวลง โดยเห็นวาสมควรคืนเงินคาปรับใหผูฟองคดีรอยละ ๒๕ เปนเงิน 
๓๔,๓๙๑.๒๕ บาท จึงจะเหมาะสม  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ คืนคาปรับใหแกผูฟองคดี 
เปนเงิน ๓๔,๓๙๑.๒๕ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๖/๒๕๕๙) 
 

      จ. กรณีอัตราคาปรับตามสัญญาเกินกวาที่ระเบียบวาดวย
การพัสดุกําหนด 
 

       เม่ืองานตามสัญญาจางปรับปรุงหอจดหมายเหตุ
แหงชาติมีลักษณะเปนงานจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดในคราวเดียว 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงตองกําหนดอัตราคาปรับกรณีผูรับจางกอสรางงาน
ลาชาในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาจาง ตามที่ขอ ๑๓๔ วรรคหน่ึง ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด  อยางไรก็ดี ในกรณีที่
หนวยงานทางปกครองผูวาจางกําหนดอัตราคาปรับตามสัญญาไวสูงเกินกวาอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบดังกลาว ซึ่งผูรับจางก็สมัครใจลงนามในสัญญาโดยไมได
โตแยงขอสัญญาเก่ียวกับอัตราคาปรับขางตน  อีกทั้ง สัญญาดังกลาวไมไดมีวัตถุประสงค
เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบ
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เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ขอสัญญาที่กําหนดอัตราคาปรับไวสูงเกินกวาที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุฯ กําหนด จึงมีผลสมบูรณและผูกพันใหคูสัญญาตองปฏิบัติตาม 
       อย า ง ไ ร ก็ ต าม  เ ม่ื อพิ จ า รณา ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ แลว เห็นไดอยางชัดเจนวาทางราชการประสงค 
จะไดคาปรับจากการกอสรางงานลาชาเพียงไมเกินรอยละ ๐.๑๐ ของวงเงินคาจางเทาน้ัน  
ดังน้ัน เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของหนวยงานทางปกครองผูวาจางซึ่งไดรับประโยชน
จากการใชหอจดหมายเหตุแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว อีกทั้งไมปรากฏวา
ความลาชาที่เกิดข้ึนไดสรางความเสียหายประการอ่ืนใหเกิดแกหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจาง กรณีจึงถือไดวามีเหตุสมควรลดคาปรับตามสัญญาลงใหเหลือเพียงรอยละ ๐.๑๐ 
ของวงเงินคาจางตามสัญญา  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
       สรุปขอเท็จจริง 
       กรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางหางหุนสวน
จํากัด อ. (ผูฟองคดี) ใหปรับปรุงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สงขลา ในวงเงินคาจางจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงการจายเงินคาจาง
ออกเปน ๒ งวด และมีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนดและผูถูกฟองคดียังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูฟองคดีจะตองชําระคาปรับเปนเงิน
วันละ ๘๐๐ บาท คิดเปนอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของวงเงินคาจางตามสัญญา ปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดสงมอบงานงวดสุดทายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงลาชากวาที่กําหนดในสัญญาเปนเวลา 
๔๑ วัน ผูถูกฟองคดีจึงจายเงินคาจางงวดสุดทายใหแกผูฟองคดีโดยหักเปนเงินคาปรับตามสัญญา
เปนจํานวน ๓๒,๘๐๐ บาท แตผูฟองคดีเห็นวาการคิดคาปรับไมควรเกินรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ของวงเงินคาจาง โดยผูฟองคดีไดคัดคานการหักคาปรับดังกลาวตอหัวหนาหอจดหมายเหตุฯ 
และกรรมการตรวจการจางแลว แตไดรับการปฏิเสธ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๑๖,๔๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
       คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
       เ ม่ือพิจารณาลักษณะงานตามสัญญาจางพิพาทแลว 
เห็นไดวา งานตามสัญญาจางดังกลาวไดแบงงวดงานออกเปน ๒ งวด โดยงานงวดที่ ๑ 
ประกอบดวย ๑. งานเคลื่อนยายอุปกรณวัสดุ เคร่ืองใชสํานักงานออกจากพ้ืนที่ดําเนินการ  
๒. งานรื้อกระเบื้องยาง ๓. งานสกัดผิวคอนกรีต (บริเวณพื้นกระเบื้องยางเดิม) พรอมขนทิ้ง  
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๔. งานรื้อโคมไฟฟาเดิมพรอมจัดเก็บ ๕. งานรื้อและซอมฝาเพดานพรอมจัดเก็บ สวนงานงวดที่ ๒ 
ประกอบดวย ๑. งานพ้ืนหินขัดตามรูปแบบ ๒. งานติดตั้งบัวเชิงผนังพีวีซีตามรูปแบบ  
๓ . งานทาสีฝาเพดาน ๔ . งานติดตั้งโคมไฟฟาของเดิมพรอมเปลี่ยนหลอดไฟที่ชํารุด  
๕. งานเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณสํานักงานกลับที่เดิม และ ๖. งานอ่ืน ๆ ตามรูปแบบ จึงเห็นไดวา 
งานทั้งสองงวดมีลักษณะเน้ืองานที่มีขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน โดยไมอาจ
แยกกันทําใหเสร็จสมบูรณเปนงวด ๆ ไปได  อีกทั้ง ขอสัญญาก็ไมไดกําหนดใหผูถูกฟองคดี 
ปรับผูฟองคดีเม่ือทํางานไมแลวเสร็จในงวดงานที่กําหนด แตไดกําหนดใหคิดคาปรับเม่ือลวงเลย
กําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาลักษณะงานและขอสัญญาดังกลาวแลว
เห็นไดวา งานตามสัญญาพิพาทเปนงานจางที่ตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดในคราวเดียวกัน 
ผูถูกฟองคดีจึงควรใชดุลพินิจในการกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
รอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาจาง ตามขอ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง๑๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดขอสัญญาใหมีการคิดคาปรับวันละ  
๘๐๐ บาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของวงเงินคาจาง จึงไมเปนไปตามที่ระเบียบดังกลาว
กําหนด 
       อยางไรก็ตาม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทราบ
รายละเอียดเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราคาปรับในสัญญาอยางชัดเจนแลว แตก็ไดสมัครใจเขาทําสัญญา
กับผูถูกฟองคดีโดยไมไดโตแยงคัดคานขอสัญญาดังกลาวกอนการลงนามในสัญญา จึงถือไดวา
ผูฟองคดีมีเจตนาที่จะผูกพันเขาทําสัญญาและพรอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาดังกลาว
ทุกประการ ประกอบกับขอสัญญาขางตนไมไดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจง 
โดยกฎหมาย หรือเปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชนตามมาตรา ๑๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันจะทําใหเปนขอสัญญา
ที่ไมสมบูรณและตกเปนโมฆะ  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาถึงหลักแหงการแสดงเจตนาในการทําสัญญา
และการเกิดขึ้นของสัญญาแลว ขอสัญญาเก่ียวกับอัตราคาปรับดังกลาวจึงมีผลสมบูรณ 
และใชบังคับได ผูฟองคดีจึงตองผูกพันและปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาดังกลาว 
 

                                                            
 ๑๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๓๔ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับ 
เปนรายวันในจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางน้ัน แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๔๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

       โดยที่คาปรับถือเปนเบี้ยปรับอยางหน่ึง ซ่ึงศาลอาจใช
ดุลพินิจในการลดเบี้ยปรับลงไดตามสมควร หากเห็นวาเบี้ยปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน  ทั้งน้ี  
โดยพิจารณาถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชพิจารณาแตเพียง 
ทางไดเสียในเชิงทรัพยสินแตเพียงอยางเดียวตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือขอ ๑๓๔ วรรคหน่ึง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ 
กําหนดวางานจางที่ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน
เปนจํานวนตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจาง อันแสดงใหเห็นวาทางราชการ
ประสงคจะใหคิดคาปรับจากเหตุลาชาเพียงไมเกินรอยละ ๐.๑๐ ของวงเงินคาจางเทาน้ัน  
และเม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผูถูกฟองคดีซ่ึงไดรับประโยชนจากการใชหอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว ประกอบกับไมปรากฏวาความลาชาดังกลาว 
จะสรางความเสียหายประการอ่ืนใหแกผูถูกฟองคดี กรณีจึงมีเหตุสมควรลดคาปรับลงตามสวน
โดยใหปรับเพียงรอยละ ๐.๑๐ ของวงเงินคาจาง เปนเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนเงินคาปรับที่หักไวเกินจํานวน 
๑๖,๔๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ย 
รอยละ ๗ ตอป ของเงินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีเรียกไวเกิน น้ัน เม่ือไดวินิจฉัยไวแลววา ขอสัญญา
เก่ียวกับการกําหนดอัตราคาปรับไวเกินรอยละ ๐.๑๐ ของเงินคาจางมีผลสมบูรณและใชบังคับได
ตามสัญญา การที่ผูถูกฟองคดีหักคาปรับของผูฟองคดีไวจํานวน ๓๒,๘๐๐ บาท จึงเปนการใชสิทธิ
โดยชอบดวยสัญญา ไมถือวาผูถูกฟองคดีผิดนัดชําระหนี้ กรณีจึงไมกอใหเกิดสิทธิแกผูฟองคดี
ในอันที่จะเรียกรองดอกเบี้ยจากผูถูกฟองคดีแตอยางใด  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับ
จํานวน ๑๖,๔๐๐ บาท แกผูฟองคดี ทั้งน้ี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๘/๒๕๕๘) 
 

     (๔.๒) กรณีไมงดหรือไมลดคาปรับ 
 

      หนวยงานทางปกครองผูวาจางตองพิจารณาดําเนินการ
บอกเลิกสัญญา หากปรากฏกรณีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาจางได และจะตอง
มีการปรับตามสัญญา โดยจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง 
เวนเสียแตวาผูรับจางจะยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไข หนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางจึงจะพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ี
ปรากฏวาผูรับจางไดทําบันทึกขอตกลงยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางพิจารณา 
ผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจางดังกลาว ถือเปนการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา 



 
 
๑๒๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เทาที่จําเปนแลว เน่ืองจากการไมผอนปรนการบอกเลิกสัญญาจะสงผลใหผูรับจาง 
ตองรับผิดชําระคาปรับและชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงินมากกวาคาปรับในคดีน้ี  
และระยะเวลาในการดําเนินงานตามสัญญาใหแลวเสร็จจะตองลาชาออกไปจากการหา
ผูรับจางรายใหมมาดําเนินงานตอใหแลวเสร็จ อันจะกระทบตอการจัดทําบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชน เงินคาปรับจํานวนรอยละ ๒๙ ของวงเงินคาจาง จึงไมใชเงินคาปรับ 
ที่สูงเกินสวน 
      สรุปขอเท็จจริง 
      องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทําสัญญาวาจางผูฟองคดีใหกอสรางอาคาร
บานพักผูสูงอายุแบบพิเศษ สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จํานวน ๓ หลัง พรอมตอเติม
ระบบประปา ระบบไฟฟา และถนนเขาสูบานพัก พรอมติดตั้งปายโครงการ วงเงินคาจาง 
๘๔๐,๐๐๐ บาท แบงการจายเงินคาจางเปน ๓ งวด และมีกําหนดงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๙  ตอมา ผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดที่ ๑ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจาง 
ไดตรวจรับงานงวดที่ ๑ ไวเปนที่เรียบรอย แตหลงัจากน้ันผูฟองคดีไมไดเขาทํางานในงานงวดที่ ๒ 
และงวดที่ ๓ ตามกําหนดเวลาในสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี 
เรงดําเนินการตามสัญญาและเชิญผูฟองคดีไปทําความตกลงกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงตอมาผูฟองคดี
ไดทําบันทึกขอตกลงกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาผูฟองคดียินยอมเสียคาปรับตามสัญญาจางในอัตรา
วันละ ๘๔๐ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น จนกวางานจะแลวเสร็จ 
แตหลังจากนั้นผูฟองคดีก็มิไดดําเนินการกอสรางงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีสงงานจางภายในกําหนดเวลา หากดําเนินการไมแลวเสร็จผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะบอกเลิกสัญญาจาง  ตอมา ผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดทาย) 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางก็ไดตรวจรับงานทั้งสองงวดดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดดําเนินการเบิกจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีพรอมกับหักเอาเงินคาปรับจากเงินคาจางกรณี
สงมอบงานลาชา เปนเงินจํานวน ๒๔๓,๖๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวาเงินคาปรับจํานวนดังกลาว
คิดเปนรอยละ ๒๙ ของวงเงินคาจาง อันเปนการคิดคาปรับเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว 
ซ่ึงใหคิดไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินคาปรับสวนที่เกินกวากฎหมายกําหนด เปนเงินจํานวน 
๑๕๙,๖๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่มีการปรับจนถึงวันฟอง 
เปนเงินจํานวน ๕๖,๘๕๗ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๒๑๖,๔๕๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ใหแกผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      กรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาพิพาทได  
และจําตองมีการปรับตามสัญญา ซ่ึงจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง  
โดยปกติแลวผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ควรตองพิจารณาดําเนินการบอกเลิก 
สัญญาพิพาทเสีย เวนเสียแตผูฟองคดีจะยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเง่ือนไข ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจึงจะพิจารณาผอนปรนการบอกเลิก
สัญญาไดเทาที่จําเปน  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เม่ือกรณีตามคดีน้ีผูฟองคดีไดยินยอมเสียคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาพิพาทเทาที่จําเปนแลว 
โดยทําเปนบันทึกขอตกลงกับผูฟองคดี จึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีสวนผิดหรือ
บกพรองในการกอใหเกิดความเสียหายจากคาปรับที่สูงเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจาง
ดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิหักเงินคาปรับจํานวน ๒๔๓,๖๐๐ บาท จากเงินคาจาง 
ตามสัญญาพิพาทได แมวาเงินคาปรับจํานวนดังกลาวจะเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจาง 
ตามสัญญาก็ตาม โดยผูฟองคดีเองยังคงไดรับประโยชนจากการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
พิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวย เน่ืองจากการไมผอนปรนการบอกเลิกสัญญาพิพาท จะสงผล
ใหผูฟองคดีตองรับผิดชําระคาปรับและชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน
มากกวาคาปรับในคดีน้ี และระยะเวลาในการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามสัญญาพิพาทจะตอง
ลาชาออกไปอีกจากการสูญเสียเวลาหาผูรับจางรายใหมเพ่ือใหเขามาดําเนินงานตอ เม่ือพิจารณา
ถึงความเดือดรอนของประชาชนที่จะเขาใชบริการบานพักคนชราที่ตองลาชาออกไป เน่ืองจาก
การทํางานกอสรางลาชาของผูฟองคดีแลวเห็นวา คาปรับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรับผูฟองคดีเปนเงิน 
๒๔๓,๖๐๐ บาท น้ัน ไมสูงเกินสวน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๘) 
 

    (๕ )  การดํา เ นินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวของ กับ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางหรืองานอ่ืนกับทางราชการ 
 

     เ ม่ือมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  
ซึ่งมีเจตนารมณในการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเกณฑตามปกติ 
ตามระเบียบของหนวยงาน กําหนดใหหนวยงานของรัฐขยายอายุสัญญาจางกอสราง
ออกไปจํานวน ๑๘๐ วัน ใหแกผูประกอบการกอสรางที่ไดมีการลงนามในสัญญา 



 
 
๑๒๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับหนวยงานของรัฐและสัญญายังคงมีผูกพัน โดยเปนสัญญาที่ยังอยูในระหวางดําเนินการ
และยังไมมีการตรวจรับงานงวดสุดทายในชวงการเกิดอุทกภัย  ดังน้ัน ในกรณีที่
ผูประกอบการกอสรางที่อยูในหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ไดย่ืนคํารอง
ขอรับความชวยเหลือตอหนวยงานของรัฐคูสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแตคณะรัฐมนตรี 
มีมติตามหลักเกณฑที่กําหนด หนวยงานของรัฐจึงชอบที่จะขยายระยะเวลาสัญญา
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมิตองใชดุลพินิจ และไมมีสิทธิปรับผูประกอบการกอสราง 
เพราะเหตุกอสรางงานลาชาในชวงเวลาดังกลาวแตอยางใด 
     สรุปขอเท็จจริง 
     องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
ผูฟองคดีกอสรางระบบประปาหมูบาน (ประปาบาดาลขนาดกลาง) หมูที่ ๑ บานมอพระธาตุ 
ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ในวงเงินคาจาง ๑,๔๙๗,๐๐๐ บาท 
โดยสัญญาจางกําหนดใหผูรับจางตองเร่ิมทํางานในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ จนแลวเสร็จสมบูรณ
ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน ปรากฏวาในชวงเวลาดังกลาว 
จังหวัดกําแพงเพชรไดประกาศกําหนดใหพ้ืนที่ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร เปนพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ๒ ชวงเวลา
ดวยกัน โดยชวงที่หน่ึง ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙  
และชวงที่สอง ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ สงมอบงานจางที่แลวเสร็จสมบูรณตามสัญญา 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางของผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงานจางและชําระคาจางเม่ือวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยไดหักเงินคาปรับกรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชากวากําหนดเปนเวลา 
๗๖ วัน คาปรับวันละ ๑,๔๙๗ บาท รวมเปนเงินคาปรับ ๑๑๓,๗๗๒ บาท  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบการกอสราง 
จากเหตุ อุทกภัยใน ๔๗ จังหวัด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวม ๓ ขอ ซ่ึงขอ ๒ .  
ของมติคณะรัฐมนตรีขางตน กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ
พิจารณาขยายอายุสัญญาสําหรับงานกอสรางที่ไดมีการลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู 
ซ่ึงเปนสัญญาจางที่ยังอยูระหวางการดําเนินการ และยังไมมีการตรวจรับงานในงวดสุดทาย
ในชวงที่เกิดอุทกภัย โดยใหขยายอายุสัญญาออกไปอีกจํานวน ๑๘๐ วัน เฉพาะในเขตจังหวัด 
ที่มีการประกาศพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑปกติ 
ตามระเบียบของหนวยงาน  ทั้งน้ี ใหผูประกอบการยื่นคํารองขอรับการชวยเหลือตอหนวยงาน
คูสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจงเวียนหัวหนา 
สวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ และหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวของ เพ่ือซักซอม 
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือผูประกอบการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ ๑. มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีใชกับสัญญาจางกอสรางของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ ๒. เปนการใหความชวยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศ
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติดังกลาวมุงหมายเฉพาะภัยพิบัติ
ที่เกิดจากเหตุอุทกภัยเทาน้ัน โดยชวงระยะเวลาที่ใหความชวยเหลือ คือ อุทกภัยที่เกิดขึ้น 
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ โดยใหพิจารณาตามชวงเวลาของประกาศฯ 
ในแตละจังหวัดเปนเกณฑ ๓. ในชวงที่เกิดอุทกภัยสัญญาจางกอสรางไดมีการลงนามในสัญญา
ไวแลว และยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจางยังอยูระหวางดําเนินการและยังไมมีการตรวจรับงาน 
ในงวดสุดทายกอนชวงการเกิดอุทกภัย ๔. ใหความชวยเหลือผูประกอบการในเขตจังหวัด 
ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด (รวมพื้นที่นํ้าทวมและพ้ืนที่นํ้าไมทวมดวย) ๕. ใหขยายระยะเวลาออกไปอีกจํานวน 
๑๘๐ วัน โดยมิตองใชดุลพินิจ เน่ืองจากเปนการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑปกติ
ตามระเบียบของหนวยงาน ๖. ผูประกอบการจะตองยื่นคํารองขอรับการชวยเหลือตอหนวยงาน
คูสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแตคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๗. กรณีที่
เขาขายไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑดังกลาว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทําให
ผูรับจางไมถูกปรับ ก็ใหงด ลดคาปรับ หรือคืนคาปรับ ตามความเปนจริงแลวแตกรณี ผูฟองคดี
เห็นวา ผูฟองคดีอยูในหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวที่จะไดรับการขยายอายุสัญญา
และไดคืนคาปรับตามสัญญาจาง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดี
ขยายอายุสัญญาและขอคืนคาปรับตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน แตผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดี
ทราบวา ไมสามารถใหการชวยเหลือไดเ น่ืองจากกรณีผูฟองคดีไมไดอยูในหลักเกณฑ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีทบทวนกรณีดังกลาวอีกคร้ัง  
แตผูถูกฟองคดียืนยันความเห็นเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๑๑๓,๗๗๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับแตวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถ
ขยายระยะเวลาและคืนคาปรับใหแกผูฟองคดีไดจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือพิจารณามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
ที่เห็นชอบตามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอ รวม ๓ ขอ ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่แจงเวียนเพ่ือซักซอม



 
 
๑๒๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเขาใจเก่ียวกับมาตรการชวยเหลือผูประกอบการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว 
เห็นไดวา มติคณะรัฐมนตรีมีเจตนารมณประการหน่ึงเพ่ือใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสราง
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยใน ๔๗ จังหวัด เน่ืองจากพ้ืนที่ถูกนํ้าทวม 
เปนเหตุใหไมสามารถทํางานได และเกิดการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งขาดแคลนวัสดุกอสราง 
ดังจะเห็นไดจากขอ ๒ ของมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนคูสัญญา
ขยายอายุสัญญาสําหรับงานกอสรางที่ไดลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู โดยเปนสัญญาจาง
ที่ยังอยูระหวางดําเนินการและยังไมมีการตรวจรับงานในงวดสุดทายในชวงที่เกิดอุทกภัย  
ใหขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน ซ่ึงสอดคลองกับขอ ๓. ของหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่กําหนดวา ในชวงที่เกิดอุทกภัย สัญญาจางกอสรางไดมีการลงนามในสัญญาไวแลว และยังมี
ผลผูกพัน โดยสัญญาจางยังอยูระหวางดําเนินการและยังไมมีการตรวจรับงานในงวดสุดทาย
กอนชวงการเกิดอุทกภัย  ดังนั้น การที่หนวยงานคูสัญญาจะขยายอายุสัญญาใหเปนไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีใหแกผูประกอบการกอสรางตามที่ผูประกอบการรองขอไดหรือไม จึงตอง
พิจารณาวาสัญญาจางเปนไปตามหลักเกณฑขางตนหรือไม  ดังน้ัน คําวาสัญญาจางกอสราง 
ที่ไดลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู โดยยังอยูระหวางดําเนินการ จึงตองหมายความวา 
สัญญาจางดังกลาวยังมีการดําเนินการอยูและยังไมมีการตรวจรับงานงวดสุดทายในชวงที่เกิด
อุทกภัย เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาพ้ืนที่ตําบลไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร ไดมีการประกาศ
กําหนดใหเปนพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ๒ ชวงเวลา คือ  
ชวงที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และชวงที่ ๒ ตั้งแต
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยผูฟองคดีไดสงมอบงานจาง 
เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และไดรับชําระราคาคากอสรางเม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
กรณีจึงเห็นไดวาชวงที่เกิดอุทกภัยทั้งสองชวงยังมีการดําเนินการตามสัญญาจางและมิไดมี 
การบอกเลิกสัญญา รวมทั้งยังไมมีการตรวจรับงานในงวดสุดทายแตอยางใด สัญญาจางดังกลาว
ของผูฟองคดีจึงอยูในหลักเกณฑตามขอ ๒ ของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๐  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดี 
ขยายอายุสัญญาและขอคืนคาปรับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อันเปนการยื่นคํารองขอรับ 
การชวยเหลือตอหนวยงานคูสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแตคณะรัฐมนตรีมีมติ ผูถูกฟองคดี 
จึงชอบที่จะขยายระยะเวลาสัญญาอีกจํานวน ๑๘๐ วัน โดยมิตองใชดุลพินิจ เน่ืองจากเปน 
การชวยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑปกติตามระเบียบของหนวยงาน ผูถูกฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิที่จะปรับผูฟองคดีเพราะเหตุผูฟองคดีทํางานลาชากวาระยะเวลากอสรางตามสัญญา 
การท่ีผูถูกฟองคดีไมคืนเงินคาปรับตามสัญญาใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับ
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จํานวน ๑๑๓,๗๗๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๐ ใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑๒/๒๕๕๘) 
 

  ๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    (๑) การชําระหน้ีตามสัญญา 
 

     เม่ือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ถูกเวนคืนมีขอกําหนดวาผูขาย
ยอมตกลงขายที่ดินใหผูซื้อเพื่อสรางถนนนับแตวันทําสัญญาเปนตนไป โดยผูซื้อมีสิทธิ
เขาดูแลแทนที่ไดทันที และผูขายยอมใหผูซื้อเขาจัดการสรางถนนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูขายไดรับเงินคาทดแทนที่ดินไปแลวบางสวน กรณีแสดงใหเห็นวาผูขายมีเจตนา 
ยอมสละที่ดินตามจํานวนเน้ือที่ในสัญญาใหแกทางราชการเพื่อใหเปนทางสาธารณะแลว
นับแตวันที่ไดทําสัญญากัน ที่ดินตามที่ระบุไวในสัญญาจึงตกเปนทางสาธารณะอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินทันที สวนคาทดแทนที่ดินบางสวนที่ยังคางชําระกันอยู 
คูสัญญาก็มีหนาที่จะตองปฏิบัติการชําระหน้ีกันตอไป  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดซื้อที่ดินซึ่งถูกแบงแยกมาจากที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาว จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีซื้อที่ดินมาภายหลังจากที่ที่ดินที่ซื้อน้ันมีบางสวนเปนทางสาธารณะอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินไปแลวรวมอยูดวย ผูฟองคดีจึงไมอาจมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
สวนที่เปนทางสาธารณะอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวได โดยคงมีสิทธิ 
ในที่ดินขางตนเพียงเทาที่เจาของที่ดินเดิมมีอยู น่ันคือการไดรับชําระเงินคาทดแทน 
สวนที่เหลือซึ่งเจาหนาที่เวนคืนคางชําระแกเจาของที่ดินเดิมเทาน้ัน 
     สําหรับการกําหนดคาทดแทนที่ ดินใหแก ผูฟองคดี น้ัน  
จะตองคํานึงถึงความเสียหายอันเกิดจากการจายคาทดแทนที่ลาชาซึ่งเปนความผิด 
ของทางราชการ ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะที่มีการจายคาทดแทน 
ที่คางชําระดวย  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการพิจารณาเงินคาทดแทนฯ ไดใชราคาประเมิน
ทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน



 
 
๑๒๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ มาเปนฐานในการกําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดี แตขณะท่ีมี 
การจายหรือวางเงินคาทดแทนกลับเปนป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและราคาประเมินฯ 
ของกรมที่ดินไดสูงข้ึนจากเดิมมาก กรณีจึงเปนการกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ไมเปนธรรม 
     สรุปขอเท็จจริง  
     ในป พ.ศ. ๒๔๙๗ ทางราชการมีโครงการสรางถนนสายพุทธมณฑล
และถนนอุทยาน จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
ในปดังกลาว ซ่ึงการกําหนดแนวเขตถนนไดผานที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๖ เลขท่ีดิน ๑๒๗  
ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๕ ไร ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ซ่ึงมีนาง ร.  
และนาง ท. เปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยมีเน้ือที่ที่อยูในเขตทางประมาณ ๒ ไร ๔๐ ตารางวา  
ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ นาง ร. และนาง ท. ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสวนที่อยูในเขตทาง
ดังกลาวกับทางราชการในราคาไรละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ บาท โดยสัญญา
จะซ้ือจะขายขางตนกําหนดใหผูขายจะตองนําโฉนดไปขอทําการรังวัดแบงแยกหักเปนที่ดิน
สาธารณประโยชน แตหลังจากที่นาง ร. และนาง ท. รับเงินงวดแรกรอยละ ๗๕ ของเงินคาทดแทน
ทั้งหมดไปแลว ก็มิไดดําเนินการรังวัดแบงหักที่ดินดังกลาวมอบใหแกทางราชการ กลับแบงแยก
กรรมสิทธิ์รวมที่ดินแปลงดังกลาวออกเปนหลายแปลง โดยโฉนดที่ดินแปลงเดิมเหลือเน้ือที่ ๓ ไร 
๕๕ ตารางวา คงเปนกรรมสิทธิ์ของนาง ร. สวนที่ดินสวนที่เหลือไดแบงแยกเปนโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๓๑๔๗๑ เลขที่ดิน ๑๑๗๖ เน้ือที่ ๒ ไร ๑ งาน ๑๕ ตารางวา เปนกรรมสิทธิ์ของนาง ท. 
ซ่ึงที่ดินแปลงของนาง ท. น้ี มีนาง ส. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมดวย และตอมาก็ไดมีการแบงแยก
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกลาวอีกทอดหน่ึงโดยแบงออกเปน ๕ แปลง และหนึ่งในหาแปลงนั้น
เปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖ เลขที่ดิน ๑๘๓๓ มีนาง ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์  หลังจากน้ัน  
ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ นาย ว. (ผูฟองคดี) ไดซ้ือที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖ เน้ือที่ ๑ ไร 
๑๒ ตารางวา จากนาง ส. และในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดซ้ือที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ 
เน้ือที่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา จากนาง ท.  ตอมา กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  
ไดดําเนินการสํารวจที่ดินในแนวเขตเวนคืนพบวาที่ดินทั้งสองแปลงที่ผูฟองคดีถือครองอยู
ดังกลาวอยูในแนวเขตทาง ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาจายเงินคาทดแทนที่ดิน คาร้ือถอนอาคาร
และสิ่งปลูกสรางในแนวเขตโครงการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตั้งขึ้น มีมติกําหนดคาทดแทนที่ดิน 
ของผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นเปนอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยผลการสํารวจที่ดินของผูฟองคดี
แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ อยูในเขตเวนคืน ๒ งาน ๒๑ ตารางวา สวนโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๖๗๙๓๖ อยูในแนวเขตเวนคืน ๒ งาน ๗๔ ตารางวา รวมที่ดินทั้งสองแปลงถูกเขตทาง
จํานวน ๑ ไร ๙๕ ตารางวา แตตามผลการรังวัดที่ดินทั้งสองแปลงปรากฏวา ถูกเขตทางเพิ่มขึ้น
จากสัญญาจะซื้อจะขายเดิมจํานวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
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(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดนําเงินคาทดแทนที่ดินเขาบัญชีธนาคารออมสินใหแกผูฟองคดีในป  
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคาทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ สําหรับสวนที่คางจายตามสัญญา
อีกรอยละ ๒๕ เปนเงิน ๘๒๘,๗๕๐ บาท และคาทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖  
สําหรับสวนที่คางจายตามสัญญาอีกรอยละ ๒๕ เปนเงิน ๑,๐๒๗,๕๐๐ บาท พรอมคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่ดังกลาวเปนเงิน ๒๓๓,๑๘๐ บาท สวนคาทดแทนที่ดินที่ถูกเขตทาง
เกินไปจากที่กําหนดในสัญญาจะซื้อจะขายอีกจํานวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา น้ัน คณะกรรมการฯ 
มีมติใหเจาของที่ดินเดิมและผูฟองคดีไปตกลงแบงสวนกันกอน ปรากฏวาผูฟองคดียอมรับเงิน
เฉพาะสวนของคาทดแทนสิ่งปลูกสราง แตไมยอมรับเงินคาทดแทนที่ดิน เน่ืองจากเห็นวา 
การเวนคืนที่ดินทั้งสองแปลงไดดําเนินการมาเปนเวลานานแลว แตยังไมแลวเสร็จ จนกระทั่ง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดซ้ือและถือครองกรรมสิทธิ์โดยชําระเงินเต็มราคาที่ซ้ือขาย 
กันตามปกติในทองตลาด การที่ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางราชการไดตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ อีกคร้ัง แตกลับอางสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินระหวาง
เจาของที่ดินเดิมกับทางราชการซ่ึงทําขึ้นเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงไมเปนธรรมกับผูฟองคดี 
เน่ืองจากสภาพที่ตั้งของที่ดินดังกลาวมีความเจริญมากขึ้น โดยมีราคาซ้ือขายกันตามปกติ 
ในทองตลาดในอัตราตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท และเม่ือผูฟองคดีไดอุทธรณจํานวนเงิน 
คาทดแทนดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กลับพิจารณายกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูอํานวยการสํานักการโยธา (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) และสํานักการโยธา (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๖) รวมกันหรือแทนกันจายเงินคาทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ของที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนทั้งหมดจํานวน ๑ ไร ๙๕ ตารางวา เปนเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินพิพาทมีขอกําหนดอันเปนสาระสําคัญวา 
ผูขายยอมตกลงขายที่ดินดังที่ระบุในสัญญาใหผูซ้ือเพ่ือสรางถนนตามโครงการพุทธมณฑล  
นับแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป ผู ซ้ือมีสิทธิเขาดูแลแทนที่ไดทันที และผูขายยอมใหผู ซ้ือ 
หรือผูแทนผูซ้ือเขาจัดการสรางถนนตามโครงการพุทธมณฑลได ซ่ึงผูขายก็ไดรับเงินคาทดแทน
ที่ดินไปแลวรอยละ ๗๕ ของจํานวนเงินที่จะตองชําระท้ังหมด พฤติกรรมของเจาของที่ดิน 
ในการเขาทําสัญญาดังกลาว จึงเปนการแสดงเจตนาใหเห็นวาผูขายไดยอมสละที่ดินตามจํานวน
เน้ือที่ในสัญญานั้นใหแกทางราชการเพื่อใหเปนทางสาธารณะแลว นับแตวันที่ไดทําสัญญากัน  
ดังนั้น ที่ดินตามที่ระบุไวในสัญญาจึงตกเปนทางสาธารณะอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
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ทันที สวนคาทดแทนที่ดินบางสวนที่ยังคางชําระกันอยู คูสัญญาก็มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติการ
ชําระหนี้กันตอไป  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาง ร. และนาง ท. ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม 
ในที่ดินพิพาทเดิม เน้ือที่ ๕ ไร ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับนายอําเภอ
ภาษีเจริญ เพ่ือใหทางราชการนําที่ดินสวนหนึ่งของที่ดินแปลงดังกลาวซ่ึงอยูในเขตทาง 
เน้ือที่จํานวน ๒ ไร ๔๐ ตารางวา ไปสรางถนนพุทธมณฑลสาย ๑ โดยไดตกลงกันในราคาไรละ 
๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ บาท ซ่ึงขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา เจาของที่ดิน
ดังกลาวไดรับเงินคาทดแทนที่ดินไปแลวรอยละ ๗๕ คงเหลือเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูเวนคืน
จะตองจายตามสัญญาอีกรอยละ ๒๕ แตหลังจากน้ัน คูสัญญาตางก็มิไดดําเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับสัญญาน้ันอีก จนกระทั่งเจาของที่ดินไปจดทะเบียนแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง 
และผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินซ่ึงถูกแบงแยกนั้นมา ๒ แปลง โดยมีที่ดินบางสวนตามสัญญาติดมาดวย 
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีซ้ือที่ดินแปลงพิพาททั้งสองแปลงนั้นมาภายหลังจากที่ดินที่ ซ้ือน้ัน 
มีบางสวนเปนทางสาธารณะอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไปแลวรวมอยูดวย ผูฟองคดี 
จึงไมอาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสวนที่เปนทางสาธารณะอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวได 
โดยคงมีสิทธิเก่ียวกับที่ดินที่ตกเปนทางสาธารณะดังกลาวเพียงเทาที่เจาของที่ดินเดิมมีอยู คือ 
ไดรับชําระเงินคาทดแทนอีกรอยละ ๒๕ ซ่ึงเจาหนาที่เวนคืนคางชําระแกเจาของที่ดินเดิมเทาน้ัน 
     อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีซ้ือที่ดินพิพาทมาโดยสุจริต 
และเสียคาตอบแทน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดเขาสวมสิทธิในการรับเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่ทางราชการจะตองชําระอีกรอยละ ๒๕ แทนเจาของเดิม เฉพาะสวนที่ผูฟองคดีไดรับโอนมา
โดยสุจริต ซ่ึงการกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในกรณีน้ีสมควรพิจารณาอยางเปนธรรม 
โดยคํานึงถึงความเสียหายอันเกิดจากการจายคาทดแทนที่ลาชาซ่ึงเปนความผิดของทางราชการ 
ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะที่มีการจายคาทดแทนที่คางชําระดวย  ดังนั้น 
เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดเขารับผิดชอบโครงการสรางถนนพุทธมณฑลสาย ๑  
และทําการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจายเงินคาทดแทนฯ โดยวาจางบริษัทเอกชน 
เปนที่ปรึกษาใหสํารวจและประเมินมูลคาที่ดิน ซ่ึงบริษัทที่ปรึกษาเห็นวาสภาพ ทําเลที่ตั้งที่ดิน
ของผูฟองคดีในป พ.ศ. ๒๕๔๐ มีลักษณะเปนที่ดินที่รถยนตไมสามารถเขาออกได เปนที่วาง
ไมไดถมดิน ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ของกรมที่ดินในขณะนั้น ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ราคาซ้ือขายกันในทองตลาดตารางวาละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวาเพ่ือความเปนธรรม ควรกําหนดคาทดแทนเพ่ิมขึ้น
ใหแกผูฟองคดีอีกเปนอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดอนุมัติใหนําเงิน
คาทดแทนดังกลาวไปฝากธนาคารออมสินในนามของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
จึงเห็นไดวา การประเมินมูลคาที่ดินไดใชราคาประเมินฯ ของกรมที่ดินในป พ.ศ. ๒๕๔๐  
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เปนฐานในการกําหนดราคา แตขณะที่มีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น กลับเปนป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจและราคาประเมินฯ ของกรมที่ดินไดสูงขึ้นจากเดิมมาก การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
กําหนดคาทดแทนโดยใชราคาประเมินฯ ของกรมที่ดินในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกลาว จึงไมเปนธรรม
ตอผูฟองคดี 
     เม่ือในการพิจารณากําหนดราคาที่ดิน จะตองพิจารณาถึงสภาพ ทําเล
ที่ตั้ง วัตถุประสงคในการใช รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในชวงเวลาตาง ๆ และหากปรากฏราคาซ้ือขาย
กันตามปกติในทองตลาดในบริเวณที่ที่ดินน้ันตั้งอยู ก็สามารถใชราคาดังกลาวมาประกอบ 
การกําหนดราคาได แตหากไมปรากฏราคาซื้อขายที่ดิน ก็สมควรปรับใชราคาประเมินทุนทรัพย
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินนั้น โดยนํามาเปนฐาน
ในการพิจารณาเพ่ือความเปนธรรมได  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดวางเงิน 
โดยการฝากไวกับธนาคารออมสินตั้งแตวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงตองใชราคาประเมินที่ดิน
ในชวงเวลาดังกลาวดวย และเม่ือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ไดชี้แจงวา 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน ไมปรากฏราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด แตที่ดินพิพาทมีราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ อัตราตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
ใหผูฟองคดีไดรับคาทดแทนในอัตราตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท จึงเปนธรรมแกคูสัญญา 
ทั้งสองฝายแลว 
     สําหรับคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีสมควรไดรับเปนจํานวนเทาใดนั้น 
เม่ือปรากฏวาภายหลังจากทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท นาง ร. และนาง ท. ไดทําการแบงแยก
ที่ดินเปนหลายแปลง โดยที่ดินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีถูกเขตทางจํานวน ๒ งาน  
๗๔ ตารางวา และ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา ตามลําดับ เม่ือรวมกับที่ดินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ 
ของเจาของที่ดินรายอ่ืนอีก ๑ ไร ๒ งาน ๙๗ ตารางวา จะทําใหเน้ือที่ดินที่ถูกเขตทางรวมทั้งสิ้น 
๒ ไร ๓ งาน ๙๒ ตารางวา มากกวาเน้ือที่ดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ระบุวา มีเน้ือที่ประมาณ 
๒ ไร ๔๐ ตารางวา โดยที่ดินสวนที่เกินไปจากสัญญาดังกลาวคิดเปนจํานวน ๓ งาน ๕๒ ตารางวา  
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการปรองดองเพื่อกําหนดราคาทรัพยสิน
เน่ืองในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพยสินอยางอ่ืนในเขตทาง โครงการพุทธมณฑลสาย ๑  
คร้ังที่ ๒๔-๑/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงมีมติวา เงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เกิน
จากสัญญาพิพาท สวนของผูฟองคดีจํานวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ใหแจงใหผูที่เก่ียวของทราบ
และตกลงกันเอง ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ที่ดินสวนที่เกินจากสัญญาพิพาทในสวนที่เปนที่ดิน
ของผูฟองคดีมีจํานวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดิน
ที่ถูกเขตทางตามสัญญาจะซื้อจะขายพิพาทจํานวนเนื้อที่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา อีกรอยละ ๒๕  
ที่คางชําระ ในราคาตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๒,๔๖๗,๕๐๐ บาท สวนที่ดิน 
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ของผูฟองคดีสวนที่ถูกเขตทางในการรังวัดภายหลังซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ๒ งาน ๑๓ ตารางวา น้ัน 
ผูฟองคดีไดรับคาทดแทนเต็มจํานวนรอยละ ๑๐๐ ในราคาตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน 
๗,๔๕๕ ,๐๐๐ บาท รวมเปนคาทดแทนที่ ดินที่ผูฟองคดีมีสิทธิได รับเปนเงินรวมทั้งสิ้น 
๙,๙๒๒,๕๐๐ บาท และเม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดวางเงินคาทดแทนที่ดินไวกับธนาคาร
ออมสินแลวจํานวน ๑,๘๕๖,๒๕๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมอีก
จํานวน ๘,๐๖๖,๒๕๐ บาท 
     สวนดอกเบี้ยของเงินคาทดแทนที่ดินนั้น เม่ือปรากฏวาสัญญา 
จะซ้ือจะขายท่ีดินพิพาทไมไดกําหนดเวลาชําระไวตามวันแหงปฏิทิน ผูฟองคดีจึงตองทวงถาม
คาทดแทนที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ เสียกอน อันถือเปนคําเตือนในการชําระหนี้ ซ่ึงเม่ือปรากฏวา
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับหนังสือดังกลาวไวเม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕  
แตมิไดจายเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้
ตามมาตรา ๒๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว  
และจําตองชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดใหแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมาย
เดียวกัน 
     พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาทดแทนที่ ดินพิพาท 
ทั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นเปนเงิน ๘,๐๖๖,๒๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยของตนเงินจํานวน
ดังกลาวใหแกผูฟองคดี ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๗/๒๕๕๘) 
 

    (๒) การชําระดอกเบ้ียของเงินคาทดแทนที่รับไวเกิน 
 

     เม่ือสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนเปนสัญญาทางปกครอง  
นิติสัมพันธระหวางเจาของที่ดินและเจาหนาที่เวนคืนจึงเปนนิติสัมพันธฐานสัญญา  
และโดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มิไดกําหนด 
เรื่องดอกเบี้ยกรณีเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนผิดนัดไมชําระเงินคาทดแทนที่ดินที่ไดรับ 
ไวเกินคืนใหแกเจาหนาที่เวนคืนตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาไวเปนการเฉพาะ  
กรณีจึงตองนําหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายปกครอง เจาของที่ดินดังกลาวจึงตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๕๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันผิดนัดตามนัยมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ใหแกเจาหนาที่เวนคืน 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินสองแปลง คือ  
ที่ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๒๔๓ เน้ือที่ ๑๑ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา และโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๕๘๑๔ เน้ือที่ ๕ ไร ๑ งาน ๗๙ ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลบางหัวเสือ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ตอมา ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนผลใหที่ดินทั้งสองแปลงของผูถูกฟองคดีทั้งสองถูกเวนคืน
บางสวน แตในระหวางที่มีการดําเนินการสํารวจและตรวจสอบบริเวณที่ดินที่จะถูกเวนคืน 
และกําหนดราคาคาทดแทน พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวไดสิ้นผลลง และไดมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขึ้นใชบังคับ โดยมีผูวาการ
การทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนเจาหนาที่เวนคืน  หลังจากน้ัน นายชางแขวงการทาง
สมุทรปราการ ในฐานะผูไดรับมอบอํานาจจากเจาหนาที่เวนคืน ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไปตกลงทําสัญญาซ้ือขายและคาทดแทนทรัพยสินที่จะถูกเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ 
สายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดในเร่ืองจํานวนเงินคาทดแทน ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไดตกลงทําสัญญาดังกลาว โดยขอ ๑ ของสัญญามีสาระสําคัญสรุปวา การทางพิเศษ 
แหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) ตกลงจายและผูถูกฟองคดีทั้งสองตกลงรับเงินคาทดแทนตามราคา
คาทดแทนเบื้องตนที่คณะกรรมการกําหนดราคาคาทดแทนเบื้องตนกําหนดใหที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๒๔๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ มีเน้ือที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา 
และ ๓ ไร ๓ งาน ๔ ตารางวา ตามลําดับ และไดรับการกําหนดคาทดแทนที่ดินเทากันในอัตรา
ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนทั้งสิ้นจํานวน ๕,๔๐๙,๐๐๐ บาท และกรณีที่
ตองมีการรังวัดแบงแยกที่ดินเม่ือไดทําการรังวัดแบงแยกแลว ปรากฏวาจํานวนเนื้อที่ดินที่ตกลง
ซ้ือขายกันมากกวาที่ระบุไวในสัญญาน้ี ผูฟองคดีจะจายคาที่ดินเพ่ิมใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ตามอัตราที่กําหนดไวดังกลาว แตถาจํานวนเน้ือที่ดินนอยกวาที่ระบุไวในสัญญาน้ี ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองตองคืนเงินคาที่ดินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนเน้ือที่ที่ลดลงตามอัตราที่กําหนดไว  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดไปรับเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๕,๔๐๙,๐๐๐ บาท เรียบรอยแลว  
แตยังไมพอใจเงินคาทดแทนที่ดินที่กําหนดให จึงใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ซ่ึงหลังจากนั้นเจาหนาที่ของผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองไปรับเงิน
คาทดแทนที่ดินตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมที่กําหนดใหเพ่ิมคาทดแทน
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔๓ จากตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท 
และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ จากตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๖,๖๐๐ บาท 



 
 
๑๒๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมเปนเงินที่ไดเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงิน ๖,๐๑๒,๔๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งสองไปรับเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนเงิน ๑๔,๖๖๐.๓๗ บาท รวมเปนเงิน ๖,๐๒๗,๐๖๐.๓๗ บาท  
ตอมา ผูฟองคดีไดรับแจงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง วา 
เน้ือที่ดินที่ถูกเวนคืนมีจํานวนลดลง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีท้ังสองคืนเงิน 
คาทดแทนที่ดินตามจํานวนเนื้อที่ดินที่ลดลงภายหลังทราบผลการรังวัดแบงแยก โดยที่ดิน 
ตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๒๔๓ ถูกเขตทางลดลง ๒๒๕ ตารางวา ที่ ดินตามโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๕๘๑๔ ถูกเขตทางลดลง ๔๙ ตารางวา รวมเนื้อที่ที่ถูกเขตทางลดลง ๒๗๔ ตารางวา  
คิดเปนเงินคาทดแทนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองคืนตามสัญญาซ้ือขายที่ทําไวกับผูฟองคดี 
เปนเงิน ๘๒๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งยังตองคืนเงินคาทดแทนสวนที่ไดเพ่ิมจากการพิจารณาอุทธรณ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนเงินจํานวน ๖๒๖,๔๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยจํานวน 
๑,๕๒๗.๓๙ บาท รวมเปนเงินที่จะตองคืนทั้งสิ้น ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชําระภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับหนังสือแจงใหคืนเงินดังกลาว ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือ
แจงใหคืนเงินคาทดแทนที่ดินดังกลาวแลวเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แตไดมีหนังสือโตแยง
การชําระคาทดแทนที่ดินขางตนโดยเห็นวาผูฟองคดีจายคาทดแทนแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ต่ําเกินสมควร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันชดใชเงินตนจํานวน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๔๘ จนถึงวันฟองคดี เปนเงิน ๔๗๑,๓๒๕.๗๑ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑,๙๒๑,๒๕๓.๑๐ บาท 
รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตนจํานวน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท นับถัดจาก
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยที่สัญญาซ้ือขายและคาทดแทนทรัพยสินที่จะถูกเวนคืนที่พิพาท 
มีขอกําหนดวา เม่ือไดทําการรังวัดแบงแยกแลวปรากฏวาจํานวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกัน
มากกวาที่ระบุในสัญญาน้ี การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะจายคาที่ดินเพ่ิมใหแกเจาของทรัพยสิน
ตามอัตราที่กําหนดไว แตถาจํานวนเน้ือที่ดินนอยกวาที่ระบุไวในสัญญานี้ เจาของทรัพยสิน 
ตองคืนเงินคาที่ดินใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามจํานวนเน้ือที่ดินที่ลดลง ตามอัตรา 
ที่กําหนดไว โดยการรังวัดแบงแยกที่ดินกรณีที่ดินจะถูกเวนคืนบางสวนนั้น เจาของทรัพยสิน
ตองยื่นคําขอรังวัดแบงขาย ณ สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยูภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเงิน
คาทดแทน 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๕๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

     เม่ือพิจารณาความในสัญญาแลวจะเห็นไดวา การทําสัญญาน้ี 
เริ่มจากการที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางหลวงพิเศษ 
หมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง-บางปะอิน-บางพลี 
ตอนบางพลี-บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๔๓ แตตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือสรางทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ลักษณะของเสนทาง
และเขตทางตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับจึงแตกตางกัน แตเ น่ืองจากมีประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดใหการเวนคืนดังกลาวเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน จึงทําให
เจาหนาที่เวนคืนตองเรงทําความตกลงกับเจาของที่ดินที่อยูในเขตเวนคืนเก่ียวกับคาทดแทนที่ดิน
ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันได จึงตองทําสัญญาในเบื้องตนไวกอนเพ่ือที่จะสามารถเขาดําเนินการได 
และเนื่องจากที่ดินที่อยูในเขตทางบางสวนยังไมเปนการแนนอนวาจะถูกเวนคืนตามจํานวนเนื้อที่
ที่ไดสํารวจหรือไม จึงไดมีขอกําหนดในสัญญาเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกเวนคืนมากหรือนอยกวา 
ที่กําหนด  ดังนั้น ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมีความผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังการรังวัดแบงแยกที่ดินที่พิพาท ที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๔๒๔๓ ซ่ึงไดรับเงินคาทดแทนที่ดินในชั้นพิจารณาอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืนนอยกวาที่กําหนดในสัญญาจํานวน ๒๒๕ ตารางวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองคืนเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
สวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ ซ่ึงไดรับเงินคาทดแทนที่ดินในชั้นพิจารณาอุทธรณ 
ของรัฐมนตรีตารางวาละ ๖,๖๐๐ บาท ถูกเวนคืนนอยกวาที่กําหนดในสัญญา ๔๙ ตารางวา  
จึงตองคืนเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๓๒๓,๔๐๐ บาท รวมทั้งสองรายการ 
เปนเงิน ๑,๔๔๘,๔๐๐ บาท และยังตองคืนดอกเบี้ยในชั้นวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีอีกจํานวน 
๑,๕๒๗.๓๙ บาท รวมเปนเงินที่ตองคืนทั้งหมด ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท 
     สวนประเด็นเรื่องดอกเบี้ยน้ัน โดยที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือ
แจงใหคืนเงินคาทดแทนที่ดินจากผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยใหคืนเงินดังกลาว
ภายใน ๑๕ วัน จึงครบกําหนดสิบหาวันในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ แตผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เพิกเฉยไมชําระ จึงตกเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระเงิน คือ  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ และแมวาคดีน้ีจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตนิติสัมพันธระหวาง
คูกรณีในประเด็นพิพาทเปนเรื่องสัญญา จึงสามารถนําหลักในกฎหมายแพงและพาณิชย คือ 
มาตรา ๒๐๔ มาใชบังคับไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายปกครอง เน่ืองจากพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ คงมีบัญญัติเร่ืองดอกเบี้ยไวเฉพาะกรณีที่ 
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ผูถูกเวนคืนไดรับเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นใหไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน แตในกรณีที่ผูถูกเวนคืนที่หนวยงานเรียกคืนคาที่ดิน 
ที่จายเกินเนื้อที่ดินที่เวนคืนตามสัญญาน้ัน พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ
มิไดกําหนดเร่ืองดอกเบี้ยไวโดยเฉพาะ จึงตองใชอัตราดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๒๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ รอยละ ๗.๕ ตอป ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองชําระ
ดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินคาทดแทนจํานวน ๑,๔๔๘,๔๐๐ บาท และดอกเบี้ยที่ผูฟองคดี
จายใหผูถูกฟองคดีทั้งสองในชั้นพิจารณาอุทธรณของรัฐมนตรี จํานวน ๑,๕๒๗.๓๙ บาท  
รวมเปนเงิน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท นับแตวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชําระเงินจํานวน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
ดังกลาว นับแตวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี 
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  ๑.๔.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๔.๒ ผลของสัญญา 
 

   เ ม่ือพระราชบัญญัติแร  พ .ศ .  ๒๕๑๐  กําหนดใหในกรณีที่ ผูขอ 
ประทานบัตรไดรับประทานบัตรชั่วคราวอยูกอนแลว ใหนับอายุประทานบัตรเริ่มตนแต
วันออกประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก  ดังน้ัน การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ใหแกผูย่ืนคําขอเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ 
และไดออกประทานบัตรชั่วคราว คร้ังที่ ๒ ใหแกผูย่ืนคําขอเม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๑ และตอมาไดออกประทานบัตรใหแกผูย่ืนคําขอเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
โดยใหนับอายุประทานบัตรเ ร่ิมตนตั้งแตวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๔๐  ซึ่งเปนวัน 
ออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๑ จึงเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว 
การที่ ผู ย่ืนคําขอรับประทานบัตรมิไดขอประทานบัตรชั่วคราวอีกภายหลังจากที่ 
ประทานบัตรชั่วคราว คร้ังที่ ๒ ส้ินอายุลง ทั้งที่สามารถกระทําได จึงเปนความสมัครใจ 
ที่จะหยุดทําเหมืองแรของผู ย่ืนคําขอเอง  กรณีไมอาจถือไดวาผู ย่ืนคําขอได รับ 
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ความเสียหายโดยตรงจากการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร
ใหแกผูย่ืนคําขอลาชากวาเวลาอันสมควร 
   เม่ือหน้ีผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐมิไดระงับส้ินไป 
เพราะเหตุที่ผูรับประทานบัตรจดทะเบียนเลิกหางและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
หรือเพราะเหตุที่เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิไดเปนผูมีอํานาจทําการแทนรัฐในการแสดงเจตนา
ตอผูรับประทานบัตรวาจะปลดหนี้ให ไดคืนหนังสือค้ําประกันใหแกผูรับประทานบัตร  
ดังน้ัน ผูรับประทานบัตรและผูคํ้าประกันจึงตองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินผลประโยชน
พิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรพรอมคาปรับใหแกรัฐดวย  
   สรุปขอเท็จจริง 
   หางหุนสวนจํากัด ณ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ยื่นคําขอตอทรัพยากรธรณี 
(นครราชสีมา) เพ่ือขอรับประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่อการกอสราง 
โดยวิธีการทําเหมืองหาบ เน้ือที่ ๘๔ ไร ๗๘ ตารางวา ในเขตทองที่ตําบลกุดเพียขอม 
และตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรณี 
(นครราชสีมา) ไดลงรับไวตามคําขอรับประทานบัตร ที่ ๘๙/๒๕๓๙ ซ่ึงในระหวางที่ยังไมได
รับประทานบัตร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคําขอประทานบัตรชั่วคราว คร้ังที่ ๑ ภายในพื้นที่ 
ตามคําขอประทานบัตรที่ ๘๙/๒๕๓๙ โดยมีความประสงคจะลงมือทําเหมืองกอนไดรับประทานบัตร 
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประทานบัตรชั่วคราวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
คร้ังที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ตามประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๑/๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒ 
เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตามประทานบัตรชั่วคราวท่ี ๔๐/๒๕๔๑ มีอายุคร้ังละ ๑ ป  
ตอมา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประทานบัตร 
ที่ ๓๑๔๒๒/๑๕๖๗๐ ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยกอนที่จะไดรับประทานบัตรดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดทําบันทึกขอตกลงจายผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออก
ประทานบัตร ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ไวกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
(กรมทรัพยากรธรณีเดิม) (ผูฟองคดี) โดยตกลงจายผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกผูฟองคดี  
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๒ ,๓๕๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอผอนชําระเงินเปนงวด  
งวดละเทา ๆ กัน และไดสิทธิใหปลอดการชําระ ๒ ปแรก นับแตรับประทานบัตร โดยขอชําระ
ผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรใหแกผูฟองคดีจํานวน 
๔ งวด จํานวนเงินงวดละ ๔๔,๔๗๑.๓๖ บาท โดยจะชําระแตละงวดภายในวันที่ ๑๕ มกราคม 
ของปถัดจากปที่ปลอดการชําระ ๒ ปแรก ตามลําดับทุกปจนครบถวน ซ่ึงครบกําหนดชําระเงิน 
งวดแรกภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และในการรับประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
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ดังกลาว บริษัท ธ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ยินยอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตอผูฟองคดีเปนเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาค้ําประกัน ปรากฏวาภายหลังจาก 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ เขาทํากิจการเหมืองแรดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนเลิกหาง  
ซ่ึงนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และไดจดทะเบียน 
เสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ โดยไมไดชําระเงินจํานวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดี และเจาหนาที่ของผูฟองคดีไดคืนหนังสือสัญญาค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปแลวตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนหุนสวนและผูชําระบัญชี 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รวมทั้งผูถูกฟองคดีที่ ๕ ซ่ึงเปนหุนสวน ตองชําระเงิน
จํานวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันถึงที่สุด 
แหงการชําระหนี้ แตเพิกเฉย จึงถือวาผูถูกฟองคดีทั้งหาผิดนัดชําระหนี้และตองรับผิดชดใช
คาเสียหายเปนดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันผิดนัดจนถึงวันฟองเปนเงินจํานวน 
๓๔,๒๗๘.๗๕ บาท รวมเปนเงินที่ตองรับผิดชําระใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๖ ในฐานะผูค้ําประกันตองรวมรับผิดชําระหนี้รวมกันหรือแทนกันในหนี้
ดังกลาวดวย แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมไดออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีอายุ ๑๐ ป นับแตวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๔๐ และสิ้นอายุวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ลาชา
กวาวันที่ยื่นคําขอรับประทานบัตรถึง ๗ ป ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีเวลาทําเหมืองแร 
ตามประทานบัตรเพียง ๔ ป ๑ เดือน ไมถึงคร่ึงหน่ึงของอายุประทานบัตร หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทราบวาจะไดรับประทานบัตรลาชาเชนนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คงจะไมเขาทําขอตกลงการจาย
ผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรกับผูฟองคดี 
เน่ืองจากระยะเวลาทําเหมืองตามประทานบัตรเหลือนอยเกินไป ขอตกลงดังกลาวจึงเปน
ขอตกลงที่ไมเปนธรรมและไมมีผลบังคับใช หรือหากมีผลบังคับใช ก็ควรจะใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จายผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรใหแกผูฟองคดี
ตามสัดสวนของระยะเวลาที่สามารถทําเหมืองได คือ เพียงรอยละ ๔๐ ของจํานวน 
ผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหกรวมกันและหรือแทนกันชําระเงิน จํานวน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท 
ใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีทั้งหกรวมกันและหรือแทนกันชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๑๕ ตอป ในตนเงิน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาผูถูกฟองคดีทั้งหก 
จะชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีแลวเสร็จ 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๖๓ 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โดยที่มาตรา  ๕๔ แหงพระราชบัญญัติแร  พ .ศ .  ๒๕๑๐  บัญญัติไว 
ในวรรคหนึ่งวา รัฐมนตรีเปนผูออกประทานบัตร และวรรคสองบัญญัติวา ประทานบัตรใหมีอายุ
ไมเกิน ๒๕ ป นับแตวันออก และในกรณีที่ผูขอประทานบัตรไดรับประทานบัตรชั่วคราวอยูกอนแลว 
ใหนับอายุประทานบัตรเริ่มตนแตวันออกประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก และวรรคสามบัญญัติวา 
ในกรณีที่อายุของประทานบัตรชั่วคราวรายใดที่ไดออกใหแลวรวมกันมากกวากําหนดอายุ 
ของประทานบัตรที่จะออกให ก็ใหงดการออกประทานบัตรรายนั้น  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประสงคจะลงมือทําเหมืองกอนไดรับประทานบัตรและไดยื่นคําขอรับประทานบัตร
ชั่วคราว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประทานบัตรชั่วคราว คร้ังที่ ๑  
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ตามประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๑/๒๕๔๐ 
และไดออกประทานบัตรชั่วคราว คร้ังที่ ๒ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๑ ตามประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๔๐/๒๕๔๑ การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประทานบัตร ที่ ๓๑๔๒๒/๑๕๖๗๐ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
โดยใหนับอายุประทานบัตรเริ่มตนตั้งแตวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ จึงเปนการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแลว อีกทั้งในระหวางรอรับประทานบัตรตามคําขออยูน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจย่ืนคําขอรับประทานบัตรชั่วคราวเพ่ือทําเหมืองแรภายในเขตพื้นที่ 
ที่กําหนดไวไดตลอดเวลา โดยมิพักตองหยุดการทําเหมืองแรภายหลังจากที่ประทานบัตร
ชั่วคราว ที่ ๔๐/๒๕๔๑ สิ้นอายุลงไวกอนเพ่ือรอประทานบัตรแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มิไดขอประทานบัตรชั่วคราวอีกหลังจากที่ประทานบัตรชั่วคราว ฉบับที่ ๔๐/๒๕๔๑ สิ้นอายุลง 
จึงเปนความสมัครใจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เองที่จะหยุดทําเหมืองแร กรณีไมอาจถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายโดยตรงจากการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประทานบัตร ที่ ๓๑๔๒๒/๑๕๖๗๐ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาชากวาเวลาอันสมควร 
   นอกจากน้ี หน้ีผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองชําระใหแกผูฟองคดี จํานวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท น้ัน มิไดระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จดทะเบียนเลิกหางและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ดังจะเห็นไดจากความในมาตรา ๑๒๗๒ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่บัญญัติใหเจาหน้ีของหางหุนสวนหรือบริษัทฟองเรียก
หน้ีสินจากหางหุนสวนหรือบริษัทไดภายในกําหนดสองปนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 
สวนการคืนหนังสือสัญญาคํ้าประกันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทํากับผูฟองคดี โดยยอมผูกพันตน 
เปนผูค้ําประกันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในหนี้ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพึงตองชําระใหแกผูฟองคดี 
ตามขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตร 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน ก็ไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดปลดหน้ีผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชน
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แกรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระใหแกผูฟองคดีใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว เน่ืองจากมาตรา ๓๔๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไวในวรรคหนึ่งวา ถาเจาหน้ีแสดงเจตนา 
ตอลูกหน้ีวาจะปลดหนี้ให ทานวาหน้ีน้ันก็เปนอันระงับสิ้นไป และในวรรคสองวา ถาหน้ีมีหนังสือ
เปนหลักฐาน การปลดหน้ีก็ตองทําเปนหนังสือดวย หรือตองเวนคืนเอกสารอันเปนหลักฐาน 
แหงหน้ีใหแกลูกหน้ีหรือขีดฆาเอกสารนั้นเสีย  ดังน้ัน เม่ือเจาหนาที่ของผูฟองคดีที่ไดคืนหนังสือ
ค้ําประกันใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดเปนผูมีอํานาจทําการแทนผูฟองคดีในความสัมพันธ 
กับบุคคลภายนอก เจาหนาที่ดังกลาวจึงไมอาจแสดงเจตนาตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แทนผูฟองคดี
วาจะปลดหน้ีใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได อีกทั้งหนังสือสัญญาค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๖  
ที่ไดคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปดังกลาว ก็มิใช เอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ เ งิน
ผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระใหแกผูฟองคดี เน่ืองจาก
เอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้แทที่จ ริงแลวคือขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษ 
เพ่ือประโยชนแก รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตร ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔  
และเม่ือหน้ีผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชําระใหแกผูฟองคดี
ตามขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตร 
มิไดระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนเลิกหางและไดจดทะเบียนเสร็จ 
การชําระบัญชี และหรือเพราะเหตุที่เจาหนาที่ของผูฟองคดีไดคืนหนังสือสัญญาค้ําประกันใหแก
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๖ จึงไมหลุดพนจากความรับผิดในอันที่จะตองรวมกับผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระหน้ีผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐใหแกผูฟองคดี  
โดยจะตองรวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระหนี้ผลประโยชนพิเศษ 
เพ่ือประโยชนแกรัฐใหแกผูฟองคดีเปนเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ระบุไวในหนังสือ 
สัญญาค้ําประกัน 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
รวมกันหรือแทนกันชําระเงินผลประโยชนพิเศษเพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออก
ประทานบัตรพรอมทั้งคาปรับจนถึงวันฟองเปนเงินจํานวน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท และชําระ
คาปรับในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท นับตั้งแตวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี สําหรับ
ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ใหรวมรับผิดไมเกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหชําระใหเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา และใหยกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
และผูถูกฟองคดีที่ ๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๕/๒๕๕๙) 
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๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ 
 

 ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ 
 

  ๒.๑.๑ สัญญาเก่ียวกับการศึกษา 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    (๑) การชําระคืนเงินที่ไดรับไปตามสัญญา 
 

     กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูใหทุนมีหนังสือทวงถาม 
ใหผูรับทุนซึ่งผิดสัญญาลาศึกษาชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับตามสัญญา โดยสงหนังสือ 
ทวงถามดังกลาวไปยังที่อยูอันเปนสถานที่ทํางานที่ผูรับทุนเคยรับราชการและพักอาศัย
ในบานพักขาราชการกอนลาออกจากราชการ แมจากหลักฐานไปรษณียตอบรับจะมี
ผูรับหนังสือดังกลาวไวแทน แตเม่ือตอมาหนวยงานที่ผูรับทุนเคยรับราชการอยูขางตน
ไดสงหนังสือทวงถามดังกลาวคืนใหแกไปรษณีย และไปรษณียไดสงหนังสือคืนใหแก
หนวยงานทางปกครองผูใหทุนในเวลาตอมา ที่อยูอันเปนสถานที่ทํางานเดิมของผูรับทุน
จึงไมอาจถือเปนภูมิลําเนาของผู รับทุนตามมาตรา  ๓๘  ประกอบกับมาตรา  ๔๖  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และยังถือไมไดวาผูรับทุนไดรับหนังสือทวงถาม
ใหชําระหน้ีแลว ผูรับทุนจึงยังไมตกเปนผูผิดนัดตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยตั้งแตวันที่มี
ผูรับหนังสือทวงถาม แตตองถือวาวันฟองคดีเปนวันที่ผูรับทุนไดรับหนังสือบอกกลาว 
ใหชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับตามสัญญา 
     สําหรับความรับผิดตามสัญญาค้ําประกันน้ัน เม่ือตามสัญญา
คํ้าประกันมีขอกําหนดใหผู คํ้าประกันตองรวมรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกับผู รับทุน  
ผูคํ้าประกันจึงไมอาจยกมาตรา ๖๘๘ ประกอบกับมาตรา ๖๘๙ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ข้ึนกลาวอาง เพื่อขอใหหนวยงานทางปกครองผูใหทุนหักเงินบําเหน็จ
ของผูรับทุนกอนเรียกใหผูคํ้าประกันชดใชทุนพรอมเบ้ียปรับได 
 



 
 
๑๒๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     สรุปขอเท็จจริง 
     ในขณะที่นาง ธ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ๖ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ในสังกัดของกรมการแพทย 
(ผูฟองคดี) ไดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
ใหไวกับผูฟองคดี เพ่ือลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชา
การพยาบาลผาตัดหัวใจและหลอดเลือด ณ ประเทศออสเตรเลีย มีกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีนาง จ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไป ซ่ึงผูฟองคดี
มีคําสั่งอนุมัติใหขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ป ๒ เดือน ๑ วัน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
ตามคําขอของผูฟองคดี แตกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดขอลาออกจากราชการ และผูฟองคดีมีคําส่ังอนุมัติใหลาออกจากราชการไดตั้งแตวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผูถูกฟองคดี
ทั้งสองแจงใหชดใชทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ โดยหนังสือแจงถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงไปยัง 
ที่ทํางานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีผูรับหนังสือดังกลาวไว แตตอมาเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดสงหนังสือดังกลาวคืนไปรษณีย โดยแจงวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ลาออกแลว และไมทราบที่อยูของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สวนกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน 
ไดรับหนังสือดังกลาวแลว แตเพิกเฉยไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยจนถึงวันฟอง รวมเปนเงิน ๗๙๖,๖๗๖.๕๑ บาท และดอกเบ้ีย 
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท นับแตวันถัดจากวันฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยจนถึงวันฟอง 
รวมเปนเงิน ๑,๒๓๕,๙๐๖.๙๑ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท นับแตวนัถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เ ม่ือขอสัญญาพิพาทกําหนดวา  ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑  
ไมกลับมาปฏิบัติราชการไมวาดวยเหตุใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับ
ระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยและเงินชวยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจายให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในระหวางศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยคืนใหแกผูฟองคดี และจะตอง
จายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีอีกสองเทาของเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชคืน
ดังกลาว  ทั้งนี้ เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับขางตนนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชําระใหแก



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๖๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ผูฟองคดีจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูฟองคดี  
หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาจนกวาจะชําระครบถวน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดขอลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ผูฟองคดีอนุมัติใหขยายออกไป โดยผูฟองคดี
อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงเปนผูผิดสัญญา ตองรับผิดชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษา เปนเงินจํานวน 
๒๗๓,๘๙๐.๓๒ บาท และตองจายเงินเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินเดือนที่ไดรับในระหวางลาศึกษา 
เปนเงิน ๕๔๗,๗๘๐.๖๔ บาท รวมเปนเงินที่จะตองชดใชใหแกผูฟองคดี ๘๒๑,๖๗๐.๙๖ บาท 
     สําหรับดอกเบ้ียผิดนัดน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใช
ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับไปยังสถานที่ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เคยรับราชการอยูและพักอาศัย 
อยูในบานพักขาราชการแหงน้ีกอนที่จะลาออกจากราชการ ซ่ึงจากหลักฐานไปรษณียตอบรับ 
มีผูรับไวแทนเม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ แตงานประชาสัมพันธ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี ไดสงหนังสือดังกลาวคืนใหแกไปรษณีย และงานไปรษณียไดสงหนังสือคืนใหแก 
ผูฟองคดีในเวลาตอมาเน่ืองจากไมทราบที่อยูของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังนั้น ที่อยูดังกลาวซ่ึงเปน
สถานที่ทํางานกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะลาออกในป พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไมอาจถือเปนภูมิลําเนา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได ตามมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย และยังถือไมไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือทวงถามใหชําระเงิน และตกเปน 
ผูผิดนัดที่จะตองรับผิดชดใชดอกเบ้ียตามมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน  
แตตองถือวาวันฟองคดีเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือบอกกลาวใหชดใชทุนตามสัญญา  
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มิไดนําเงินมาชําระใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแตวันฟองคดีดังกลาว 
โดยตองชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๘๒๑,๖๗๐.๙๖ บาท  
นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไป  อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใช 
ตนเงินจํานวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน
ดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงวันฟองเปนเงิน ๑๓,๑๖๕.๕๕ บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๙๖,๖๗๖.๕๑ บาท และดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ เม่ือระยะเวลาตั้งแตวันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงวันฟองคดี ผูฟองคดีไมอาจคิดดอกเบ้ียจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได 
เพราะยังไมถือเปนผูผิดนัด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน 



 
 
๑๒๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรวมรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในจํานวนเงินดังกลาว ทั้งน้ีไมอาจอางมาตรา ๖๘๘๑๕ และมาตรา ๖๘๙๑๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเพ่ือใหผูฟองคดีหักเงินบําเหน็จของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอนจะเรียกใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ชําระเงินทุนพรอมเบี้ยปรับได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงิน
ใหแกผูฟองคดี จํานวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับถัดจาก
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๔/๒๕๕๘) 
 

     กรณีที่ผูลาศึกษาตอในตางประเทศไมไดลงทะเบียนเขารับ
การศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษาตามที่สัญญากําหนด ถือเปนการกระทําผิด
วัตถุประสงคหรือสาระสาํคัญของสัญญา แมจะอางวาไดเขารับการศึกษาในสถานศึกษาอ่ืน
จนสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันกับที่ กําหนดในสัญญาได ก็ตาม  
แตเม่ือขอสัญญากําหนดวาการเขาศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษาอ่ืนใดนอกจาก 
ที่กําหนดในสัญญา จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกอน เม่ือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงดังกลาว การที่ผูลาศึกษาตอจะเขารับการศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนตามที่กลาวอาง
หรือไม จึงไมมีผลทําใหกลายเปนผูประพฤติชอบตามสัญญาแตอยางใด 
     นอกจากน้ี การที่ขอสัญญากําหนดใหในระหวางลาศึกษาตอ  
ผูลาศึกษาจะตองประพฤติตนใหเรียบรอย และปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ 
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ แตปรากฏวาผูลาศึกษาตอเดินทางกลับประเทศไทย
โดยมิไดลากิจใหถูกตองตามคําสั่งของทางราชการ และตอมาศาลไดมีคําพิพากษาวา 
มีความผิดฐานหนีราชการ ใหลงโทษจําคุก กรณีถือเปนการประพฤติผิดสัญญาเชนเดียวกัน 
ผูลาศึกษาตอจึงตองรับผิดชดใชเงินเปนจํานวน ๓ เทา ของเงินเดือนและคาใชจาย 
หรือคาเสียหายที่สวนราชการตนสังกัดไดจายใหหรือจายแทนไปในการศึกษาใหแก 
สวนราชการตนสังกัด 

                                                            
 ๑๕-๑๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๖๘๘ เม่ือเจาหน้ีทวงใหผูค้ําประกันชําระหน้ี ผูค้ําประกันจะขอใหเรียกลูกหน้ีชําระกอนก็ได เวนแตลูกหน้ี
จะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลายเสียแลว หรือไมปรากฏวาลูกหน้ีไปอยูแหงใดในพระราชอาณาเขต 
  มาตรา ๖๘๙ ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ีดังกลาวมาในมาตรากอนน้ันแลวก็ตาม ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวา
ลูกหน้ีน้ันมีทางท่ีจะชําระหน้ีได และการที่จะบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีน้ันจะไมเปนการยากไซร ทานวาเจาหน้ีจะตองบังคับ 
การชําระหน้ีรายน้ันเอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีกอน 
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     สวนกรณีที่ผูลาศึกษาตออางวาไดเดินทางกลับประเทศไทย
เพื่อเขารับราชการที่สวนราชการตนสังกัดแลว การชดใชเงินขางตนจึงยอมลดลงตามสวน 
โดยตองชดใชเฉพาะเวลารับราชการที่ ยังขาดอยู น้ัน  แมขอสัญญาจะกําหนดวา 
เม่ือผูลาศึกษาตอตองยุติการศึกษาไมวาดวยกรณีใด ๆ จะตองกลับมารายงานตัว 
และเขารับราชการเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา ของระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลา 
ไปศึกษาก็ตาม แตการยุติการศึกษากรณีดังกลาวยอมหมายถึงกรณีที่ผูลาศึกษาตอ 
ไดลงทะเบียนเขารับการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาต 
จากสวนราชการตนสังกัด แตตอมาปรากฏเหตุขัดของทําใหไมสามารถศึกษาใหสําเร็จ
ตอไปได โดยผูลาศึกษาตอไดรายงานเหตุขัดของดังกลาวใหสวนราชการตนสังกัด 
ทราบแลว เม่ือกรณีน้ีผูลาศึกษาตอไมไดเขารับการศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษา
ตามที่ไดรับอนุญาต อันเปนการผิดสัญญาตั้งแตแรก จึงไมอาจถือวาระยะเวลาตามที่ 
ผูลาศึกษาตอกลาวอางเปนระยะเวลารับราชการชดใชตามที่ กําหนดในสัญญา 
อันจะมีผลทําใหการชดใชเงินลดลงตามสวนได 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาลาไปศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา 
สถิติวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยเมอดอช ประเทศออสเตรเลีย โดยใชทุนสวนตัว ใหไวกับ
กระทรวงกลาโหม (ผูฟองคดี) มีกําหนดเวลา ๑ ป ๑๐ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 
ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ ปรากฏวาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เดินทางไปศึกษาตอ 
ยังประเทศออสเตรเลียแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเดินทางกลับประเทศไทยโดยมิไดลากิจ 
ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และถูกควบคุมตัวไวที่มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัด
ลพบุรี ในขอหาฉอโกงทรัพย กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงมีหนังสือถึงผูชวยทูตฝายทหารไทย 
ประจํากรุงแคนเบอรรา ขอใหชวยประสานงานกับมหาวิทยาลัยเมอดอชเกี่ยวกับผลกระทบ 
ตอการศึกษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะตองขาดการศึกษาในระหวางถูกดําเนินคดี ซ่ึงไดรับแจง
กลับมาวา จากการตรวจสอบของ Mrs. Tara Felton เจาหนาที่ประสานงานกับนักเรียนตางชาติ 
มหาวิทยาลัยเมอดอช ไมปรากฏชื่อของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงทะเบียนเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย  
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยเมอดอชไมมีคณะและแผนกตามที่ปรากฏในหนังสือตอบรับการเขารับ
การศึกษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑  นอกจากนี้ หนังสือตอบรับดังกลาวลงนามโดยเจาหนาที่ 
ฝายธุรการ อาจารยที่ปรึกษา และผูชวยอาจารยที่ปรึกษาของคณะ แตบุคคลท้ังสามไมเคย
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเมอดอชมากอน ประกอบกับสัญลักษณของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ 
ในหนังสือตอบรับก็มิใชสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเมอดอชแตอยางใด กรมยุทธศึกษาทหารบก
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จึงมีหนังสือขอใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรซ่ึงเปนสถาบันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เคยศึกษาอยู
ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขออนุญาตลา
ไปศึกษาในตางประเทศ ซ่ึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดมีหนังสือแจงวา ใบบันทึก 
ผลการศึกษาระดับปริญญาเอกทีก่รมยุทธศกึษาทหารบกสงมาตรวจสอบไมถูกตองตรงกับหลกัฐาน
ตนฉบับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงถูกยื่นฟองเปนจําเลย 
ตอศาลทหารกรุงเทพในความผิดเก่ียวกับเอกสารและหนีราชการ และตอมาศาลไดมีคําพิพากษาวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความผิดฐานหนีราชการ ใหลงโทษจําคุกผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมยุทธศึกษา
ทหารบกจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกใหชดใชเงินกรณีไมไดเขารับการศึกษาในสถาบัน
ที่ไดรับอนุญาต ใชเอกสารปลอมเพ่ือขออนุญาตลาไปศึกษาในตางประเทศ และเดินทางกลับมา
ประเทศไทยโดยไมลากิจใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการประพฤติผิดสัญญา 
โดยตองชดใชเงินเปนจํานวน ๓ เทา ของเงินที่ทางราชการไดจายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในระหวางการศึกษา รวมเปนเงิน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ รวมกันรับผิดชดใชเ งินจํานวนดังกลาวในฐานะผูค้ําประกัน  ทั้งนี้  
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีทั้งหามิไดชดใชเงินใหแกผูฟองคดี
ภายในระยะเวลาที่ กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จากตนเงินจํานวนดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รวมกันชดใชดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๙๙,๑๑๙ บาท 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่ทําใหเชื่อไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดลงทะเบียนเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเมอดอช จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมได 
เขารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเมอดอช ตามที่
ระบุไวในสัญญา โดยมิไดรายงานเหตุขัดของที่เกิดขึ้นใหผูฟองคดีหรือผูชวยทูตฝายทหารไทย 
ประจํากรุงแคนเบอรรา ทราบ เพ่ือหาทางแกไขขอขัดของดังกลาวใหผานพนไป จึงเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดปฏิบัติตามขอสัญญาที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาไปศึกษาในสาขาวิชา
สถิติวิศวกรรม ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเมอดอช อันเปนวัตถุประสงคหรือสาระสําคัญ
ของสัญญา ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เดินทางกลับมาประเทศไทยโดยมิไดลากิจใหถูกตอง
ตามคําสั่งกรมยุทธศึกษาทหารบก (เฉพาะ) ที่ ๖๑/๒๕๓๙ เร่ือง มาตรการควบคุมผูไปศึกษา 
ในตางประเทศ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ และตอมาศาลทหารไดมีคําพิพากษาวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีความผิดฐานหนีราชการ ใหลงโทษจําคุก อันเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดปฏิบัติตาม
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ขอสัญญาที่กําหนดใหในระหวางศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองประพฤติตนใหเรียบรอย  
และปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ  
ทั้งจะไมกระทําความผิดใด ๆ โดยจะอยูในความควบคุมบังคับบัญชา เชื่อฟง และประพฤติ 
ตามคําแนะนําของทูตไทยหรือผูที่ผูฟองคดีมอบหมายใหบังคับบัญชา  ดังนั้น เม่ือการกระทํา
ความผิดดังกลาวเปนผลมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปน 
ผูประพฤติผิดตามสัญญาที่ไดใหไวแกผูฟองคดีและตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดี 
เปนจํานวน ๓ เทา ของเงินเดือน และคาใชจายหรือคาเสียหายที่ผูฟองคดีไดจายใหหรือจายแทน
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เน่ืองในการศึกษาจนครบถวนทันทีที่ทวงถามตามขอกําหนดในสัญญา 
     สําหรับขอกลาวอางวา วิทยานิพนธของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ 
การตอบรับจากระบบ U-NET ใหเขาศึกษาและใหแกไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธเพ่ือขอจบการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกได จึงไมเปนการผิดสัญญา น้ัน เม่ือขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
การศึกษาในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ ขอ ๗.๒.๒ กําหนดวา สาขาวิชาที่ผูขออนุญาตลา 
ไปศึกษาจะเขารับการศึกษาได ตองเปนสาขาวิชาที่ทางราชการทหารตองการ และสถานศึกษา
ที่จะไปศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากทางราชการแลว และขอ ๗.๗ กําหนดวา ผูที่ศึกษา 
ในตางประเทศจะตองเขาศึกษาตามกําหนดเวลา สาขาวิชา และสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตไว 
หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาและหรือสถานศึกษาใหม ตองไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงกลาโหมกอน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมใหเขาศึกษาในสาขาวิชาและหรือสถานศึกษาอ่ืนใด นอกจากการศึกษา 
ในสาขาวิชาสถิติวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยเมอดอช การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเขารับการศึกษา
ในสถานศึกษาอ่ืนหรือไม ก็ไมมีผลทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลายเปนผูประพฤติโดยชอบตามสัญญา
แตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือในระหวางลาศึกษาผูฟองคดีไดจายเงินรายเดือนและคาเชาบานอันเปน
เงินเดือนและคาใชจายเนื่องในการศึกษาใหแกผูฟองคดีเปนเวลา ๒๐ เดือน รวมเปนเงิน 
๓๗๕,๖๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีทั้งหาจึงมีภาระผูกพันที่จะตองชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน 
๓ เทา ของเงินที่จะตองชดใชดังกลาวตามขอกําหนดในสัญญา รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท 
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินจํานวนดังกลาวภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๔๓ แตมิไดชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด จึงตกเปนผูผิดนัดนับแตวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๔๓ ถึงวันฟองคดีในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ รวมเปนเวลา ๘๖๑ วัน คิดเปนดอกเบี้ย
จํานวน ๑๙๙,๓๕๐.๙๘ บาท 
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     สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใช
ตามสัญญาแลวบางสวน จึงไมจําตองรับผิดเต็มจํานวนตามที่ผูฟองคดีเรียกใหชําระ น้ัน  
แมขอสัญญาจะกําหนดวาหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับราชการไปบางแลวแตยังไมครบกําหนด
ตามสัญญา การชดใชเงินกรณีผิดสัญญายอมลดลงตามสวน โดยชดใชเฉพาะเวลารับราชการ 
ที่ยังขาดอยู ซ่ึงเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่จะตองชดใชทั้งหมดจนครบถวนทันทีที่ทวงถามก็ตาม  
แตขอสัญญายังกําหนดไวดวยวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองยุติการศึกษาไมวาดวยกรณีใด ๆ  
ก็ตาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สัญญาวาจะกลับมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดการศึกษา และเขารับราชการตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา 
ของระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ซ่ึงการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะยุติการศึกษาไดน้ัน 
ยอมหมายถึงกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงทะเบียนเขารับการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
และสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตจากผูฟองคดี แตตอมามีเหตุขัดของทําใหไมสามารถศึกษา 
ใหสําเร็จตอไปได โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานเหตุขัดของดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  
จึงจะสามารถรายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในสังกัดของผูฟองคดีตอไปได จากกรณีดังกลาว 
จึงเห็นไดวา หากปรากฏขอเท็จจริงขางตน แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไมสําเร็จการศึกษา 
ตามวัตถุประสงคของสัญญา แตการเขารับการศึกษาอยางแทจริงมาบางแลว ยอมสามารถ 
นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาในตางประเทศตามสาขาวิชาที่ตรงกับ 
ความตองการของสวนราชการ มาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอสวนราชการและเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศตอไปได แตกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แมจะไดเดินทางไปประเทศ
ออสเตรเลีย แตก็ไมไดเขารับการศึกษาในสาขาตามที่ไดรับอนุญาต อันเปนการผิดสัญญาแตแรก 
ทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญาได ไมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดทําวิทยานิพนธ 
จนเปนผลสําเร็จหรือไมก็ตาม ประกอบกับไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปฏิบัติราชการอยูในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยกขึ้นกลาวอาง จึงไมอาจถือวาระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับราชการ
ตามที่กําหนดในสัญญา อันจะมีผลใหการชดใชเงินกรณีผิดสัญญาลดลงตามสวน โดยชดใช
เฉพาะเวลารับราชการที่ยังขาดอยูได 
     เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําผิดสัญญาพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ในฐานะผูค้ําประกันจึงตองรวมรับผิดกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินจํานวน 
๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยผิดนัดใหแกผูฟองคดีดวย เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ รวมรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาว ภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับหนังสือดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ตามลําดับ แตมิไดนําเงิน 
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มาชําระใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตกเปนผูผิดนัด ตองรวมรับผิด
ชดใชดอกเบี้ยจํานวน ๑๙๙,๑๑๙ บาท ซ่ึงเปนดอกเบี้ยนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดนัดใหแก
ผูฟองคดีดวย สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ น้ัน แมไมปรากฏหลักฐานวาไดรับ
หนังสือแจงใหชําระหน้ีดังกลาวเม่ือใด แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็ไมอาจหลุดพนความรับผิด 
ในสวนดอกเบี้ยนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดนัดจนถึงวันฟองคดีเชนเดียวกัน แตเน่ืองจาก 
ผูฟองคดีมีคําขอเพียงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รวมกันชดใช
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีนับแตวันผิดนัดจนถึงวันฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
จึงไมตองรับผิดสําหรับจํานวนดอกเบี้ยในสวนนี้แตอยางใด 
     พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งหารวมกันหรือแทนกันชดใชเ งิน 
ใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จากตนเงิน 
จํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รวมกันหรือแทนกันชดใชดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
อีกเปนจํานวน ๑๙๙,๑๑๙ บาท โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๕/๒๕๕๘) 
 

    (๒) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา 
 

     ก. กรณีที่ศาลวินิจฉัยลดเบี้ยปรับตามสัญญา 
 

      เม่ือขอกําหนดตามสัญญาลาศึกษาตอไมไดมีขอผูกมัดวา
หนวยงานทางปกครองตนสังกัดจะตองจัดทําโครงการหรือแผนงานใดไวเปนการเฉพาะ
เพื่อใหผูลาศึกษาตอกลับมาปฏิบัติภายหลังจากสําเร็จการศึกษาตามสัญญา ประกอบกับ
ทุนการศึกษาที่ผูลาศึกษาตอไดรับก็เปนทุนจากหนวยงานภายนอกที่ผูลาศึกษาตอ 
สมัครดวยตนเอง ซึ่งหนวยงานภายนอกดังกลาวก็ไมไดระบุโครงการหรือแผนงานใด 
ใหผูลาศึกษาตอกลับมาปฏิบัติโดยชัดแจงเชนเดียวกัน การท่ีภายหลังสําเร็จการศึกษา
หนวยงานทางปกครองตนสังกัดไมไดจัดทําโครงการหรือแผนงานไวรองรับผูลาศึกษาตอ 
แตใหผูลาศึกษาตอปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับเจาหนาที่ทั่วไป เปนเหตุใหผูลาศึกษาตอ
ลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน จึงถือวา 
ผูลาศึกษาตอเปนฝายผิดสัญญา ตองชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับจํานวนสองเทาตามสัญญา
ใหแกหนวยงานทางปกครองตนสังกัด 
      อยางไรก็ตาม โดยที่สัญญาลาศึกษาตอมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูลาศึกษาตอกลับมาปฏิบัติราชการเพ่ือใหภารกิจการจัดทําบริการสาธารณะ 
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ของหนวยงานทางปกครองตนสังกัดบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งการกําหนดจํานวนเบี้ยปรับ
ไวสองเทาก็เพื่อเปนการบังคับใหผูลาศึกษาตอตองกลับมาปฏิบัติราชการไมใหเกิด 
ความเสียหายแกการบริการสาธารณะ  ดังน้ัน การที่ผูลาศึกษาตอไดกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการในหนวยงานตนสังกัดทันทีที่สําเร็จการศึกษาเปนระยะเวลาหนึ่ง ถือเปน
การนําความรูมาใชในการพัฒนาองคกร ทําใหเกิดประโยชนแกองคกรและราชการ
บางสวนแลว กรณีจึงสมควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงรอยละ ๑๐ ของจํานวนเงินเบี้ยปรับ
ทั้งหมด 
      สรุปขอเท็จจริง 
      ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม 
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท ๒ ณ ประเทศญ่ีปุน ในระดับปริญญาโทสาขา Sciences of 
Atmosphere and Hydrosphere และปริญญาเอกสาขา Water Resources Engineering ใหไว
แกกรมอุตุนิยมวิทยา (ผูฟองคดี) โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว ปรากฏวาภายหลังจากสําเร็จการศึกษาผูถูกฟองคดีไดกลับมา 
รับราชการตามเดิม แตตอมาไดขอลาออกจากราชการกอนปฏิบัติราชการชดใชทุนครบระยะเวลา
ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไดทวงถามผูถูกฟองคดีทั้งสี่ใหรวมกันรับผิดชําระเงินพรอมเบี้ยปรับ
จํานวน ๒ เทา ตามสัญญา เปนเงินจํานวน ๑,๖๘๔,๘๗๘.๓๙ บาท แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่เพิกเฉย 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือแทนกัน
ชดใชเงินจํานวนขางตนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      โดยท่ีขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีภาระผูกพัน
ตามสัญญาที่จะตองกลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดในกรม 
ผูฟองคดี กระทรวงคมนาคม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควร  
เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ลาศึกษาตอเปนเวลา ๒,๘๙๓ วัน ไดรับเงินเดือนทั้งสิ้น ๖๖๙,๖๐๐ บาท จึงตองรับราชการชดใชทุน
สองเทาของระยะเวลาที่ลาศึกษา เปนเวลา ๕,๗๘๖ วัน การที่ผูถูกฟองคดีเขารับราชการ 
เพ่ือชดใชทุนเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ และไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการเม่ือวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๔๙ รวมระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับราชการชดใชทุนทั้งสิ้น ๙๓๓ วัน  
ยังคงเหลือเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับราชการชดใชทุนอีกจํานวน ๔,๘๕๓ วัน ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ อางวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลาตามสัญญา เปนเพราะผูฟองคดี
ไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมจัดโครงการหรือแผนงานตามที่สนับสนุนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
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ไปศึกษาตอ แตกลับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเหมือนนักอุตุนิยมวิทยาทั่วไป กรณีดังกลาว
เห็นวา ขอกําหนดในสัญญาตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวอาง เปนเพียงขอกําหนดของสัญญา 
กวาง ๆ ไมไดระบุแนนอนชัดเจนวาจะตองจัดทําโครงการหรือแผนงานใดไวเปนการเฉพาะเพื่อให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติงานในโครงการหรือแผนงานนั้น ประกอบกับทุนการศึกษา 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ มิไดเปนทุนของผูฟองคดี แตเปนทุนจากหนวยงานภายนอก 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สมัครดวยตนเอง ผูฟองคดีเพียงแตสนับสนุนเงินเดือนที่ไดรับจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงเปนขาราชการของผูฟองคดีเทาน้ัน มิใชกรณีที่ผูฟองคดีสงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไปศึกษาตอเพ่ือกลับมาปฏิบตัิงานในโครงการหรือแผนงานที่ผูฟองคดีจัดทําขึ้น สวนการสนับสนุน
ใหไปศึกษาตอตามเอกสารที่เสนอตอสํานักงาน ก.พ. ก็ไมไดระบุโครงการหรือแผนงานใดชัดแจง 
เพียงแตอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานผูฟองคดีและประโยชนในการนํามาใช 
กับหนวยงาน หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาแลวมาปฏิบัติงานใหกับราชการ แตไมได 
มีการผูกมัดวาตองจัดทําโครงการหรือแผนงานแตอยางใด  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมมีโครงการ
หรือแผนงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติ แตใหปฏิบัติงานเชนเดียวกับนักอุตุนิยมวิทยาทั่วไป  
จึงถือไมไดวาเปนการประพฤติผิดสัญญา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการกอนครบกําหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนฝายผิดสัญญา ตองรับผิดชดใช
เงินทุนพรอมเบี้ยปรับสองเทาของเงินเดือนที่ไดรับระหวางลาศึกษาตอ  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดรับเงินเดือนระหวางลาศึกษาตอจํานวน ๖๖๙,๖๐๐ บาท จึงตองชดใชเงินจํานวนดังกลาว
คืนแกผูฟองคดีพรอมเบี้ยปรับสองเทา แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับราชการไปแลวบางสวน
จํานวน ๙๓๓ วัน คงเหลือเวลาตองปฏิบัติราชการชดใชแกผูฟองคดีอีกเปนเวลา ๔,๘๕๓ วัน  
คิดเปนเ งินเดือนที่ตองใชคืนจํานวน  ๕๖๑ ,๖๒๖ .๑๓  บาท  เบี้ยปรับสองเทาเปนเ งิน 
๑,๑๒๓,๒๕๒.๒๖ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑,๖๘๔,๘๗๘.๓๙ บาท  อยางไรก็ตาม โดยที่
สัญญาพิพาทมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมารวมในการจัดทําบริการสาธารณะ 
อันเปนภารกิจของผูฟองคดี การกําหนดเบี้ยปรับสองเทาก็เพ่ือบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองกลับมาปฏิบัติราชการไมใหเกิดความเสียหายแกการบริการสาธารณะ  ดังน้ัน การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการในทันทีที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และตอมา 
ไดกลับเขามารับราชการในหนวยงานของผูฟองคดีอีก ก็เปนการนําความรูมาใชในการพัฒนา
องคกรทําใหเกิดประโยชนแกองคกรและราชการ จึงสมควรลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเบี้ยปรับแกผูฟองคดีรอยละ ๑๐ ของเงินเบี้ยปรับทั้งหมด คิดเปน
เบี้ยปรับจํานวน ๑๑๒,๓๒๕.๒๓ บาท  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย รวมเปนเงินเดือนและเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเงินคืนแกผูฟองคดี
จํานวนทั้งสิ้น ๖๗๓,๙๕๑.๓๖ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดหักเงินบําเหน็จของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
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ไวชดใชทุนแลวจํานวน ๓๓๒,๐๗๘.๖๔ บาท คงเหลือเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชดใชจํานวน 
๓๔๑,๘๗๒.๗๕ บาท โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในฐานะผูค้ําประกันตองรวมรับผิด
ชําระเงินจํานวนดังกลาวดวย 
      สําหรับดอกเบ้ียผิดนัดนั้น เม่ือตามสัญญากําหนดไวเปนอัตรา 
รอยละ ๑๕ คูสัญญาจึงตองผูกพันกันตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาว  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในการแจงหนังสือใหชดใชเงิน ผูฟองคดีไดสงเปนหนังสือไปยังภูมิลําเนาของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แตยังไมมีการรับหนังสือไว จึงยังไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือแจงดังกลาว
ไวแลว และเม่ือผูฟองคดีไมไดดําเนินการสงใหมดวยวิธีอ่ืน จึงยังไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสี่
ตกเปนผูผิดนัด ผูฟองคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไดตั้งแตวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ อันเปนวันยื่นฟองคดีจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชําระเสร็จสิ้น  พิพากษา 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือแทนกันชดใชเงินแกผูฟองคดีจํานวน ๓๔๑,๘๗๒.๗๕ บาท 
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙  
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ.๒๓๖/๒๕๕๘) 
 

      เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดรับมอบหมายจากรัฐในการคัดสรร
บุคคลเพื่อเขาศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  โดยใชงบประมาณของรัฐ 
ในการดําเนินการ   อีกทั้ง  การใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวเปนหนาที่ 
ในการจัดทําบริการสาธารณะดานการศึกษาใหแกประชาชน มิใชการมุงหวังผลกําไร 
ในเชิงธุรกิจ  ดังน้ัน แมการที่ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาจะประพฤติผิดสัญญา 
ดวยการลาออกจากการเปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด  
แตเม่ือในเชิงทรัพยสินแลว สถาบันอุดมศึกษาดังกลาวมิไดรับความเสียหายจนถึงขนาด
ที่ไมอาจยอมรับไดหากมิไดรับการชดใชเงินเบี้ยปรับเต็มจํานวนตามสัญญา  อีกทั้ง  
การประพฤติผิดสัญญาดังกลาวไมไดมีผลตอชื่อเสียงและความเชื่อถือทางสังคม 
ของสถาบันอุดมศึกษาแตอยางใด ประกอบกับผูทําสัญญาการเปนนักศึกษามีสภาพ 
การเปนนักศึกษาเพียง ๙ วัน และยังไมไดใชงบประมาณจากสถาบันการศึกษาดังกลาว 
การลดจํานวนเบี้ยปรับตามสัญญาลงโดยคํานวณตามสวนเฉลี่ยเปนรายวันที่ไดใชไป 
ในการศึกษา จึงเหมาะสมและเปนธรรมแลว 
      สรุปขอเท็จจริง 
      ผูถูกฟองคดีที่  ๑  ทํา สัญญาการเปนนักศึกษาเ พ่ือศึกษา 
วิชาทันตแพทยศาสตรกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูฟองคดี) โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏวาภายหลังการทําสัญญาเปนเวลา ๙ วัน  
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษาตอผูฟองคดี เน่ืองจากไดรับ 
การคัดเลือกให เข าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  อีกแหงหน่ึง  
ซ่ึงการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลใกลและสะดวกกวา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากการเปนนักศึกษาซึ่งตองพน 
จากการเปนนักศึกษาน้ัน เปนการผิดสัญญาตองชดใชเงินใหแกผูฟองคดี เปนจํานวน 
๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพิกเฉยไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวนดังกลาว 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      การท่ีผูถูกฟองคดีที่  ๑  ขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 
กอนสําเร็จการศึกษา ถือเปนการประพฤติผิดสัญญาการเปนนักศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตอง
ชดใชเงินแกผูฟองคดีตามระยะเวลาที่มีสภาพการเปนนักศึกษา พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๑๕ ตอป ตามเง่ือนไขแหงสัญญาดังกลาว ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดลาออกหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาขณะมีสถานะเปนนักศึกษาชั้นปที ่๑ แลว จึงตองชดใชเงิน
แกผูฟองคดีตามระยะเวลาที่มีสภาพเปนนักศึกษา โดยคิดคํานวณลดลงตามสวนจากระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่จะตองชดใชทุนทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พนสภาพการเปนนักศึกษา และหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระ 
ภายในระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองจายดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวา
จะชําระเงินครบถวนตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีจัดสรรเงินทุนใหแก
นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเปนเงินคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร
การศึกษาเปนระยะเวลา ๖ ป จึงคํานวณระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรตามสวนเฉลี่ย 
เปนรายปการศึกษาไดเปนเงินปละ ๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาวัตถุประสงค
ของการทําสัญญาดังกลาวแลว จะเห็นไดวาไมไดเปนไปเพื่อประโยชนของผูฟองคดีแตเพียงผูเดียว 
โดยผูฟองคดีเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ 
ในการคัดสรรบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในวิชาทันตแพทยศาสตรกับผูฟองคดี โดยใชงบประมาณของรัฐ
ในการดําเนินการเปนหลัก  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังมีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ดานการศึกษาใหแกประชาชน โดยไมมุงหวังผลกําไรในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการใหทุนการศึกษา
ตามสัญญาที่ไดทํากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน ก็เปนการดําเนินการตามหนาที่ที่ผูฟองคดี 
ไดรับมอบหมายจากรัฐโดยงบประมาณที่รัฐจัดสรรให เน่ืองจากเปนนโยบายของรัฐในการจัดหา
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บุคลากรดานทันตแพทยศาสตรเพ่ือประโยชนของประชาชนในดานบริการสาธารณสุข จึงเห็นไดวา
ในเชิงของทรัพยสินแลวผูฟองคดีไมไดรับความเสียหายจนถึงขนาดที่ไมอาจยอมรับได  
หากไมไดรับการชดใชเงินเบี้ยปรับเต็มตามสัญญา สวนทางไดเสียในเชิงของชื่อเสียง ความเชื่อถือ
ที่สังคมมีตอผูฟองคดีในฐานะที่เปนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา น้ัน เห็นวาการลาออก 
จากการเปนนักศึกษามีผลทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พนจากสภาพการเปนนักศึกษาของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนเรื่องภายในไมไดมีผลกระทบไปถึงบุคคลหรือสังคมภายนอก ผูฟองคดีจึงไมไดรับ 
ความเสียหายในดานชื่อเสียง หรือความนาเชื่อถือแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสภาพการเปนนักศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปนเวลา
เพียง ๙ วัน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมเคยไดรับทุนจากผูฟองคดี ไมเคยเขาศึกษาตามหลักสูตร 
ไมไดรับเคร่ืองอุปกรณหรือตําราการศึกษา และไมเคยไดใชบริการใด ๆ จากผูฟองคดี เพียงแต
ไดทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรกับผูฟองคดีเทาน้ัน การลดเบี้ยปรับ
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาปรับจํานวน ๙ วัน คิดเปนเงินจํานวน ๑,๖๔๗ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันครบกําหนดชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก
ผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาปรับพรอมดอกเบี้ยจํานวน
ดังกลาวตามสัญญาค้ําประกัน จึงเหมาะสมและเปนธรรมแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาปรับจํานวน ๑,๖๔๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘/๒๕๕๙) 
 

     ข. กรณีที่ศาลวินิจฉัยไมลดเบี้ยปรับตามสัญญา 
 

      เม่ือการที่องคการบริหารสวนตําบลเปดโอกาสใหพนักงานจาง 
ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ก็เพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริม
และสนับสนุนใหพนักงานจางดังกลาวไดพัฒนาตนเอง เพ่ือนําความรูและประสบการณ
ในการศึกษากลับมาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนแกนักเรียนและสังคม
ตอไป  ดังน้ัน การที่พนักงานจางผูรับทุนดังกลาวไดขอลาออกจากราชการในระหวาง 
รับทุนการศึกษาเพ่ือไปประกอบธุรกิจสวนตัว นอกจากจะสงผลใหองคการบริหาร 
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สวนตําบลตองสูญเสียงบประมาณที่ไดจายเปนเงินทุนการศึกษาแลว ยังสูญเสียโอกาส 
ที่จะไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนกําลังสําคัญสําหรับพัฒนาองคกร
ตอไปดวย ประกอบกับหากศาลใชดุลพินิจลดเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกพนักงานจาง 
ผูรับทุนดังกลาว อาจสงผลใหผูที่อยูในระหวางรับทุนการศึกษาหรือกําลังปฏิบัติราชการ
ชดใชทุนแกทางราชการ จงใจกระทําผิดสัญญา แลวนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลลดจํานวน
เบี้ยปรับลงได ซึ่งเปนแนวทางที่ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย  อีกทั้ง ขอเท็จจริง
รับฟงไดวาพนักงานจางผูรับทุนไดทําหนังสือรับสภาพหน้ียอมรับผิดเปนจํานวนเงินทุน
พรอมเบ้ียปรับจํานวนสองเทาตามสัญญาแลว กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลจะลดจํานวน 
เบี้ยปรับลงแตอยางใด 
      สรุปขอเท็จจริง 
      ในขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยครูดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัดสวนการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย (ผูฟองคดี) 
ผูฟองคดีไดคัดเลือกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับทุนการศึกษาเพ่ือไปศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุนที่ ๔ โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และไดจัดใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ทําสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาวกับผูฟองคดี โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏวาภายหลังจากทําสัญญาดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาศึกษา
ตามหลักสูตรที่กําหนดไวในสัญญา และไดรับทุนการศึกษาไปแลวจํานวน ๒ งวด เปนเงิน
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท แตตอมาไดขอลาออกจากราชการเพ่ือไปประกอบธุรกิจสวนตัว  
ซ่ึงผูฟองคดีไดมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พนจากตําแหนงดวยเหตุขอลาออกจากราชการ  
และเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา ตองรับผิดชดใชทุนที่ไดรับไปแลวเปนเงิน
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท และตองชดใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนดังกลาวเปนเบี้ยปรับจํานวน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีตามขอกําหนดในสัญญา  
หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมกับ 
ทําหนังสือรับสภาพหน้ีใหไวแกผูฟองคดี โดยมีขอตกลงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอชําระเงิน 
ในวันทําหนังสือรับสภาพหน้ีจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท สําหรับสวนที่เหลืออีก ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
ขอผอนชําระภายใน ๑ ป โดยขอผอนชําระเปนรายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓ 
ของทุกเดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป แตปรากฏวาเม่ือถึงกําหนดเวลา 
ผอนชําระเงินดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดชําระเงินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
ทวงถามไปยังผูถูกฟองคดีทั้งสอง แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
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ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินใหแก 
ผูฟองคดีจํานวน ๑๙๕,๙๗๘.๐๘ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชาํระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      โดยที่เงินเบี้ยปรับตามสัญญานอกจากจะเปนเงินสําหรับทดแทน
ความเสียหายที่คูสัญญาฝายผูฟองคดีไดกําหนดไวลวงหนาในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประพฤติ
ผิดสัญญาแลว ยังมีลักษณะเปนหลักประกันเพ่ือปองปรามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทํา 
ผิดสัญญาดวย และการที่สัญญากําหนดเบี้ยปรับไวสูงถึงสองเทา ก็เพ่ือแสดงใหเห็นวาทางราชการ
มีความตองการเปนอยางยิ่งที่จะใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใชทุนแกผูฟองคดี  
จึงกําหนดใหเบี้ยปรับดังกลาวเปนเบี้ยปรับในเชิงลงโทษแกการประพฤติผิดสัญญา  อยางไรก็ตาม 
หากเบี้ยปรับที่สัญญากําหนดไวสูงเกินสวน ศาลก็มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจลดเบี้ยปรับลง 
ตามจํานวนที่เห็นสมควรได แตการลดเบี้ยปรับน้ัน จะตองพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ี 
ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย มิใชพิจารณาแตทางไดเสียในเชิงทรัพยสินเพียงอยางเดียว  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเม่ือพิเคราะห 
ถึงทางไดเสียของผูฟองคดีในกรณีน้ีแลวเห็นวา การที่ทางราชการเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย รับทุนการศึกษาเพ่ือไปศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุนที่ ๔ โครงการ 
ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต น้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพัฒนาตนเอง
เพ่ือที่จะไดนําความรูและประสบการณในการศึกษากลับมาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน
แกนักเรียนและสังคมตอไป โดยในระหวางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปศึกษาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มิไดปฏิบัติงานใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีตองมอบหมายภาระงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแกผูอ่ืน
ปฏิบัติงานแทน จึงเห็นไดวาในระหวางรับทุนการศึกษาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับประโยชน
จากการศึกษาแตเพียงผูเดียว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอลาออกจากราชการในระหวาง 
รับทุนการศึกษาเพื่อไปประกอบธุรกิจสวนตัว โดยมิไดปฏิบัติราชการตอบแทนแกผูฟองคดี  
ยอมสงผลใหผูฟองคดีตองสูญเสียงบประมาณที่ไดจายเปนเงินทุนการศึกษาใหแกผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ และสูญเสียโอกาสที่จะไดมาซ่ึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถในอันที่จะเปนกําลังสําคัญ
สําหรับพัฒนาองคกรตอไป ประกอบกับหากมีการลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจสงผล
ใหผูที่อยูในระหวางรับทุนการศึกษาหรือกําลังปฏิบัติราชการชดใชทุนแกทางราชการจงใจ 
กระทําผิดสัญญา แลวนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหลดเบี้ยปรับ ซ่ึงเปนแนวทางที่ทําให 
ทางราชการไดรับความเสียหาย  อีกทั้ง ผูฟองคดีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 
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มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ โดยไมอาจนําระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใชบังคับกับผูฟองคดีได  
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ใหไวแกผูฟองคดี 
ซ่ึงมีเน้ือหาเปนการยอมรับผิดที่จะชําระเบี้ยปรับจํานวนสองเทาตามสัญญา จึงเห็นวาจํานวน 
เบี้ยปรับตามสัญญาที่กําหนดไวจํานวนสองเทา มิไดเปนเบี้ยปรับที่สูงเกินสวนตามมาตรา ๓๘๓ 
วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตอยางใด กรณีไมมีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับ
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
      เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทุนการศึกษา 
จากผูฟองคดีไปแลวเปนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ตองรับผิดชดใช
ทุนการศึกษาจํานวนดังกลาว และตองชดใชเบี้ยปรับอีกสองเทา รวมเปนเงินจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดีตามขอกําหนดของสัญญารับทุน แตเม่ือตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระเงินใหแก
ผูฟองคดีจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือรับสภาพหนี้ จึงคงเหลือจํานวนเงินที่ตองรับผิด
ชดใชใหแกผูฟองคดีอีกจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําขอตกลงไว
ในหนังสือรับสภาพหนี้วาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอชําระเงินจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยขอผอนชําระ
ภายใน ๑ ป เปนรายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน เร่ิมตั้งแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมรับที่จะชําระหนี้ในจํานวนดังกลาว
แกผูฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดในมูลหน้ีดังกลาวไดและมีหนาที่
ตองนําเงินไปชําระแกผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่กําหนด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดนําเงิน 
ไปชําระใหแกผูฟองคดีตามกําหนดเวลาดังกลาว จึงตกเปนผูผิดนัดตองรับผิดชําระดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ระหวางผิดนัดนับแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๒๒๔  
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จนถึงวันฟองคดีในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
คิดเปนดอกเบี้ยจํานวน ๑๕,๙๗๘.๐๘ บาท รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสิ้น ๑๙๕,๙๗๘.๐๘ บาท และตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันมีหนาที่ตองรวมรับผิดชดใชเงินจํานวน
ดังกลาวใหแกผูฟองคดีดวย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน
จํานวน ๑๙๕,๙๗๘.๐๘ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๓๗/๒๕๕๘) 
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      การที่องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกและใหทุนการศึกษา
แกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ก็ดวยเจตนาเพื่อมุงหวังใหบุคคลดังกลาวไดพัฒนา
ความรูความสามารถ แลวนําเอาความรูที่ไดรับกลับมาปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ของตน ซึ่งตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลถือเปนผูบริหาร
ทองถิ่นระดับสูงมีหนาที่กําหนดนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น และกํากับดูแลใหพนักงาน
สวนตําบลปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบาย จึงยอมที่จะเขาใจบทบาท อํานาจและหนาที่
ของตนเอง รวมทั้งเขาใจถึงเจตนารมณในการใหทุนการศึกษาดังกลาวเปนอยางดี การที่
ภายหลังจากไดรับทุนการศึกษาแลวรองนายกองคการบริหารสวนตําบลมิไดแจงผล
การศึกษาใหองคการบริหารสวนตําบลผูใหทุนทราบ ทั้งที่ไดมีการทวงถามผลการศึกษา
ไปแลวหลายครั้ง ยอมเปนการผิดปกติวิสัยของผูดํารงตําแหนงผูบริหารสวนทองถิ่น 
ในระดับรองนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งสมควรกระทําการและมีความรับผิดชอบ
เปนแบบอยางที่ดีหรือตัวอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบลซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา  
เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียขององคการบริหารสวนตําบลผูใหทุนจากบทบาท อํานาจ
หนาที่ที่มีตอสังคมโดยสวนรวมกับพฤติการณของผูรับทุนแลว กรณีไมมีเหตุอันสมควร
ที่จะลดเบี้ยปรับตามสัญญาลงแตอยางใด 
      สรุปขอเท็จจริง 
      ผูถูกฟองคดีขณะดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทํานบ ไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขององคการบริหาร 
สวนตําบลทํานบ (ผูฟองคดี) จึงไดทําสัญญาการรับทุน (อบต.) กับผูฟองคดี โดยสัญญามีขอกําหนด
หามมิใหผูถูกฟองคดียุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ไมเชนน้ันจะตองรับผิดชดใชทุน
ที่ผูฟองคดีไดจายไปแลวทั้งสิ้น กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับ 
แกผูฟองคดีดวย ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีเบิกจายเงินทุนการศึกษาใหแกผูถูกฟองคดี
เพ่ือเปนคาลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๐ และปการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเปนเงิน 
๖๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือติดตามสอบถามผลการเรียนจากผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีมาพบเพ่ือทําความตกลงเกี่ยวกับการชดใช
เงินทุนคืนพรอมคาปรับ แตผูถูกฟองคดีก็มิไดดําเนินการแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
สอบถามสถานะการศึกษาของผูถูกฟองคดีจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับแจงวาผูถูกฟองคดี 
พนสภาพจากการเปนนักศึกษาตั้งแตสิ้นภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เน่ืองจากไมชําระเงิน
คาบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการเรียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีมิไดศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรที่กําหนดอันเปนการไมปฏิบัติตาม
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ขอสัญญาจึงไดมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญารับทุนและเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระเงินทุนที่รับไป
จํานวน ๖๖,๐๐๐ บาท พรอมคาปรับอีกสองเทาของจํานวนเงินดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๑๙๘,๐๐๐ บาท โดยใหชําระเงินจํานวนดังกลาวภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวแตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินทุนพรอมเบ้ียปรับและดอกเบี้ยผิดนัดรวมเปนเงิน
จํานวน ๑๙๙,๖๒๗.๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท  
นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีไดรับ
ทุนการศึกษาไปจากผูฟองคดี เพ่ือนําไปใชในการลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๐  
และปการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๖ ,๐๐๐ บาท แลว ผูถูกฟองคดีกลับยุติ 
หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา  
ผูถูกฟองคดีไดพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้ งแตสิ้นภาคเรียนที่  ๑  
ปการศึกษา ๒๕๕๒ เน่ืองจากไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
หรือลาพักการเรียน จึงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีประพฤติผิดขอกําหนดของสัญญาทุนพิพาท  
ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชเงินคืนพรอมเบ้ียปรับอีกสองเทาแกผูฟองคดีตามขอกําหนด 
ในสัญญา 
      สําหรับจํานวนเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดเปนจํานวน 
เทาใดน้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งกิจการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีภารกิจในการจัดทํา
บริการสาธารณะอันจะเปนประโยชนตอประชาชนในเขตปกครองของตน โดยมีบุคลากรทั้งฝายประจํา
ที่เปนพนักงานสวนตําบล และฝายการเมืองซ่ึงรวมทั้งผูถูกฟองคดี เปนเครื่องมืออันสําคัญ 
ในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาว ดังจะเห็นไดจากการที่กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ซ่ึงขอ ๓ ของประกาศดังกลาว กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงผูมีความรูความสามารถเพ่ือการที่จะ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดคัดเลือก 
และใหทุนการศึกษาแกผูถูกฟองคดี ก็ดวยเจตนารมณเพ่ือใหผูถูกฟองคดีไดไปพัฒนาความรู
ความสามารถ แลวนําเอาความรูที่ไดรับกลับมาปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
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หนาที่ของผูฟองคดีตอไป เม่ือปรากฏวาในขณะขอรับทุนการศึกษาผูถูกฟองคดีดํารงตําแหนง
รองนายกองคการบริหารสวนตาํบลทํานบซ่ึงเปนผูบริหารทองถิ่นระดับสูง มีหนาที่กําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาทองถิ่น และกํากับดูแลใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบาย
ดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงยอมที่จะเขาใจบทบาท อํานาจและหนาที่ของผูฟองคดีเปนอยางดี 
รวมทั้งควรที่จะเขาใจถึงเจตนารมณในการใหทุนการศึกษาเปนอยางดีอีกดวย การที่ผูถูกฟองคดี
ไมรายงานผลการศึกษาใหผูฟองคดีทราบทั้งที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือติดตามผลการศึกษา 
ของผูถูกฟองคดีหลายครั้ง จึงเปนการผิดปกติวิสัยของผูที่เคยดํารงตําแหนงผูบริหารสวนทองถิ่น
ในระดับรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีสมควรกระทําการและมีความรับผิดชอบ 
เปนแบบอยางที่ดีหรือตัวอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบลซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา  นอกจากนี้ 
ขอเท็จจริงยังรับฟงไดวา ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดนําคดีน้ีมาฟองตอศาลแลว ศาลปกครองชั้นตน
ไดมีหมายเรียกใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการแกขอกลาวหา แตผูถูกฟองคดีก็ไมไดดําเนินการ 
ตามคําสั่งศาลแตอยางใด จึงเห็นไดวาผูถูกฟองคดีมิไดโตแยงวาเบี้ยปรับที่กําหนดไวในสัญญาทุน
ดังกลาวสูงเกินสวน เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผูฟองคดีทั้งจากบทบาท อํานาจหนาที่ที่มี 
ตอสังคมโดยสวนรวมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๘๓ วรรคหน่ึงแหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย กับพฤติการณของผูถูกฟองคดีทั้งกอนและหลังการฟองคดีประกอบกันแลว เห็นวา 
กรณีไมมีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชทุนคืน
แกผูฟองคดีจํานวน ๖๖,๐๐๐ บาท และชดใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนดังกลาวเปนเบี้ยปรับ
ใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
      สําหรับดอกเบี้ยผิดนัดน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี 
มีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดีจึงตองชําระเงินใหแกผูฟองคดีภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ผูถูกฟองคดีจึงตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๑๙๘,๐๐๐ บาท นับแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันฟองคดี เปนเวลา ๔๐ วัน เปนเงิน 
๑,๖๒๗.๔๐ บาท ใหแกผูฟองคดี  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๑๙๙,๖๒๗.๔๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๖/๒๕๕๘) 
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    (๓) การขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
 

     กรณีผู รับทุนขอใหหนวยงานทางปกครองผูใหทุนแกไข 
ขอสัญญาเก่ียวกับระยะเวลาการรับราชการชดใชทุน เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ 
วาดวยการใหทุนขาราชการเพื่อการศึกษาของหนวยงานทางปกครองผูใหทุนที่มีการ
แกไขใหม ซึ่งมีกําหนดระยะเวลารับราชการชดใชทุนที่ส้ันกวาระยะเวลาตามหลักเกณฑ
เดิมน้ัน แมสัญญาทุนดังกลาวจะมีขอกําหนดใหสามารถนําหลักเกณฑวาดวยการใหทุน
ขาราชการฯ ที่มีการแกไขใหมในภายหลังมาเปนสวนหนึ่งของสัญญาไดก็ตาม แตเม่ือ
ขอกําหนดขางตนมีผลผูกพันเฉพาะกรณีที่ผูรับทุนยังอยูในระหวางเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
ใหไปศึกษาเทาน้ัน โดยไมรวมถึงกรณีที่ผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลวและอยูระหวาง 
รับราชการชดใชทุนตามสัญญา การที่หนวยงานทางปกครองผูใหทุนไมอนุมัติใหผูรับทุน
ซึ่งสําเร็จการศึกษาแลวแกไขระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญา จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รักษพลังงาน (กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เดิม) ได รับทุนประเภท ๑ (ค)  
จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม เพ่ือไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
สาขาพลังงาน ณ สหราชอาณาจักร จึงไดทําสัญญาของขาราชการที่ไดรับทุนการศึกษา 
หรือฝกอบรมตางประเทศกับคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีกําหนดเวลาตั้งแตวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๔๔ โดยภายหลังสําเร็จการศึกษา ผูฟองคดีไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนในสังกัด 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปรากฏวาในระหวางที่ 
ผูฟองคดีรับราชการชดใชทุนอยู น้ัน ไดมีการประกาศหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุน 
เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นใชบังคับ โดยขอ ๕ ของประกาศหลักเกณฑดังกลาว ใหยกเลิกความในขอ ๘ 
ของหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุน
ขาราชการเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ อันสงผลตอระยะเวลาในการกลับเขารับราชการชดใชทุน 
โดยมีขอกําหนดใหผูไดรับทุนการศึกษาจะตองกลับเขารับราชการในหนวยงานเจาสังกัดเดิม 
ตามแผนงานหรือโครงการที่ไดแจงไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา 
ซ่ึงแตกตางจากหลักเกณฑเดิมที่กําหนดไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามเทาของระยะเวลา 
ที่ลาไปศึกษา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานและอนุ รักษพลังงาน 
เพ่ือขอแกไขสัญญาที่ทําไว จากเดิมที่ตองกลับเขารับราชการเพ่ือชดใชสามเทาของระยะเวลา 
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ที่ลาไปศึกษา เปนใหรับราชการชดใชสองเทาตามหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนฯ ฉบับใหม 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติไมอนุมัติใหผูฟองคดีแกไขสัญญารับทุนดังกลาว เน่ืองจากเห็นวา
กรณีเปนการขัดกับขอกําหนดในสัญญา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใหผูฟองคดี
รับราชการชดใชทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ไปศึกษา 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยที่ขอ ๓ ของสัญญาพิพาทกําหนดเ ง่ือนไขวา  ในกรณีที่ 
ผูรับทุนการศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว จะตองกลับเขารับราชการในหนวยงานเจาสังกัดเดิม 
ตามแผนงานหรือโครงการทีไ่ดแจงไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามเทาของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา 
อันมีสาระสําคัญสอดคลองกับขอ ๘๑๗ ของหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุน 
จากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปน
หลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในขณะที่ผูฟองคดีเขาทําสัญญา ผูฟองคดีจึงมีความผูกพันตามสัญญา 
ที่จะตองรับราชการเพ่ือชดใชทุนตามเง่ือนไขของสัญญาทุนฉบับดังกลาว  ทั้งนี้ แมระยะเวลา 
ในการรับราชการเพ่ือชดใชทุนตามขอกําหนดในสัญญาขางตนจะมากกวาระยะเวลาตามที่
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม เน่ืองจากหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร/กขต. ๑๐๑๓.๘/ว ๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เร่ือง การปฏิบัติราชการชดใช 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ตางประเทศฯ กําหนดวา กรณีของขาราชการที่รับทุนจากทางราชการหรือ
หนวยงานอ่ืน การทําสัญญารับทุนใหเปนไปตามแบบที่เจาของทุนกําหนด โดยเจาของทุน 
จะเปนผูกําหนดเง่ือนไขการชดใชทุนในสัญญาซ่ึงจะตองไมต่ํากวาเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน  
ณ ตางประเทศฯ ประกอบกับทุนที่ผูฟองคดีไดรับจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนทุนประเภท ๑ (ค)  

                                                            
 ๑๗ หลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการ 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๘ ผูไดรับทุนการศึกษา จะตองทําสัญญารับทุนและสัญญาค้ําประกันกับหนวยงานเจาสังกัด โดยตองกลับ 
เขารับราชการในหนวยงานเจาสังกัดเดิมตามแผนงานหรือโครงการที่ไดแจงไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เทา ของระยะเวลา 
ที่ลาไปศึกษา หากผูไดรับทุน ผิดสัญญาหรือไมกลับมารับราชการดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ผูไดรับทุนตองชดใชเงินใหแกกองทุน 
ตามจํานวนเงินที่กองทุนไดจายไปพรอมเบ้ียปรับอีกสองเทา และชดใชเงินแกหนวยงานเจาสังกัดตามจํานวนเงินเดือน รวมทั้ง
เงินเพิ่มหรือเงินอื่นใดที่ไดรับระหวางการลาศึกษาท่ีทางราชการไดจายไปพรอมเบ้ียปรับอีกสองเทา 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ตามขอ ๔๑๘ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ซ่ึงขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกลาว 
กําหนดใหสวนราชการทําสัญญาผูกมัดใหขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ และในสวนราชการท่ีทางราชการกําหนด 
เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในฐานะเจาของทุน จึงมีอํานาจกําหนดแบบของสัญญารับทุน และเม่ือผูฟองคดีตกลงยินยอม 
ทําสัญญาทุนฉบับพิพาทดวยความสมัครใจ โดยไดรับทราบเง่ือนไขของสัญญามาตั้งแตตน  
ผูฟองคดีจึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  อีกทั้ง สัญญาพิพาทเปน 
สัญญาทางปกครอง จึงมีขอกําหนดซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให
การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล  ดังน้ัน กรณีที่ขอสัญญา
ในการรับราชการชดใชทุนของสัญญาดังกลาวกําหนดใหผูที่สําเร็จการศึกษาตองรับราชการ
ชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาสามเทาของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ซ่ึงเปนระยะเวลาที่ไมต่ํากวา
ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศฯ จึงเปนไปตามหลักการที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ฉบับขางตน ผูฟองคดีจึงตองรับราชการชดใชทุนเปนระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 
     สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวาภายหลังจากคณะกรรมการกองทุน 
เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียมไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑวาดวยการใหทุน
ขาราชการเพ่ือการศึกษาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองแกไขสัญญาจากที่กําหนดใหชดใชทุน
สามเทาเปนชดใชทุนสองเทาตามหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา 
โรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ๒)๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ัน  
                                                            
 ๑๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ทุนประเภท ๑” หมายความวา ทุนดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (ค) ทุนที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบใหแกสวนราชการ เพื่อสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ โดย ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๙ หลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการ 
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม  
วาดวยการใหทุนขาราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
 “ขอ ๘ ผูไดรับทุนการศึกษา จะตองทําสัญญารับทุนและสัญญาค้ําประกันกับหนวยงานเจาสังกัด โดยตองกลับ 
เขารับราชการในหนวยงานเจาสังกัดเดิมตามแผนงานหรือโครงการที่ไดแจงไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทา ของระยะเวลา



 
 
๑๒๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เห็นวา แมขอ ๑ ของสัญญาของขาราชการที่ไดรับทุนการศึกษาพิพาท กําหนดวา ในระหวางเวลา
ที่ผูฟองคดีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา หรือฝกอบรม ผูฟองคดีจะรักษาวินัยของขาราชการโดยเครงครัด 
และจะปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ 
และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม รวมทั้ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุน
ขาราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญาน้ีและที่จะมีประกาศใชขึ้นใหม 
และจะถือวากฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวน้ัน เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับน้ี 
ประกอบกับบทเฉพาะกาลขอ ๒๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการ 
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศฯ กําหนดวา ขาราชการผูใด 
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบ 
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไข
เพ่ิมเติม อยูในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ีมีผลใชบังคับ ใหถือวาขาราชการผู น้ัน 
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ีก็ตาม 
แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาและกลับเขารับราชการเพ่ือชดใชทุน 
ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ อันเปนวันกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศฯ จะมีผลใชบังคับ 
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ณ ตางประเทศ อยูในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
มีผลใชบังคับ และไมมีสถานะเปนนักเรียนทุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาว  
แมขอ ๑ ของสัญญาทุนพิพาทจะใหถือเอาหลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุน 
จากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่ประกาศใชภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญา แตเน่ืองจากในการรับราชการ
ชดใชทุนนั้น ขอ ๓ ของสัญญาพิพาทมิไดกําหนดใหนําหลักเกณฑที่ประกาศใชภายหลังมาเปน
สวนหนึ่งของสัญญาเหมือนดังเชนที่ กําหนดไวในขอ ๑ กรณีจึงตองถือวาหลักเกณฑ
คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุนขาราชการ
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีผลผูกพันผูฟองคดีก็ตอเม่ือผูฟองคดียังอยู 
ในระหวางเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ดังน้ัน เม่ือฟงเปนยุติวาผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาแลว 
หลักเกณฑคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม วาดวยการใหทุน
ขาราชการเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไมมีผลผูกพันผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดี
                                                                                                                                                                          
ที่ลาไปศึกษา หากผูไดรับทุน ผิดสัญญาหรือไมกลับมารับราชการดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ผูไดรับทุนตองชดใชเงินใหแกกองทุน 
ตามจํานวนเงินที่กองทุนไดจายไปพรอมเบ้ียปรับอีกสองเทา และชดใชเงินแกหนวยงานเจาสังกัดตามจํานวนเงินเดือน รวมทั้ง
เงินเพิ่มหรือเงินอื่นใดที่ไดรับระหวางการลาศึกษาท่ีทางราชการไดจายไปพรอมเบ้ียปรับอีกสองเทา” 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

ที่ ๑ มีมติไมอนุมัติใหผูฟองคดีแกไขสัญญาทุนพิพาทเก่ียวกับระยะเวลารับราชการชดใชทุน  
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๙) 
 

  ๒.๑.๒ สัญญาจางลูกจางของสวนราชการ 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    - การเลิกสัญญา 
 

     กรณีที่ สัญญาจางพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ดังน้ัน เม่ือประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลดังกลาวกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลใชการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจางและนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล 
ในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะการตอสัญญาจาง องคการบริหารสวนตําบล 
จึงตองปฏิบัติตามสัญญาและประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดังกลาว  
การที่องคการบริหารสวนตําบลไมไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจาง 
เพื่อประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง แตกลับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 
และเลือกสรรเปนพนักงานจางในตําแหนงที่ลูกจางดังกลาวปฏิบัติหนาที่อยู จนกระท่ัง
สัญญาจางลูกจางรายน้ันครบกําหนด โดยไมไดรับการตอสัญญาจาง จึงเปนพฤติการณ 
ที่แสดงใหเห็นถึงเจตนาขององคการบริหารสวนตําบลที่จะไมตอสัญญาจางใหแกลูกจาง 
โดยตองการสรรหาพนักงานจางรายใหมแทน ประกอบกับการที่องคการบริหารสวนตําบล
ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากที่สัญญาจาง
ส้ินสุดลงแลว แสดงใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลไมไดนําผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของลูกจางมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจาง และไมได 
นํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวาจะตอสัญญาจางใหแกลูกจางรายดังกลาว
หรือไม กรณีจึงเปนการกระทําผิดสัญญา ตองชดใชคาเสียหายใหแกลูกจางที่ไมไดรับ
การตอสัญญาจาง 
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     สรุปขอเท็จจริง 
     เดิมผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงาน 
ขับรถยนต องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี สัญญาจางมีกําหนดระยะเวลา ๔ ป โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ ๒ คร้ัง 
ตามปงบประมาณ แตปรากฏวากอนที่สัญญาจางจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูฟองคดี คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาในการตอสัญญาจาง แตไดออกประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจางภารกิจหลายตําแหนง รวมถึงตําแหนงพนักงานขับรถยนตที่ผูฟองคดี 
ปฏิบัติหนาที่อยูดวย ซ่ึงผูฟองคดีไดสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต รวมกับบุคคลอ่ืนอีกจํานวน ๒ ราย แตผูฟองคดี 
ไมไดรับการคัดเลือก  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาจางกับผูไดรับการบรรจุ 
และแตงตั้งเปนพนักงานจาง โดยสัญญาเร่ิมตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และสิ้นสุด 
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาประกอบการตอสัญญาจางใหแกผูฟองคดี และไมตอ
สัญญาจางผูฟองคดีในตําแหนงพนักงานขับรถยนตเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และผิดสัญญา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีและบรรจุผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ในตําแหนงพนักงานขับรถยนต และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๕๒,๒๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป รวมทั้งใหชําระคาเสียหายจํานวนเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท 
นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาคดีจะเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยท่ีตามขอ ๖ ในสัญญาจางผูฟองคดีกําหนดวา องคการบริหาร 
สวนตําบลจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวตามประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางและที่ผูถูกฟองคดีกําหนด 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ขอ ๓๔ กําหนดวา ในระหวางสัญญาจาง
ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ดังตอไปน้ี 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ ใหกระทําในกรณีดังตอไปน้ี  
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 
สวนระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดไวในขอ ๔๐ วา ใหมีการประเมินผล 
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การปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปปละ ๒ คร้ัง ตามปงบประมาณ 
คือ คร้ังที่ ๑ ประเมินผลงานในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
คร้ังที่ ๒ ประเมินผลงานในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
สวนความสําคัญและประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางระบุไว 
ในขอ ๓๖ วา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการที่
องคการบริหารสวนตําบลจะไดเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจาง และนําผลการประเมิน
ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้... (๒) การเลิกจาง  
(๓) การตอสัญญาจาง... จึงเห็นไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางมีความสําคัญ
และจําเปนเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารพนักงานจางและนําผล
การประเมินไปใชเปนขอมูลในการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะในการตอสัญญาจาง  ดังน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาและประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรีดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากอนที่สัญญาจางผูฟองคดีจะสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี 
คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ แตกลับออกประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจหลายตําแหนง รวมถึง
ตําแหนงพนักงานขับรถยนตที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวย จนกระทั่งสัญญาจางผูฟองคดีสิ้นสุดลง 
โดยผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาตอสัญญาจาง พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเจตนา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมประสงคจะตอสัญญาจางกับผูฟองคดี แตประสงคที่จะสรรหาพนักงานจาง
รายใหมแทน  นอกจากน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานจาง คร้ังที่ ๒ แลวเสร็จในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ อันเปนเวลาภายหลัง
จากสัญญาจางผูฟองคดีสิ้นสุดลง ยอมแสดงวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดนําผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดี คร้ังที่ ๒ ไปใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารพนักงานจางและนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดีแตอยางใด การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงเปนการไมปฏิบัติตามสัญญาจาง เปนเหตุใหผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาตอสัญญา  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทน 
เปนจํานวนเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท เปนระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) รวมเปนเงินจํานวน ๑๑๐,๔๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๗,๖๐๐ บาท (เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท 
นับแตออกจากงานจนถึงวันฟองคดี เปนเวลา ๓ เดือน (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑) 
ตามคําขอของผูฟองคดี) นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๘) 
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     เม่ือสัญญาจางพนักงานเปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาจาง
แนนอน สภาพการจางจึงยอมส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา การที่
หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีหนังสือแจงสิ้นสุดการจางและบอกเลิกสัญญาจาง 
กอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาดังกลาว จึงตองจายเงินคาชดเชยใหแกลูกจาง 
ที่ถูกบอกเลิกสัญญาดวย เวนแตตามสัญญาจางจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
     สําหรับกรณีของคดีน้ี สัญญาจางมีขอกําหนดยกเวนวาหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางไมจําตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ถูกบอกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญา หากมีเหตุจําเปน และไดมีการบอกกลาวลวงหนาถึง 
การเลิกจางเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วันแลว  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางไมมีโครงการและงบประมาณที่จะใชในการจัดจางลูกจางไดอีกตอไป 
กรณียอมถือเปนเหตุจําเปนที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางสามารถบอกเลิกจางลูกจางได 
และเม่ือการบอกเลิกจางดังกลาวไดกระทําลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยการแจง
บอกเลิกสัญญาไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย จึงเขากรณียกเวนตามสัญญาที่หนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางไมจําตองจายคาชดเชยใด ๆ ใหแกลูกจาง 
     สรุปขอเท็จจริง 
     สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ทําสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการศูนย โครงการ
ศูนยบริการรวมลงทุนและพ่ีเลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําภูมิภาค โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีขอกําหนด
ในสัญญาวา หากผูฟองคดีฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตาม หรือหากผูฟองคดีมีผลการปฏิบัติงาน 
ไมเปนที่พอใจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือหากผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเหตุจําเปนใด ๆ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จําเปนตองสิ้นสุด 
การจาง ผูฟองคดียินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งใหผูฟองคดีออกจากงานไดทันที โดยไมจําเปน 
ตองมีหนังสือวากลาวตักเตือน แตหากเปนกรณีตองเลิกจางดวยเหตุจําเปนน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะบอกกลาวถึงการเลิกจางใหผูฟองคดีทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไมตองจายคาชดเชยหรือเงินอ่ืนใดใหแกผูฟองคดีทั้งสิ้น เวนแตเงินเดือนที่ผูฟองคดี 
จะพึงไดรับตามสิทธิ  ตอมา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกประกาศ เร่ือง การยุติการดําเนินโครงการของสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ใหยุติ
โครงการจํานวน ๓๖ โครงการ รวมทั้งโครงการที่ผูฟองคดีปฏิบัติงานอยู และใหมีผลตั้งแตวันที่ 
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๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหเหตุผลวา หลายโครงการสิ้นสุดระยะเวลา
โครงการตามปงบประมาณ บางโครงการไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หรือไมมีความจําเปน
ที่จะตองดําเนินการอีกตอไป และบางโครงการไมมีงบประมาณดําเนินการ มีผลทําใหสิ้นสุดการจาง
พนักงานโครงการตาง ๆ ๓๖ โครงการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจงสิ้นสุดการจางและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน
ถึงผูฟองคดี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป ผูฟองคดีเห็นวาการประกาศ
ยุติโครงการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  อีกทั้ง มิไดมีการแจงสิ้นสุดการจางผูฟองคดีลวงหนา
อยางนอย ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดสัญญา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในฐานะเปนพนักงานในตําแหนงงานที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบไมต่ํากวาเดิม และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินเดือนตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือสัญญาจางผูฟองคดีเปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาจางแนนอน 
สภาพการจางจึงยอมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงาน ซ่ึงกรณีน้ีคือวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจงสิ้นสุด
การจางและบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 
และญาติของผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวไวแทนเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงเปน
การบอกเลิกจางผูฟองคดีกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางโดยไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูฟองคดีไดประพฤติตนฝาฝนกฎระเบียบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงอาจตองจายคาชดเชยใหแกผูฟองคดี เวนแตสัญญาจางกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน ตามขอ ๒.๓ ของขอบังคับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงกรณีพิพาทของคดีน้ีสัญญาพิพาทไดกําหนด 
ไวดวยวา หากเปนการเลิกจางดวยเหตุจําเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมตองจายคาชดเชยหรือเงินอ่ืนใด
ใหแกผูฟองคดีทั้งสิ้น เวนแตเงินเดือนที่ผูฟองคดีจะพึงไดรับตามสิทธิตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ของผูฟองคดี แตทั้งน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองบอกกลาวลวงหนาถึงการเลิกจางใหผูฟองคดีทราบ
เปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วันดวย  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาโครงการศูนยบริการรวมลงทุนและพ่ีเลี้ยง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําภูมิภาค ที่ผูฟองคดีปฏิบัติงานอยูใชงบประมาณ
ประจําป ๒๕๔๙ ของโครงการเองในการจัดจางผูฟองคดี แตในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ใชงบประมาณ
จากโครงการจัดตั้งศูนยบริการรวมลงทุนและพ่ีเลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ประจําภูมิภาค Mobile Unit ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการ
โครงการท่ีผูฟองคดีปฏิบัติงานอยู โดยผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหยายไปปฏิบัติงานในตําแหนง



 
 
๑๒๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เดียวกันที่จังหวัดอ่ืน และในสวนของงบประมาณในการจัดจาง ก็ไดรับการขยายออกไปถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามระยะเวลางบประมาณโครงการจัดตั้งศูนยบริการรวมลงทุนและพ่ีเลี้ยง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําภูมิภาค Mobile Unit ป ๒๕๕๐  ดังน้ัน เม่ืองบประมาณ
ตามโครงการดังกลาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในขณะที่โครงการศูนยบริการ
รวมลงทุนและพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําภูมิภาคที่ผูฟองคดีสังกัดอยู  
มิใชโครงการท่ีไดรับการขยายระยะเวลาดําเนินงานออกไปในปงบประมาณ ๒๕๕๒ และรัฐบาล
ก็ไมไดอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาว จึงไมมีโครงการและงบประมาณ 
ตามโครงการที่จะจัดจางผูฟองคดี กรณีถือเปนเหตุจําเปนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถบอกเลิกจาง
ผูฟองคดีได  อยางไรก็ตาม ตองปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงใหผูฟองคดีทราบลวงหนา 
ถึงการเลิกจางเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วันดวย จึงจะไมตองจายคาชดเชยใด ๆ ใหแกผูฟองคดี  
ทั้งน้ี ตามขอสัญญาพิพาท  สําหรับขอเท็จจริงตามคดีน้ี เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจงสิ้นสุดการจางและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน 
ทางไปรษณียตอบรับสงใหผูฟองคดีตามที่อยูที่ปรากฏตามบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงผูฟองคดี
ไดระบุไวในสัญญาปฏิบัติงาน โดยญาติของผูฟองคดีเปนผูรับไวแทนเม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ จึงถือไดวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดีแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง๒๐ 
ประกอบกับมาตรา ๗๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
ดังน้ัน พฤติการณของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมไดมีเจตนาหลีกเลี่ยงการจายคาชดเชย 
และคาเสียหายใหแกผูฟองคดี หรือกระทําการอันเปนการลิดรอนสิทธิของผูฟองคดีจากการ 
บอกเลิกจางโดยไมเปนธรรมแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 

                                                            
๒๐-๒๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๖๙ การแจงคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่เจาหนาที่ตองแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

อาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูน้ันประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือ 
 การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูน้ัน หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูน้ันก็ใหถือวาไดรับแจงตั้งแต 

ในขณะที่ไปถึง 
 ในการดําเนินการเร่ืองใดที่มีการใหที่อยูไวกับเจาหนาที่ไวแลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาวใหถือวาเปนการแจง 

ไปยังภูมิลําเนาของผูน้ันแลว 
 

 มาตรา ๗๑ การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง 
สําหรับกรณีภายในประเทศหรือเม่ือครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวา
ไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันน้ัน 
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 แมขอสัญญาจางปฏิบัติงานจะมีขอกําหนดยกเวนวาหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางไมจําตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ถูกบอกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญา หากมีเหตุจําเปน แตการบอกเลิกจางดังกลาวตองกระทํา
โดยชอบดวยขอสัญญาดวย  ดังน้ัน กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางไมมีโครงการ
และงบประมาณที่จะใชในการจัดจางลูกจางไดอีกตอไป อันถือเปนเหตุจําเปนที่สามารถ
บอกเลิกจางลูกจางได แตการแจงสิ้นสุดการจางและบอกเลิกสัญญามิไดเปนการบอกกลาว
ลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ตามที่กําหนดในสัญญา กรณีเปนการบอกเลิกสัญญา 
โดยไมชอบ หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงตองจายคาชดเชยกรณีบอกเลิกสัญญาจาง
ดวยเหตุจําเปนดังกลาวใหแกลูกจางดวย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ทําสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหปฏิบัติงานในโครงการระบบพี่เลี้ยงสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีกําหนดระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีขอกําหนดในสัญญาวา ผูฟองคดีจะตองปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศใด ๆ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเครงครัด หากผูฟองคดี
ฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตาม หรือหากผูฟองคดีมีผลการปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ หรือหากผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เหตุจําเปนใด ๆ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จําเปนตองสิ้นสุดการจาง ผูฟองคดียินยอมใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ สั่งใหผูฟองคดีออกจากงานไดทันที โดยไมจําเปนตองมีหนังสือวากลาวตักเตือน แตหาก
เปนกรณีจําเปนตองเลิกจางดวยเหตุจําเปน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะบอกกลาวถึงการเลิกจาง 
ใหผูฟองคดีทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมตองจาย
คาชดเชยหรือเงินอ่ืนใดใหผูฟองคดีทั้งสิ้น เวนแตเงินเดือนที่ผูฟองคดีจะพึงไดรับตามสิทธิ   
ปรากฏวาตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการโครงการดังกลาว โดยแยกโครงการ
พัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมออกมา  
ผูฟองคดีจึงไดรับคําสั่งใหยายไปปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาสวนประสานและติดตามผล 
การดําเนินงานระบบที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสําหรับผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนตนไป แตหลังจากนั้น 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออก
ประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ยุติการดําเนินโครงการของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จํานวน ๓๖ โครงการ รวมทั้งโครงการที่ผูฟองคดี



 
 
๑๒๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปฏิบัติงานอยูดวย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป เน่ืองจากหลายโครงการ
สิ้นสุดระยะเวลาโครงการตามปงบประมาณ บางโครงการไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
บางโครงการไมมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการอีกตอไป และบางโครงการไมมีงบประมาณ
ดําเนินการ ซ่ึงการยุติโครงการดังกลาวมีผลทําใหมีการสิ้นสุดการจางพนักงานตามโครงการ 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงสิ้นสุดการจางและ 
บอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานกับผูฟองคดี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป  
ผูฟองคดีเห็นวาโครงการที่ผูฟองคดีปฏิบัติงานอยูมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะดําเนิน
โครงการตอไป อีกทั้งยังเปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินโครงการตามมติของ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและมติคณะรัฐมนตรี เม่ือยังไมมีคําสั่ง
ของคณะกรรมการดังกลาวใหยุติโครงการ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประกาศยุติโครงการและ 
เลิกจางผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย  นอกจากน้ี การแจงการสิ้นสุดการจางผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ บอกกลาวลวงหนาเปนเวลานอยกวา ๓๐ วัน จึงขัดตอสัญญาจางปฏิบัติงาน
และขอบังคับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยุติการดําเนินโครงการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และหนังสือที่แจงสิ้นสุดการจาง
และบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานกับผูฟองคดี กับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินเดือนตามที่กําหนดไว
ในสัญญาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ หรือจนกวา
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑,๓๗๗,๘๔๐ บาท 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา โครงการระบบพ่ีเลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ผูฟองคดีปฏิบัติงานอยู ใชงบประมาณในการจัดจางผูฟองคดีจากโครงการ 
ระบบพี่เลี้ยง ซ่ึงตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการโครงการระบบพ่ีเลี้ยง
ดังกลาว โดยแยกโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมออกมาตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนตนไป มีผลทําให
คาใชจายในป ๒๕๕๐ ตองใชงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสําหรับ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงหัวหนาสวนประสานและติดตามผลการดําเนินงานระบบที่ปรึกษาในโครงการ 
ที่แยกออกมาดังกลาวตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนตนไป และใชงบประมาณ 
จากโครงการดังกลาวในการจัดจางผูฟองคดีเรื่อยมา แตเน่ืองจากในการดําเนินงานตามโครงการ
ตาง ๆ รวมทั้งโครงการที่ผูฟองคดีปฏิบัติงานอยูน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองเสนอโครงการ 
เพ่ือของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายปทุกป โดยตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

คณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ดังน้ัน เม่ือโครงการดังกลาวมิใชโครงการที่ไดรับ
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรัฐบาลก็ไมได
อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการดังกลาว กรณีจึงไมมีโครงการและงบประมาณ 
ตามโครงการที่จะจัดจางผูฟองคดี และถือเปนเหตุจําเปนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ บอกเลิกจาง 
ผูฟองคดีไดโดยชอบดวยขอสัญญา 
 อยางไรก็ตาม มีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบการบอกเลิกสัญญาจางลวงหนาเปนเวลานอยกวา ๓๐ วัน 
หรือไม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
แจงสิ้นสุดการจางและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒  
เปนตนไป โดยสงหนังสือดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ซ่ึงญาติของผูฟองคดีเปนผูรับไวแทนเม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง บัญญัติวา ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน
หรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวยกัน  ดังนั้น เม่ือนับระยะเวลาบอกกลาว
ลวงหนาแลวนับไดเพียง ๒๙ วัน ซ่ึงนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดไวตามสัญญาจาง ๑ วัน  
การบอกเลิกสัญญาจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยขอสัญญาจางปฏิบัติงาน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงตองจายคาชดเชยใหแกผูฟองคดีดวย ซ่ึงแมจะไมปรากฏวามีขอสัญญาหรือกฎหมายใด
กําหนดเรื่องการจายคาชดเชยไวโดยเฉพาะ แตเม่ือพิจารณาตามขอ ๕ ของสัญญาจางพิพาท  
ที่กําหนดใหพนักงานมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามที่กําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับใด ๆ ตามที่
สํานักงานกําหนด ประกอบกับขอบังคับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๐ การพนสภาพการเปนพนักงาน ขอ ๒.๖ ค. 
กําหนดวา กรณีพนักงานประจําที่ทํางานติดตอกันครบ ๓ ป แตไมเกิน ๖ ป ใหสํานักงาน 
จายคาชดเชยเนื่องจากการเลิกจางใหไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๑๘๐ วัน จึงอนุโลมใชกับ
กรณีของผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานชั่วคราวได และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทํางาน 
ตามสัญญาจางตั้งแตวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ติดตอกันเปนเวลา 
๓ ป ๙ เดือน ๙ วัน โดยไดรับคาจางอัตราสุดทายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงควรไดรับคาชดเชย
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (๕๐,๐๐๐÷๓๐x๑๘๐)  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายคาชดเชย
ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๙) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     เม่ือสัญญาจางอาจารยมหาวิทยาลัยมีขอกําหนดใหสัญญาจาง
ส้ินสุดลง  หากผู รับจางไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา  
และหนวยงานทางปกครองผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยไมจําเปนตอง 
บอกกลาวลวงหนา หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย จึงเห็นไดวาการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานถือเปนสาระสําคัญตามสัญญาจางที่จะสงผลใหหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางใชดุลพินิจพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูรับจางไดวา มีเหตุผลอันสมควรที่จะจาง
ผูรับจางเพ่ือใหรวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผลตอไปหรือจะเลิกจาง  
ดังน้ัน เม่ือขอสัญญากําหนดใหหน่ึงปการศึกษาจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จํานวน ๒ ครั้ง และผูรับการประเมินจะตองไดคะแนนรอยละ ๖๐ ของการประเมินแตละครั้ง 
จึงจะถือวาผานการประเมิน แตผูฟองคดีผานการประเมินเพียงครั้งแรกครั้งเดียว  
สวนครั้งที่สองไมผานเน่ืองจากไมสงแบบประเมิน ทั้งที่ผูบังคับบัญชาไดแจงใหผูฟองคดี
ทราบแลววา หากไมสงแบบประเมินจะถือวาผูฟองคดีสละสิทธ์ิที่จะใหมีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง กรณีดังกลาวนอกจากจะเปนการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในสัญญาแลว ยังเปนการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
อีกดวย  หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีได 
โดยไมจําตองชดใชคาเสียหายจากการเลิกจาง 
     สรุปขอเท็จจริง 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทําสัญญา
จางผูฟองคดีใหปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กําหนดระยะเวลาจาง ๓ ป ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ปรากฏวาภายหลังการทําสัญญาในรอบปการศึกษาแรก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยประจํา
สัญญาจาง ซ่ึงผูฟองคดีผานการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) โดยไดคะแนนการประเมินรอยละ ๘๒ แตการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน คร้ังที่ ๒ (ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) น้ัน  
ผูฟองคดีไมมีคะแนนผลการประเมิน เน่ืองจากไมสงแบบประเมิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา 
กรณีดังกลาวเปนการกระทําผิดสัญญาจาง จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี ผูฟองคดี
เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดเวลาจางไมชอบดวยกฎหมาย
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และไมเปนไปตามขอตกลงในสัญญาจาง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายจํานวน ๓๐,๖๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยท่ีสัญญาจางอาจารยประจําพิพาทขอ ๑๒ กําหนดใหผูฟองคดี 
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของทางราชการ... ซ่ึงขอ ๙ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วาดวยการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไมเกินปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหหน่ึงปการศึกษาแบงเปนสองภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ขอ ๘.๒ กําหนดใหสัญญาส้ินสุดลงเม่ือผูฟองคดีไมผาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยในรอบปการศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง จากขอบังคับและขอกําหนด 
ในสัญญาดังกลาวเห็นไดวา หน่ึงปการศึกษาจะแบงเปนสองภาคการศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงตองประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดีปการศึกษาละ ๒ คร้ัง โดยผูรับการประเมินตองไดคะแนน
รอยละ ๖๐ ของการประเมินแตละครั้ง จึงจะถือวาผานการประเมิน แมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะเปนการประเมินบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดคาตอบแทนและเพื่อการพัฒนาบคุลากร 
แตกรณีของผูฟองคดี การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีผลตอการพิจารณาของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เก่ียวกับการที่จะจางผูฟองคดีตอไปหรือไมดวย ซ่ึงขอ ๒ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจางพิพาท 
กําหนดใหผูฟองคดีมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มอบหมายอยางนอยสองหนาที่ 
คือ ๑. สอนภาคปกติไมนอยกวา ๑๘ คาบตอสัปดาห และ ๒. จัดทําเอกสารประกอบการสอน 
ปการศึกษาละ ๑ เรื่อง หรือ ๓. จัดทําผลงานวิจัยปการศึกษาละ ๑ เร่ือง วรรคสอง กําหนดวา  
ในกรณีที่มีความจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยางอ่ืนไดอีกตามความเหมาะสมโดยไมตองแกไขสัญญา จึงเห็นไดวา
การประเมินผลการปฏิบัติงานถือเปนสาระสําคัญตามสัญญาจางที่จะสงผลใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
สามารถใชดุลพินิจพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีวา มีเหตุผลอันสมควรที่จะจางผูฟองคดี
เพ่ือใหรวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผลตอไปหรือเลิกจางได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะคร้ังที่ ๑ ซ่ึงพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยผูฟองคดี 
ไดคะแนนรอยละ ๘๒ จึงผานการประเมิน สวนการประเมินครั้งที่ ๒ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูฟองคดีไมสงแบบประเมิน ซ่ึงการที่ผูฟองคดีไมสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คร้ังที่ ๒ ดังกลาว นอกจากจะเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาจางแลว ยังเปนการขัดคําสั่ง
หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณบดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีอีกดวย  
โดยการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย ทั้งในดานการปกครอง
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บังคับบัญชาและการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ ๙.๔ ของสัญญาจางพิพาท 
ประกอบกับไดมีการแจงใหผูฟองคดีทราบแลววาหากไมยอมสงแบบประเมิน จะถือวาผูฟองคดี
สละสิทธิ์ที่จะใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ผลการประเมินผูฟองคดีคร้ังที่ ๒  
จึงไมมีคะแนนหรือมีคะแนนเปนศูนย และเม่ือผูฟองคดีไดคะแนนประเมินคร้ังแรก ๘๒ คะแนน 
แตคะแนนประเมิน ๒ คร้ัง รวม ๒๐๐ คะแนน ผูฟองคดีมีคะแนนเพียง ๘๒ คะแนน จึงไมผานเกณฑ
รอยละ ๖๐ ตามสัญญา จึงตองถือวาผูฟองคดีไมผานการประเมิน  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดีได และไมมีกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๖๘/๒๕๕๘) 
 

  ๒.๑.๓ สัญญาจางผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    - การเลิกสัญญา 
 

     เม่ือกรณีที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรม
ปาไม (อ.อ.ป.) มีมติใหเลิกจางผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการ อ.อ.ป. เกิดจาก
การที่ อ.อ.ป. โดยผูฟองคดีทําสัญญาซื้อขายไมสักสวนปาโดยมิไดขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. ทั้งที่สัญญาซื้อขายไมสักสวนปาดังกลาวมีลักษณะ
พิเศษที่เปนเร่ืองนโยบายในการดําเนินกิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุด 
ไดเคยใหขอแนะนําวาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการ 
ของ อ.อ.ป. กอนทําสัญญา  ทั้งน้ี ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กําหนด การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ 
และเปนการกระทําโดยไมชอบดวยขอสัญญาจางบริหาร 
     เ ม่ือสัญญาจางบริหารดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการ 
บริหารกิจการของ อ.อ.ป. มีมติเลิกจางผูฟองคดีไดในกรณีที่มีการกระทําการอันถือไดวา
เปนการปฏิบัติหนาที่จนเปนเหตุให  อ .อ .ป .  ได รับความเสียหายอยางรายแรง  
แมขอเท็จจริงจะปรากฏวามติที่ใหเลิกจางผูฟองคดี เดิมจะไมไดมาจากคณะกรรมการ
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สอบสวนขอเท็จจริงที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาเลิกจางผูฟองคดีตามกฎหมาย แตเม่ือตอมาคณะกรรมการ 
บริหารกิจการของ อ.อ.ป. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึนใหม 
และไดนําผลการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุดมาเปรียบเทียบ 
แลวจึงมีมติใหยึดถือตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ชุดแรก กรณีถือไดวา 
เปนการยืนยันมติเดิมที่ใหเลิกจางผูฟองคดี มิใชการยกเลิกเพิกถอนผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ชุดแรก การท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มีมติ
ใหเลิกจางผูฟองคดีตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ชุดแรก จึงเปนการกระทํา
โดยชอบตามขอสัญญา ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากการเลิกจางดังกลาว
แตอยางใด 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
ตามสัญญาจางบริหารระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ผูวาจาง กับผูฟองคดี 
ผูรับจาง  ตอมา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม (ส.ร.อ.อ.ป.) ไดรองเรียน
ตอประธานกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา  
การจําหนายไมสักสวนปาเพ่ือการสงออกของผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยผูฟองคดี ขณะดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมไมโปรงใสและกอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ทั้งยังกระทําผิด
ตอกฎหมายศุลกากร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ผลการสอบสวนปรากฏวา คณะกรรมการฯ 
เห็นวา การดําเนินการซื้อขายของผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยผูฟองคดี มีมูลความผิดตามขอรองเรียน 
โดยเปนการกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอยางใด ๆ อันอาจเปนทางให
เสียความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่ ไมเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
และจงใจไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังแบบแผน และวิธีปฏิบัติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เปนเหตุใหเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๔ อยางรายแรง  ตอมา ผูฟองคดีในฐานะเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดเสนอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวอีกคร้ัง ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง แตกอนที่
คณะกรรมการฯ (ชุดที่ ๒) จะรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหผูฟองคดีระงับการรับผิดชอบงานในหนาที่



 
 
๑๓๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม และมีคําส่ังใหรองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
เปนผูรักษาการแทนผูฟองคดี หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ (ชุดที่ ๒) ไดรายงานผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงวาคณะกรรมการฯ มีมติเปนเอกฉันทวากรณีตามขอรองเรียนไมมีมูลความจริง  
แตหลังจากนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีการประชุมและมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกจางผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ที่ใหผูฟองคดีระงับการรับผิดชอบงานในหนาที่ผู อํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม  
และใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่เลิกจางผูฟองคดี รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาจางบริหารใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     ในประเด็นวาคํา ส่ังของผูถูกฟองคดีที่  ๓  ที่ ใหผูฟองคดีระงับ 
การรับผิดชอบงานในหนาที่ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมชอบดวยสัญญาจางหรือไมน้ัน 
โดยที่สัญญาจางบริหารพิพาทมีขอกําหนดวา ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. 
ที่ไดยับยั้งหรือสั่งการเมื่อเห็นวาผูรับจางปฏิบัติงานใด ๆ ขัดตอกฎหมาย นโยบาย หรือมติ 
ของคณะกรรมการ อ.อ.ป. หรือเปนไปในทางที่อาจทําใหเสียประโยชนของ อ.อ.ป. ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. ๒๔๙๙ ไมไดมีบทบัญญัติใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการโดยไมตองขอมติจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ กอน  ดังนั้น 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหผูฟองคดีระงับ
การรับผิดชอบงานในหนาที่ของตน โดยไมไดขอมติจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ กอนจึงไมชอบ 
ดวยสัญญาจางบริหาร  อยางไรก็ตาม การระงับการรับผิดชอบงานในหนาที่ผูอํานวยการ
องคการอุตสาหกรรมปาไมของผูฟองคดีน้ัน ไมกระทบตอเงินเดือนซ่ึงเปนคาจางตามสัญญา 
จางบริหาร และแมตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะไดมีมติเลิกจางผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีมีสิทธิ
ไดรับคาจางจนถึงวันที่การเลิกจางมีผลก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปรับเงินคาจางดังกลาวแลว ศาลจึงไมจําตองมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จายคาจางในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีอีก 
     สําหรับประเด็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหเลิกจางผูฟองคดี 
ชอบดวยสัญญาจางบริหารพิพาทหรือไมน้ัน เห็นวา สรุปผลการสอบสวนขอเท็จจริงที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเสนอตอที่ประชุม ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มุงเนนไปท่ีการกระทํา
ของผูฟองคดีในสวนที่เก่ียวกับการขายไมสักสวนปาตามสัญญาซ้ือขายไมสักสวนปาระหวาง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ กับเอกชนคูสัญญา และเห็นวาการกระทําดังกลาวทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เสียหายอยางรายแรงเปนมูลคาไมต่ํากวา ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีมติ 
เปนเอกฉันทใหเลิกจางผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีผิดสัญญาจางบริหารพิพาท  



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๐๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

จึงเปนกรณีที่ถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหเลิกจางผูฟองคดีเพราะผูฟองคดีทําใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไดรับความเสียหายอยางรายแรง อันสืบเนื่องมาจากการขายไมสักสวนปาตามสัญญาซ้ือขาย
ไมสักสวนปาขางตน และเม่ือพิจารณาสัญญาซ้ือขายไมสักสวนปาดังกลาวซ่ึงมีขอกําหนดวา  
ผูซ้ือมีหนาที่ทําไมสักสวนปาที่ตกลงซื้อขายออกจากพื้นที่สวนปาตามกําหนดเวลาที่ระบุไว 
ในแผนการทําไม โดยผูขายมีหนาที่เพียงอํานวยความสะดวกใหแกผูซ้ือในการทําไมออกจากพ้ืนที่
สวนปาดังกลาว และคาใชจายในการทําไมออกจากพ้ืนที่สวนปาเปนภาระของผูซ้ือฝายเดียว  
เห็นไดวา การกําหนดใหผูซ้ือเปนผูมีหนาที่ทําไมตามสัญญาโดยการใหเขาไปทําไมเองนั้น  
มิใชการทํานิติกรรมซื้อขายไมตามปกติและมิใชสัญญาตราสารสิทธิทางการคาตามมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตเปนการขายไมที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงการที่จะใหมีการขายไมในลักษณะ
ดังกลาวยอมเปนเรื่องนโยบายในการดําเนินกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕๒๒ ประกอบมาตรา ๖๒๓ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
                                                            

๒๒-๒๓ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
มาตรา ๖ อ.อ.ป. มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
(๑) อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม 
(๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไม และเก็บหาของปา แปรรูปไม  

ทําไมอัด อบไม อัดนํ้ายาไม กลั่นไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือส่ิงของจากไมและของปา และธุรกิจที่ตอเน่ืองคลายคลึงกัน 
รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวดวยไมหรือของปา 

(๓) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการ
ดําเนินการเองหรือเปนการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือรัฐ 

(๔) วิจัย คนควาและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม 
(๕) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสํานึกในการคุมครอง ดูแลรักษา 

บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการในกิจการที่เกี่ยวกับ 
การทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาวดวย 

(๖) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ืองหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. 
มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ อ.อ.ป. 

และใหมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปน้ีดวย คือ 
(๑) ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
(๒) วางขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน 
(๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การตัดเงินเดือน การลด 

ข้ันเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงาน และคนงานตลอดจนกําหนดอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น ๆ  
ของพนักงาน และคนงาน 

(๔) กําหนดเงินเดือนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ 
(๕) กําหนดอัตราดอกเบ้ีย คาภาระ คาบริการ และคาดําเนินธุรกิจตาง ๆ 
(๖) กําหนดอัตราและดอกเบ้ียเงินสะสมของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน และคนงาน และวางระเบียบ

การจายคืนเงินสะสม 
(๗) ตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะใหกระทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 



 
 
๑๓๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

องคการอุตสาหกรรมปาไมฯ จึงตองไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ กอนทําสัญญา
ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเคยตั้งขอสังเกตไว เม่ือผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายไมสักสวนปา
ดังกลาวโดยมิไดเสนอขอความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนการกระทํานอกเหนือ
อํานาจหนาที่ของผูฟองคดี อันเปนการกระทําไมชอบดวยขอสัญญาจางบริหาร ประกอบกับ
มาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไมฯ และขอ ๕๒๔ 
ของขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยขอจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติกรรม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่สัญญาจางบริหารมีขอกําหนดวา สัญญาจางสิ้นสุดลงในกรณีที่
คณะกรรมการ อ.อ.ป. มีมติเลิกจางผูรับจางหากผูรับจางกระทําการอันถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ 
จนเปนเหตุให อ.อ.ป. ไดรับความเสียหายอยางรายแรง โดยมติของคณะกรรมการ อ.อ.ป. 
ดังกลาว จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ที่อยูในตําแหนงขณะนั้น แตไมรวมผูอํานวยการ อ.อ.ป. ซ่ึงแมขอเท็จจริงจะปรากฏวา คณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงชุดที่หน่ึงไดรับการแตงตั้งโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิใชโดยผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาเลิกจางผูฟองคดี แตเม่ือตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้นใหม และไดมีการประชุมโดยพิจารณาเปรียบเทียบ 
ผลการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุด แลวมีมติใหยึดถือตามผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการฯ ชุดที่หน่ึง เพราะมีพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือมากกวา ถือไดวาเปน 
การยืนยันมตเิดิมในการประชุมครั้งแรกที่มีมติเลิกจางผูฟองคดี ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่สอง โดยใหคณะกรรมการฯ นําผลการสอบสวนขอเท็จจริง
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาประกอบการพิจารณาดวยนั้นคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่แตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่สองดังกลาวมิไดยกเลิกเพิกถอนผลการสอบสวนขอเท็จจริง 
ของคณะกรรมการฯ ชุดที่หน่ึงแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดประชุมและมีมติเปนเอกฉันท
ใหเลิกจางผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยชอบตามขอสัญญาจางบริหารแลว และเมื่อขอสัญญา
จางบริหารดังกลาวกําหนดวา เม่ือสัญญาจางสิ้นสุดลงไมวากรณีใด ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใด ๆ ตอผูวาจางยกเวนในกรณีที่ผูวาจางไมพึงปฏิบัติ 

                                                                                                                                                                          
อํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน (๑) (๓) (๕) และ (๖) น้ัน ถาคณะกรรมการเห็นสมควร จะมอบหมาย 

ใหผูอํานวยการดําเนินการก็ได 
ขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางข้ึนน้ัน ถามีขอจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติกรรม

ไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชนวาน้ันในราชกิจจานุเบกษา 
๒๔ ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยขอจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติกรรมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการมีอํานาจในการส่ังซ้ือ ส่ังจาง และทํานิติกรรมสัญญาเก่ียวกับธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไดคร้ังหน่ึงไมเกิน ๑๐ ลานบาท (สิบลานบาท) เวนแตการทํานิติกรรมสัญญาเก่ียวกับการขายไม ผลิตภัณฑ และสินคา 
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหมีอํานาจกระทําไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
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ตอผูรับจางอยางใหเกียรติตอกัน  ดังนั้น เม่ือการเลิกจางผูฟองคดีดังกลาวไดกระทําโดยชอบ
ตามสัญญาจางบริหาร ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๓  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๑-๙๖๒/๒๕๕๘) 
 

     เ ม่ือสัญญาจางผูวาการสถาบันการบินพลเรือนกําหนดให
คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผูวาการฯ ทุก ๑๒ เดือน ตลอดวาระการดํารงตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินที่คณะกรรมการฯ กําหนด โดยใหถือวาหลักเกณฑและวิธีการประเมินดังกลาว
เปนสวนหน่ึงของสัญญาจาง และกระทรวงการคลังไดวางหลักปฏิบัติสําหรับการกําหนด
เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดตามสัญญา โดยกําหนดให 
การกําหนดเกณฑการประเมินผลตองอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับทั้งสองฝาย  
ระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับผูบริหารสูงสุด เม่ือปรากฏวาการกําหนดตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการฯ ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 
และผูวาการฯ แลว ผูวาการฯ จึงตองผูกพันในหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน รวมถึงตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึนดังกลาวดวย  ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงใด
ที่แสดงใหเห็นวาการใหคะแนนการประเมินของคณะกรรมการฯ เปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการฯ จึงเปนไปโดยชอบดวยขอสัญญา 
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการประเมินแลว และเม่ือสัญญาจางผูวาการฯ ดังกลาว
กําหนดใหสัญญาจางสิ้นสุดลงและผูวาการฯ ตองพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมการฯ  
มีมติดวยเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่อยูในตําแหนงมีมติใหเลิกจาง 
ดวยเหตุผลการปฏิบัติงานของผูวาการฯ ไมผานการประเมินตามที่กําหนดไวในสัญญา  
ดังน้ัน เม่ือผลการปฏิบัติงานของผูวาการฯ อยูในเกณฑไมผานการประเมิน การที่
คณะกรรมการฯ มีมติดวยจํานวนเสียงสองในสามใหเลิกจาง จึงเปนการบอกเลิก 
สัญญาจางโดยชอบ อันมีผลทําใหสัญญาจางสิ้นสุดลงและผูวาการฯ ตองพนจากตําแหนง 
โดยไมจําตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน เน่ืองจากมิใชกรณีการพนจากตําแหนง
เม่ือคณะกรรมการฯ ใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหยอนความสามารถตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตอยางใด 
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     สรุปขอเท็จจริง 
     คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดแตงตั้งให 
นาย บ. (ผูฟองคดี) ดํารงตําแหนงผูวาการของสถาบันการบินพลเรือน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
โดยทําสัญญาจางใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในตําแหนงผูวาการฯ มีวาระ ๔ ป ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒  ทั้งน้ี สัญญาจางดังกลาวมีขอกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีทุก ๑๒ เดือน ปรากฏวาในปที่ ๒ ของการปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญา ผูฟองคดีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี โดยใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เปนตนไป ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกําหนด
และมิไดปฏิบัติตามสัญญาจาง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่แจงบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยท่ีสัญญาจางผูวาการสถาบันการบินพลเรือนที่พิพาทและสัญญา
แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๔.๓ กําหนดให คณะกรรมการของผูวาจางพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางคร้ังแรกภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแตวันที่สัญญาฉบับน้ีมีผลใชบังคับ  
และจะประเมินผลการปฏิบัติงานคราวตอไปทุก ๑๒ เดือน ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
ที่คณะกรรมการของผูวาจางกําหนด โดยใหถือวาเกณฑและวิธีการประเมินดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับน้ี ประกอบกับกระทรวงการคลังไดวางหลักปฏิบัติสําหรับการกําหนดเกณฑ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนังสือ ดวนมาก ที่ กค ๐๒๐๙.๑/ว ๙๙ ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการจายผลตอบแทนของผูบริหารสูงสุด 
ตามสัญญาจาง ดังน้ี ๑. การกําหนดเกณฑการประเมินผลตองอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับ 
ทั้งสองฝาย ระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับผูบริหารสูงสุด ๒. ควรกําหนดตัวแปรวัดผลงาน 
นํ้าหนักของตัวแปร และเปาหมายของตัวแปรที่ฝายกําหนดนโยบายของรัฐวิสาหกิจตองการ 
เพ่ือประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดใหชัดเจน โดยควรกําหนดตัวแปรอยางนอย ๔ ถึง ๕ ตัวแปร 
และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑทุก ๆ ป ๓. ในจํานวนตัวแปรวัดผลงานของผูบริหารสูงสุด ควรมีตัวแปร
และเปาหมายที่มุงเนนภาพรวมขององคกร เชน การลดคาใชจายบุคลากร การลดอัตรากําลัง 
การนําระบบบริหารงานที่ดีเขามาใช การมีระบบตรวจสอบภายใน การเพ่ิมอัตราคาตอบแทน 
ตอการลงทุน การแกปญหาภายในองคกร เปนตน ๔. เปาหมายของตัวแปรวัดผลงานควรเปน
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เปาหมายที่สามารถวัดไดดวยตัวเลข หรือเปาหมายที่ตรวจสอบได โดยหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจ
ใหมากที่สุด และ ๕. กําหนดระดับผลตอบแทนผันแปรที่จะไดรับใหชัดเจน 
     เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดี 
ในปที่ ๒ (ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐) ประธานผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการ 
และคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ ตามที่ผูฟองคดีเสนอ 
และในการประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี
ออกเปน ๕ กรอบ แตในสวนของตัวชี้วัดน้ัน ที่ประชุมไดมีมติใหปรับแกตัวชี้วัดบางรายการ 
กอนการพิจารณาผลการประเมินตอไป  ตอมา ประธานผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังตามมติที่ประชุม
ใหเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการปที่ ๒ ใหม เน่ืองจาก
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําตัวชี้วัดและคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูฟองคดีเสนอนั้น เปนการแตงตั้งบุคคลเดียวกันเปนประธานอนุกรรมการท้ัง ๒ คณะ  
หลังจากน้ัน ที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดพิจารณารายละเอียดคานํ้าหนักคะแนนของกรอบ
การประเมินผูฟองคดีอีกหลายครั้ง จนกระทั่งผูฟองคดีโดยผูอํานวยการสํานักผูวาการทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการ ไดเสนอราง
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูวาการปที่ ๒ ที่ไดแกไขปรับปรุงแลว โดยมีหมายเหตุ
ทายรางตัวชี้วัดขอใหคณะกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในชวงการประเมิน
ผูวาการปที่ ๒ แมวาจะเกษียณอายุหรือพนจากตําแหนงตามวาระหนาที่ไปแลวก็ตาม  
เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี แตแผนกนิติการของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เสนอความเห็นวา หากคณะกรรมการคนใดพนจากตําแหนงแลว ตามกฎหมายถือวามิไดเปน
กรรมการ จึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดอีกนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
ซ่ึงผูฟองคดีรับทราบและเห็นชอบกับความเห็นดังกลาว พรอมกับไดปรับตัวชี้วัดใหสอดคลอง 
กับความเห็นของแผนกนิติการแลว  ตอมา ประธานผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงนามกํากับตัวชี้วัด
การประเมินผลที่ผูฟองคดีไดปรับแกไข และใหผูฟองคดีนําตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูวาการในปที่ ๒ เสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดมีมติ
เห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว กรณีจึงเห็นไดวา การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดีในปที่ ๒ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยผานความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงตองผูกพัน 
ในหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัดดังกลาวตามขอ ๔.๓  
ของสัญญาจางและที่แกไขเพิ่มเติม โดยไมอาจโตแยงคัดคานในสวนของหลักเกณฑและวิธีการ
ดังกลาวอีกได 



 
 
๑๓๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     สําหรับกรณีตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ทบทวนแผนการลงทุนที่ศูนยฝกการบิน
แหงที่ ๒ (ขอนแกน) แลวเสร็จ ซ่ึงผูฟองคดีอางวา การกําหนดใหเสนอแผนดังกลาวกอนวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ จึงจะไดคะแนนระดับ ๕ เปนเรื่องที่ไมอาจเปนไปได การกําหนดคะแนน
ดังกลาวจึงไมเปนธรรมน้ัน ผูฟองคดีไมอาจโตแยงไดอีกตามเหตุผลที่ไดกลาวขางตน ประกอบกับ
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาววา  
ไดตรวจทานเอกสารทั้งหมดเรียบรอยแลว โดยรายงานวาสามารถนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาอนุมัติไดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ อันเปนเวลาภายหลังกําหนดเวลาตามตัวชี้วัด
ขางตน การใหคะแนนตามตัวชี้วัดในสวนนี้เทียบเทาระดับ ๔ จึงชอบแลว สวนกรณีผูฟองคดีอางวา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองนําผลประกอบการในรอบบัญชีป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซ่ึงมีการประเมินองคกรของบริษัท TRIS ที่มีผลประกอบการ
ขาดทุนเพ่ิมขึ้นสุทธิรอยละ ๓๓.๔๑ มาใชในการพิจารณาดวยนั้น ไมชอบดวยสัญญา เน่ืองจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีในปที่ ๒ อยูในชวงเวลาตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐ น้ัน เม่ือพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผูฟองคดีในกรอบที่ ๓ ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ขอ ๓.๑.๑ ตัวชี้วัดทางการเงิน 
ปรากฏวาตามแบบตัวชี้วัดดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาในการวัดผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ กรณีจึงเปนการนําขอมูลซ่ึงอยูในชวงเวลา 
การปฏิบัติงานในรอบปที่ ๒ ของผูฟองคดีมาใชในการพิจารณาโดยชอบ และสอดคลอง 
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดีในปที่ ๑ ซ่ึงไดใชขอมูลตามปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว 
     นอกจากน้ี กรณีที่ ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีทั้งสองใชจํานวน
นักศึกษาที่อยูในสถานะรอพินิจ ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐  
ถึงเ ดือนเมษายน  ๒๕๕๑  ซ่ึ ง มิไดอยู ในรอบการประเมินในปที่  ๒  มาใช เปนตัวชี้ วัด 
การประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน เม่ือพิจารณาจากตัวชี้วัดในกรอบท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ ขอ ๓.๑.๒.๔ อัตราการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนักบินพาณิชยตรีเคร่ืองบิน 
(ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร) แลวเห็นวา ตามแบบตัวชี้วัดไดกําหนดระยะเวลาวัดผล 
การดําเนินงานในสวนนี้ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ กรณีจึงเปน 
การนําขอมูลซ่ึงอยูในชวงเวลาการปฏิบัติงานในรอบปที่ ๒ ของผูฟองคดีมาใชในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยชอบแลว ประกอบกับผูฟองคดีไดคะแนนประเมินในสวนนี้รอยละ ๒ 
จากคาคะแนนรอยละ ๓ ซึ่งอยูในเกณฑดีอยูแลว ขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน   

     สําหรับขออางของผูฟองคดีที่วาการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดีในปที่ ๒ ทําใหเกิดความไมยุติธรรมแกผูฟองคดีน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การที่ที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว สืบเน่ืองจากการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผูฟองคดีเสนอนั้น เปนการแตงตั้งบุคคล 
คนเดียวกันเปนประธานอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ เม่ือตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานผูฟองคดีใหม ซ่ึงประธานผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานผูฟองคดีอีกคร้ังตามมตทิี่ประชุม จึงเห็นไดวา กระบวนการในการแตงตัง้
คณะอนุกรรมการดังกลาวสอดคลองกับขอเท็จจริงและมิไดทําใหกระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานผูฟองคดีตองเสียไปแตอยางใด 
     สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา สามารถแตงตั้งกรรมการที่ เกษียณ 
อายุราชการเขามาเปนอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดีไดไมจําเปนตองเปน
กรรมการที่อยูในตําแหนงแตประการใด หรือการแตงตั้งใหคณะอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและคณะอนุกรรมการจัดทําตัวชี้วัดเปนคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน หรือควรมี
อนุกรรมการอยางนอย ๑ คน ในคณะอนุกรรมการจัดทําตัวชี้วัดมาเปนอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานผูฟองคดีน้ัน เห็นวาไมมีระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดในเร่ืองดังกลาวไว  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองอาศัยมติที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการดําเนินการดังกลาว  ดังน้ัน 
เม่ือการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไดผานความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑  
รวมทั้งผูฟองคดีโดยชอบแลว ประกอบกับมิไดปรากฏขอเท็จจริงวา คณะอนุกรรมการดังกลาว 
เปนผูมีพฤติการณอันอาจทําใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอการประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดี การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูฟองคดี จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
     สําหรับกรณีที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูฟองคดี
พิจารณาใหคะแนนในสวนตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ คะแนน ทั้งที่ผูฟองคดี
อางวาคาคะแนนต่ําสุดอยูที่ ๑ คะแนน น้ัน เม่ือพิจารณาจากตัวชี้วัดดังกลาวแลวเห็นวา การที่ 
ผูฟองคดีจะไดคาคะแนนเทากับ ๑ หมายความวา ผูฟองคดีตองกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
และปรากฏอัตราความสําเร็จของกิจกรรมที่ตองดําเนินการแลวเสร็จเทากับหรือต่ํากวารอยละ ๖๐ 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาจากความกาวหนาในการดําเนินงานจริง 
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมิไดกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาว กรณีจึงไมอาจเกิด



 
 
๑๓๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความสําเร็จของกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะสามารถกําหนดคะแนน
ใหแกผูฟองคดีได การใหคะแนนผูฟองคดีในสวนของตัวชี้วัดดังกลาวเทากับ ๐ จึงชอบแลว 
     สําหรับการประเ มินผลการปฏิบัติ งานผูฟองคดีในกรอบที่  ๔  
การบริหารจัดการองคกรที่ดี ซ่ึงผูฟองคดีกลาวอางวา การใหคะแนนในสวนของการใชดุลพินิจ 
มีการใหคะแนนที่ไมสอดคลองกับคะแนนที่ประเมินจากผลงาน รวมทั้งการประเมินในกรอบที่ ๕ 
ภาวะผูนํา ซ่ึงเปนการประเมินโดยดุลพินิจทั้งหัวขอ ปรากฏวากรรมการบางคนใหคะแนนในสวนนี้
สูงมาก บางคนใหคะแนนในสวนนี้ต่ํามาก คะแนนจึงไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันเปนผล
สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงไมเปนธรรมตอผูฟองคดีน้ัน  
เม่ือการพิจารณาในสวนนี้เปนการใหอํานาจคณะกรรมการใชดุลพินิจในการใหคะแนน การใหคะแนน
ในสวนนี้ของกรรมการแตละรายจึงไมจําตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ ก็ไมอาจมีผลกระทบตอการใหคะแนนผูฟองคดี เน่ืองจากกรรมการสามารถเรียกดูขอมูล
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีตามที่ระบุไวในตัวชี้วัดได เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงอ่ืนใด
ที่แสดงใหเห็นวาการใหคะแนนผูฟองคดีในสวนนี้เปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบ การใหคะแนน 
การประเมินผลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนนี้จึงชอบแลว  ดังน้ัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูฟองคดีในปที่ ๒ จึงเปนไปโดยชอบดวยขอสัญญาและหลักเกณฑการประเมินแลว 
     สําหรับประเด็นพิจารณาวา การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองบอกเลิก 
สัญญาจางผูฟองคดี เปนการบอกเลิกสัญญาโดยชอบหรือไม น้ัน เม่ือตามสัญญาจางผูวาการ
สถาบันการบินพลเรือนพิพาท ขอ ๔.๔ กําหนดวา ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
ไมเปนไปตามแผนงานที่ผูรับจางเสนอ ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือถึงรายละเอียด
และเหตุผล เพ่ือใหผูรับจางปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน หากผูรับจางไมดําเนินการ
แกไขหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการภายใน ๑ เดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจง หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการของผูวาจางกําหนด ใหถือวาผูรับจาง 
ผิดสัญญาและใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยมติของคณะกรรมการของผูวาจาง  
และขอ ๕ กําหนดวา การสิ้นสุดของสัญญา ๕.๑ ใหสัญญานี้สิ้นสุดลง และผูรับจางพนจากตําแหนง 
เม่ือ ๕.๑.๕ คณะกรรมการของผูวาจาง ดวยเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่อยู 
ในตําแหนง มีมติใหเลิกสัญญาจางในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปนี้ ๑) ผลการปฏิบัติงาน 
ของผูรับจางไมผานการประเมินตามที่กําหนดไวในสัญญานี้... และใหถือวามติของคณะกรรมการ
ของผูวาจางเปนที่สิ้นสุด ซ่ึงผูฟองคดีอางวา การใชสิทธิเลิกจางของผูถูกฟองคดีทั้งสองในกรณี 
ที่มีปญหาเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสองตองปฏิบัติตามสัญญาจาง ขอ ๔.๔ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองแจงใหผูฟองคดีปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน หากผูฟองคดี
มิไดดําเนินการแกไขปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหเปนที่พอใจแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
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ภายใน ๑ เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือภายในเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจึงจะสามารถเลิกจางผูฟองคดีได อีกทั้งตองให รัฐมนตรีใหความเห็นชอบดวย  
จึงจะสามารถใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดังกลาว เห็นวา กรณีตามสัญญาจาง ขอ ๔.๔  
เปนกรณีที่ผลการปฏิบัติงานผูฟองคดีไมเปนไปตามแผนงานที่ผูฟองคดีเสนอตอผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ในแตละป ซ่ึงตองพิจารณาเฉพาะแผนงานที่มีการเสนอวาเปนไปตามแผนงานดังกลาว
หรือไม มิใชกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของผูฟองคดีซ่ึงตองพิจารณา 
ถึงการปฏิบัติงานของผูฟองคดีในทุก ๆ ดานตามที่กําหนดไวในตัวชี้วัดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานผูฟองคดี  ดังน้ัน การเลิกจางผูฟองคดีในคดีน้ีจึงเปนการเลิกจางตามสัญญาจาง 
ขอ ๕.๑.๕ มิใชการเลิกจางตามขอ ๔.๔ แตอยางใด  สวนการใหรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
กอนการพนจากตําแหนงน้ัน เห็นวา ขอพิพาทคดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีพนจากตําแหนง
เน่ืองจากไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผลของสัญญาจาง มิใชกรณีการพนจากตําแหนง
เ ม่ือคณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ห รือมีความประพฤติ เสื่ อมเ สีย 
หรือหยอนความสามารถโดยผลของมาตรา ๑๙ (๓)๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน 
การบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การพนจากตําแหนงของผูฟองคดีในกรณีน้ี จึงไมตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแตอยางใด และเมื่อผลการปฏิบัติงานผูฟองคดีอยูในเกณฑ 
รอยละ ๖๖.๘๐ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีมติดวยจํานวนเสียงสองในสามใหเลิกจางผูฟองคดี ซ่ึงมีผลใหสัญญาจางสิ้นสุดลง  
และผูฟองคดีตองพนจากตําแหนงตามขอ ๕.๑.๕ ของสัญญาจางผูวาการสถาบันการบินพลเรือน 
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจางผูฟองคดี จึงชอบแลว กรณีไมมีเหตุ 
ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๙) 
 
 
 

                                                            
 ๒๕ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ผูวาการพนจากตําแหนง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มติของคณะกรรมการใหผูวาการออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนง นอกจากผูวาการ และตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
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 ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 

  ๒.๒.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ในการดําเนินการสั่งซื้อสินคาระหวางหนวยงานทางปกครองผูซื้อ
กับเอกชนผูขาย เม่ือปรากฏวาพนักงานฝายขายไดทําการเจรจาติดตอเพื่อขายสินคา 
จนกระทั่งไดทําการสงมอบสินคาใหแกหนวยงานทางปกครองผูซื้อ โดยมีเจาหนาที่ 
ของหนวยงานทางปกครองผูซื้อเปนผูตรวจรับสินคาและลงลายมือชื่อในใบสงสินคา 
และใบสงของ ถือไดวาพนักงานฝายขายไดทําการเปนตัวแทนของเอกชนผูขายในการ
ดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจแหงฐานการเปนตัวแทนแลว เอกชนผูขายจึงตอง
ผูกพันตอบุคคลภายนอกในผลแหงกิจการที่ตัวแทนไดกระทําไป  ดังน้ัน เม่ือตอมา
หนวยงานทางปกครองผูซื้อไดแสดงเจตนาวาจะสั่งซื้อสินคาจากเอกชนผูขายโดยมี
หลักฐานเปนใบส่ังซื้อสินคา และพนักงานฝายขายซึ่งเปนตัวแทนของเอกชนผูขาย 
ไดลงลายมือชื่อในใบสั่งซื้อสินคา กรณีจึงถือวามีการแสดงเจตนาทําคําเสนอและ 
คําสนองตรงกัน กอใหเกิดเปนสัญญาข้ึนผูกพันทั้งสองฝายแลว แมวาจะยังมิไดมีการ 
ทําเปนบันทึกการสั่งซื้อตามระเบียบของทางราชการก็ตาม เน่ืองจากการจัดทําสัญญา
เปนบันทึกการสั่งซื้อเปนเพียงการทําตามรูปแบบข้ันตอนภายในของฝายปกครอง
เทาน้ัน  ดังน้ัน หนวยงานทางปกครองผูซื้อจึงตองรับผิดชําระราคาสินคาดังกลาวใหแก
เอกชนผูขาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตําบล
คําเขื่อนแกว (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทําหนังสือสั่งซื้อสินคาจากราน ท. (ผูฟองคดีที่ ๑) และราน พ. 
(ผูฟองคดีที่ ๒) ทั้งหมด ๕ รายการ ดังตอไปน้ี (๑) สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห (สีแดง) 
ขนาด ๒.๕ น้ิว ยาว ๒๐ เมตร พรอมขอตอทองเหลือง จํานวน ๖ เสน (๒) สายดับเพลิง 
ชนิดยางสังเคราะห (สีแดง) ขนาด ๑.๕ น้ิว ยาว ๒๐ เมตร พรอมขอตอทองเหลือง จํานวน  
๔ เสน (๓) ปนฉีดนํ้า Protex ปรับมานน้ําได ๔ ระดับ จํานวน ๑ อัน (๔) เคร่ืองพนหมอกควัน 
ชนิดสะพายไหล จํานวน ๑ เคร่ือง และ (๕) วิทยุสื่อสารยี่หอ iCom ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
เคร่ืองดํากําลังสง ๕ วัตต จํานวน ๖ เคร่ือง  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดนําสงสินคาในรายการที่ ๔ 
และรายการที่ ๕ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คือ สิบเอก อ.  
และนาย ภ. เปนผูลงลายมือชื่อตรวจรับสินคาในใบนําสงสินคา  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีที่ ๒  
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ไดนําสงสินคาในรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีนาย ภ. เจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงลายมือชื่อตรวจรับสินคาในใบสงของเชนเดียวกัน แตภายหลังจากที่
ผูฟองคดีทั้งสองไดนําสงสินคาดังกลาวใหแกเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจรับแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดชําระเงินคาสินคาใหแกผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ โตแยงวา แมจะไดสั่งซ้ือสินคาจากผูฟองคดีทั้งสองจริง แตก็ไมไดทํา
บันทึกตกลงซื้อสินคาดังกลาวกับผูฟองคดีทั้งสอง หากแตไดทําบันทึกตกลงซื้อสินคา 
ทั้ง ๕ รายการ จากราน ร. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และราน พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และไดชําระ 
คาสินคาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ แลว  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีทั้งสอง 
ไดมีหนังสือทวงถามผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหชําระคาสินคาอีกหลายครั้ง  
แตไมเปนผล ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระคาสินคาพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือพิจารณาพฤติการณที่นางสาว ก. ในฐานะพนักงานฝายขายของผูฟองคดี
ทั้งสองไปทําการเจรจาติดตอเพ่ือขายสินคาทั้ง ๕ รายการ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จนกระทั่งไดทําการสงมอบสินคาใหแกผูถกูฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยมีเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูตรวจรับสินคาและลงลายมือชื่อในใบสงสินคาลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๓ และในใบสงของลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามลําดับแลวน้ัน ถือวานางสาว ก.  
ไดทําการเปนตัวแทนของผูฟองคดีทั้งสองในการดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจแหงฐาน 
การเปนตัวแทนแลว ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองผูกพันตอบุคคลภายนอกในผลแหงกิจการที่ตัวแทน
ไดกระทําไปตามมาตรา ๘๒๐๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ สั่งซื้อสินคาโดยระบุวาส่ังซื้อ 
จากผูฟองคดีทั้งสอง โดยมีนางสาว ก. ลงลายมือชื่อเปนผูขาย แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑตามรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ จริง 
แตไมไดจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑจากผูฟองคดีทั้งสองและไมไดทํานิติกรรมใด ๆ กับผูฟองคดีทั้งสอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมสามารถที่จะเบิกจายเงินใหกับผูฟองคดีทั้งสองตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแสดงเจตนาวาจะส่ังซ้ือสินคาจํานวน ๕ รายการ จากผูฟองคดีทั้งสอง 
                                                            
 ๒๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๘๒๐ ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนชวงไดทําไป
ภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน  
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พรอมทั้งมีใบสั่งซ้ือสินคาลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยแยกเปนสั่งซื้อสินคารายการที่ ๔ 
และรายการที่ ๕ จากผูฟองคดีที่ ๑ และสั่งซ้ือสินคารายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ จากผูฟองคดีที่ ๒ 
โดยมีนางสาว ก. เปนพนักงานฝายขายและเปนตัวแทนของผูฟองคดีทั้งสองลงลายมือชื่อ 
ในใบสั่งซ้ือสินคาลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือวามีการแสดงเจตนาทําคําเสนอ 
และคําสนองตรงกัน กอใหเกิดเปนสัญญาขึ้นผูกพันทั้งสองฝายแลว ถึงแมวาจะมิไดมีการทํา 
เปนบันทึกการส่ังซ้ือก็ตาม แตการที่คูสัญญาในสัญญาดังกลาวไดมีการตกลงกันเชนนั้น  
ยอมถือไดวาเปนไปตามหลักการแสดงเจตนาตามหลักกฎหมายท่ัวไปในเร่ืองสัญญา  
ซ่ึงเปนหลักกฎหมายที่นําไปใชกับสัญญาทางปกครองได สัญญาดังกลาวจึงมีผลใชบังคับได  
และถึงแมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองไปดําเนินการทําบันทึกการสั่งซ้ือ 
เปนหนังสือในภายหลังตอไปน้ัน ก็เพ่ือเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงระเบียบดังกลาว
มีสถานะเปนกฎเกณฑภายในฝายปกครองที่มุงใหการจัดซ้ือจัดจางในภาครัฐมีความเปนเอกภาพ
ในการดําเนินการ เปดเผย โปรงใส และใหความเปนธรรมแกเอกชนอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงมีผล
ผูกพันใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะหนวยงานทางปกครองตองปฏิบัติ 
ตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมสามารถหยิบยก
ระเบียบดังกลาวขึ้นอางเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตอผูฟองคดีทั้งสองได เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสอง
ไดทําการสงมอบสินคาที่สั่งซ้ือไวเปนที่เรียบรอยแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จะดําเนินการจัดทําสัญญาเปนบันทึกการส่ังซื้อกันในภายหลังหรือไม ถือเปนเพียงการทําตาม
รูปแบบขั้นตอนภายในของฝายปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเทาน้ัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงตองปฏิบัติตามสัญญาในการชําระราคาสินคาดังกลาวใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
   สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวาไดทําเร่ือง 
เบิกจายเงินคาสินคาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยเบิกจายถูกตอง 
ตามกฎหมาย มีระเบียบและขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมสามารถจะทําเร่ืองเบิกจายใหแก
ผูฟองคดีทั้งสองไดอีกน้ัน เห็นวา การทําเรื่องเบิกจายเงินคาสินคาดังกลาวเปนการดําเนินการ
ตามขอ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ และตามขอ ๑๒  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนเพียงขั้นตอน
ภายในของทางราชการเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอาจหยิบยก 
เปนขอกลาวอางเพื่อปฏิเสธความรับผิดในการชําระคาสินคาดังกลาวได อีกทั้งขอเท็จจริง 
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ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูรับมอบอํานาจหรือเปนตัวแทน 
ของผูฟองคดีทั้งสองที่มีอํานาจหนาที่รับเงินคาสินคาแทนผูฟองคดีทั้งสองและไมใชคูสัญญา 
ในคดีน้ี หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะชําระเงินคาสินคา ก็ตองชําระใหแกผูฟองคดี
ทั้งสองโดยตรง มิใชนําเงินไปชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ หรือถาหาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินไปชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ก็เปนเรื่องระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ที่จะไปวากลาวกันเอง มิใชเรื่องที่เก่ียวของกับผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมิอาจกลาวอางใหผูฟองคดีทั้งสองไปวากลาวเอากับผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เองได 
   สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวา ผูฟองคดีทั้งสอง
ถือพยานหลักฐานเก่ียวกับสินคาคนละฉบับกับพยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มีไว และสินคาทั้ง ๕ รายการ ก็เปนสินคาจากรานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๔ มิใชสินคาของผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใดน้ัน เห็นวา เม่ือภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดสั่งซื้อสินคารายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ จากผูฟองคดีที่ ๑ และสั่งซ้ือสินคารายการที่ ๑  
ถึงรายการที่ ๓ จากผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสองไดนําสินคามาสงมอบ โดยมีสิบเอก อ. 
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงลายมือชื่อตรวจรับสินคารายการที่ ๔ ในใบนําสงสินคา
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีนาย ภ. เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงลายมือชื่อ
ตรวจรับสินคาในใบนําสงสินคารายการที่ ๕ ในใบนําสงสินคาลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  
และตอมาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีที่ ๒ ไดนําสงสินคาในรายการที่ ๑ ถึงรายการ
ที่ ๓ แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คือ นาย ภ. เปนผูลงลายมือชื่อ
ตรวจรับสินคาในใบนําสงของลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ซ่ึงถาหากปรากฏวาสินคาไมเปนไปตาม 
ที่ตกลงกัน กลาวคือ ไมสามารถนําสินคาไปใชปฏิบัติงานไดจริงเพราะเหตุที่สินคาชํารุดบกพรอง 
เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนอันมุงใชเปนปกติก็ดี หรือประโยชนที่มุงหมาย
โดยสัญญาก็ดี เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูตรวจรับสินคา 
ก็จําตองทักทวงโตแยงขึ้น แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตรวจรับสินคาไวโดยมิไดทักทวงประการใด อีกทั้งไดลงลายมือชื่อ 
รับสินคาตามใบนําสงสินคาโดยมิไดอิดเอ้ือน จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสองไดสงมอบสินคา 
อยางถูกตอง ครบถวนแลว  
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดชดใชเงินจํานวน 
๑๓๘,๑๘๒.๓๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท  
นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดีที่ ๑ และรับผิดชดใชเงินจํานวน 



 
 
๑๓๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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๑๘๒,๔๖๑.๑๔ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงิน ๑๘๐,๙๐๐ บาท  
นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีที่ ๒  ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต 
วันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗๑/๒๕๕๙) 
 

  ๒.๒.๒ ผลของสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๑ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ 
 

๑. การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การรองคัดคานอนุญาโตตุลาการ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

 ๓.๑ ขอพิพาทตามสัญญาจางทําการสรางปนจั่นยกตูสินคาของการทาเรือ 
แหงประเทศไทย 
 

  การนําคดีข้ึนสูศาลเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
เปนสิทธิตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยศาลมีอํานาจ
เพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกรณีที่การยอมรับ
หรือการบังคับตามคําชี้ขาดน้ันจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนดวย การมีขอตกลงวาจะไมนําคดีข้ึนสูศาลมีผลเปนการตัดอํานาจรัฐ 
ที่จะเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 
ดังกลาว เม่ือสัญญาพิพาทในคดีน้ีเปนสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะดานขนสงสินคา 
ขอตกลงขางตนยอมมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ จึงเปนขอสัญญาที่ขัดตอ 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเปนโมฆะ 
  สําหรับการพิจารณาคาเสียหายน้ัน เม่ือสัญญาไมไดกําหนดใหผูรองซึ่งเปน 
ผูวาจางมีหนาที่ตองชําระคาเสียหายใหแกผูคัดคานซึ่งเปนผูรับจาง และคูสัญญามิได
กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทตามกฎหมายใด รวมทั้งไมไดกําหนดไว
โดยชัดแจงวาใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทโดยใชหลักแหงความสุจริต 
และเปนธรรม คณะอนุญาโตตุลาการจึงตองชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย   
ทั้ง น้ี  ตามมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  ซึ่งกฎหมายไทย 
ที่คณะอนุญาโตตุลาการตองใชในการชี้ขาดขอพิพาทดังกลาว คือ ประมวลกฎหมายแพง



 
 
๑๓๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาผูรองมิไดชําระคาจางใหแก 
ผูคัดคาน ผูคัดคานซึ่งเปนเจาหน้ีจึงมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ดังกลาวได โดยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเชนที่ตามปกติ 
ยอมเกิดข้ึนแตการไมชําระหน้ี รวมทั้งมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
อันเกิดแกพฤติการณพิเศษ หากผูรองไดคาดเห็นหรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณ
เชนน้ันลวงหนากอนแลว  อยางไรก็ตาม หากความเสียหายดังกลาวไมใชเบี้ยปรับตามที่
กําหนดไวในสัญญา ผูคัดคานซึ่งเปนฝายเรียกรองคาทดแทนยอมมีหนาที่ตองพิสูจน 
ใหเห็นถึงคาเสียหายดังกลาวดวย โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีหนาที่ตองวินิจฉัยชี้ขาด
โดยมีพยานหลักฐานสนับสนุน ไมอาจใชดุลพินิจโดยปราศจากพยานหลักฐานรับรองได  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
  สําหรับการพิจารณาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งหมด 
หรือบางสวนน้ัน ศาลจําเปนตองใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อพิจารณา 
ใหขอพิพาทที่เกิดข้ึนในทุกประเด็นมีขอยุติ และหากเปนขอพิพาทตามสัญญาทางปกครอง 
ก็ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะประกอบดวย   ดังน้ัน  ในกรณีที่ คําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการเปนการคํานวณคาปรับซึ่งสามารถแยกคํานวณไดเปนรายวัน  
จึงเปนคําชี้ขาดที่สามารถแยกสวนที่ไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ  
ออกจากสวนที่อยูในขอบเขตของสัญญาได ศาลยอมสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดเฉพาะสวนที่
วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ สวนคําชี้ขาดใหชําระคาเสียหายเปนคาแรงงานน้ัน 
เม่ือสัญญามิไดมีขอกําหนดใหผูรองมีหนาที่ตองชําระคาเสียหายใหแกผู คัดคาน  
การกําหนดคาเสียหายในสวนน้ีจึงเปนการฝาฝนบทบัญญตัิแหงกฎหมาย และเม่ือคําชี้ขาด
ดังกลาวสามารถแยกจากคําชี้ขาดในสวนอ่ืนได ศาลจึงสามารถเพิกถอนคําชี้ขาด 
เฉพาะสวนน้ีไดเชนเดียวกัน 
  สรุปขอเท็จจริง 
 การทาเรือแหงประเทศไทย (ผูรอง) ทําสัญญาจางบริษัท ท. (ผูคัดคานที่ ๑) และ
บริษัท P. (ผูคัดคานที่ ๒) ในฐานะกิจการรวมคา ใหทําการสรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทาชนิด
เดินบนราง ขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา ๔๐ เมตริกตัน จํานวน ๒ คัน แบงการชําระเงินออกเปน 
๕ งวด งวดละ ๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท โดยขอ ๕ ของสัญญาดังกลาวกําหนดวา ผูวาจางตกลงจาย
คาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท ซ่ึงเทากับ 
รอยละ ๒๐ ของราคาจางตามสัญญา โดยเงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจาง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาเต็มตามจํานวนคาจางลวงหนาใหแกผูวาจาง  
ขอ ๘ กําหนดใหผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และจะตองทํางาน
ใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ กําหนดวา หากผูรับจาง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา 
ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนเงินวันละ ๓๔๙,๘๙๐ บาท และจะตองชําระ
คาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหน่ึงเปนจํานวนเงินเทาที่
ผูวาจางตองจายไปจริง นับถัดจากวันที่ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผูวาจาง 
ขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง ปรากฏวาภายหลังจากลงนามในสัญญาแลว ผูคัดคาน
ทั้งสองไดนําหนังสือค้ําประกันของธนาคาร (หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา) จํานวนเงิน 
๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท ไปใหผูรองเพ่ือขอรับเงินคาจางลวงหนา โดยหนังสือดังกลาวระบุวา 
หนังสือค้ําประกันมีผลใชบังคับจนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ และหลังจากวันที่น้ีผูรอง 
จะเรียกรองใหธนาคารชําระหนี้ใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น และหนังสือค้ําประกันนี้จะยกเลิกและสิ้นสุด
ความรับผิดโดยอัตโนมัติไมวาตนฉบับหนังสือค้ําประกันจะคืนไปยังธนาคารเพ่ือยกเลิกหรือไม 
ก็ตาม แตหากธนาคารไดรับแจงจากผูคัดคานทั้งสองภายใน ๓๐ วัน กอนสิ้นผลบังคับดังกลาว 
จะพิจารณาตออายุหนังสือค้ําประกันตามที่ไดรับการรองขอจากผูคัดคานทั้งสองหรือผูคัดคาน 
ที่ ๑ เปนคราว ๆ ไป ซ่ึงผูรองไดมอบหมายใหกองกฎหมายเปนผูตรวจสอบหนังสือค้ําประกัน 
ดังกลาว  ตอมา ผูรองไดมีหนังสือชี้แจงตอผูคัดคานทั้งสองวา หลักประกันการจายเงินลวงหนา
ของผูคัดคานทั้งสองไมตรงตามแบบที่กําหนดไวในเง่ือนไขของสัญญา จึงไมสามารถเบิกเงิน
คาจางลวงหนาได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูรองเสียกอน ผูคัดคาน
ทั้งสองจึงไดสงหนังสือค้ําประกันฉบับใหม โดยหนังสือดังกลาวระบุวา ธนาคารจะไมเพิกถอน
การค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูคัดคานทั้งสองยังตองรับผิดชอบตอผูรองตามสัญญาอยู 
ผูรองจึงไดจายเงินคาจางลวงหนาจํานวน ๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท ใหแกผูคัดคานทั้งสองเม่ือวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๔๙  หลังจากน้ัน ผูคัดคานทั้งสองไดสงมอบงานบางสวนและขอเบิกคาจางงวดที่ ๒ 
ซ่ึงผูรองไดจายเงินคาจางงวดดังกลาวใหแกผูคัดคานทั้งสองพรอมกับสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ 
ตอมา ผูรองไดอนุมัติใหขยายเวลาการทํางานตามสัญญาใหแกผูคัดคานทั้งสองเปนเวลา  
๑๑๑ วัน จากกรณีที่ผูรองไมสามารถสงมอบพ้ืนที่เพ่ือใชในการประกอบปนจ่ันใหแกผูคัดคาน 
ทั้งสองได โดยไดมีการทําขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาจางแกไขกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
เปนภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐  หลังจากนั้น ผูคัดคานทั้งสองไดสงมอบงานและขอเบิก 
เงินคาจางงวดที่ ๓ ซ่ึงผูรองไดจายคาจางโดยหักคาปรับจากผูคัดคานทั้งสองเปนเงินจํานวน 
๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท  ตอมา ผูคัดคานทั้งสองไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ขอสงมอบ



 
 
๑๓๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ปนจ่ันตามสัญญาจาง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการทดลองแลวปรากฏวาถูกตอง
ครบถวน ผูรองจึงไดรับงานดังกลาวไวและมีหนังสือแจงการหักคาปรับจํานวน ๒๕๔ วัน  
เปนเงินทั้งสิ้น ๘๘,๘๗๒,๐๖๐ บาท (นับจากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๑) และคาผูควบคุมงานจํานวน ๓๑๖ วัน เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๑๑๒,๒๕๘.๐๖ บาท (นับจาก
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) แตผูคัดคานทั้งสองไมยินยอม 
ใหมีการปรับดังกลาว ผูรองจึงยังมิไดจายเงินคาจางสวนที่ เหลือใหแกผูคัดคาน  ตอมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพ
งานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืน โดยใหขยายเวลาสัญญาออกไปไดอีก ๑๘๐ วัน สําหรับ
สัญญาที่ลงนามกับสวนราชการกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และสงมอบงานงวดสุดทายภายใน 
๑๘๐ วัน นับจากวันดังกลาว ผูคัดคานทั้งสองจึงไดมีหนังสือขอใหผูรองพิจารณาชวยเหลือ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ซ่ึงผูรองไดมีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางวา สัญญาระหวาง
ผูรองกับผูคัดคานทั้งสองเปนสัญญากอสรางที่ไดรับการชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
หรือไม ซ่ึงกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือตอบขอหารือวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) 
พิจารณาแลวมีความเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนการให 
ความชวยเหลือเฉพาะผูประกอบอาชีพงานกอสรางเทาน้ัน และกรณีงานสรางปนจ่ันยกตูสินคา 
ผูรองจะตองพิจารณาวา หากลักษณะของสัญญามีงานกอสรางเปนสาระสําคัญ ซ่ึงมีราคาสูงกวา
ราคาพัสดุที่ติดตั้ง ใหถือวาเปนงานกอสราง ผูรองจึงแจงใหผูคัดคานทั้งสองชี้แจงคาใชจาย 
ในการกอสราง ซ่ึงผูคัดคานทั้งสองไดมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดงานจางไปยังผูรอง  ตอมา  
ที่ปรึกษาผูควบคุมงานของผูรองไดพิจารณาแลวเห็นวา การกอสรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทา 
มีคาใชจายในการกอสรางมากกวาคาอุปกรณประกอบเครื่องควบคุมปนจ่ัน แตผูรองก็ยังมิได
จายเงินคาจางใหแกผูคัดคานทั้งสอง  
   ตอมา ผูคัดคานทั้งสองไดเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการขอใหมี 
คําชี้ขาดวา สัญญาจางเหมาสรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทาที่พิพาทระหวางผูรองกับผูคัดคานทั้งสอง
เปนสัญญากอสรางที่มีสิทธิไดรับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไดอีก ๑๘๐ วัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขอใหผูรองขยาย
ระยะเวลาการทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจางออกไปถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และใหผูรอง
คืนเงินคาจางงวดที่ ๓ งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ที่หักไวเปนคาปรับจํานวน ๑๑๙,๖๗๗,๔๙๘ บาท 
พรอมดอกเบี้ย และขอใหมีคําชี้ขาดวา ผูรองจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูคัดคานทั้งสองลาชา
เปนเวลา ๑๖๐ วัน จึงตองเร่ิมนับกําหนดวันทํางานตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ กําหนดทํางาน
แลวเสร็จจึงเปนภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเม่ือผูรองสงมอบพื้นที่ลาชาและไดตกลง



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหขยายระยะเวลาการทํางานออกไปอีก ๑๑๑ วัน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จจึงตองขยาย
ออกไปเปนวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูรองจึงไมมีสิทธิคิดเอาคาปรับจากผูคัดคานทั้งสอง  
และจะตองชดใชคาเสียหายจํานวน ๑๙๔,๑๐๗,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  
๗.๕ ตอป จากตนเงินดังกลาว นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการจนกวา 
จะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง ซ่ึงผูรองไดทําคําคัดคานโตแยงวา ผูคัดคานที่ ๒ ไมมีอํานาจ
เสนอขอพิพาท และผูคัดคานทั้งสองเปนฝายผิดสัญญา จึงไมมีสิทธิเรียกคืนคาจางพรอมทั้ง 
เรียกคาเสียหายจากผูรอง 
 หลังจากน้ัน คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดโดยเห็นวา ขอพิพาทดังกลาว 
มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวม ๕ ประเด็น ดังน้ี ประเด็นที่หน่ึง ขอตกลงตามขอพิพาทเปนสัญญา 
ที่ไมเปนธรรมหรือไม เห็นวา การที่สัญญาพิพาทมีขอกําหนดในเร่ืองคาปรับและคาใชจาย 
ในการจางผูควบคุมงานเปนสิทธิที่ผูรองจะไดรับตามกฎหมายอยูแลว และคาปรับและคาเสียหาย
ตองเปนไปตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง หากกําหนดไวสูงเกินไปก็ปรับลดลงได จํานวนเบี้ยปรับ
ตามสัญญามิใชการรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนดและไมใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
ประเด็นที่สอง ผูคัดคานที่ ๒ มีสิทธิเสนอขอพิพาทหรือไม เห็นวา ผูคัดคานที่ ๒ มีสถานะ 
เปนนิติบุคคลและไดมีหนังสือมอบอํานาจ โดยสัญญาจางที่พิพาทลงนามโดยผูรับมอบอํานาจ
ของผูคัดคานที่ ๒ เม่ือเกิดขอพิพาทตามสัญญา ผูคัดคานที่ ๒ ซ่ึงเปนคูสัญญากับผูรอง จึงมีสิทธิ
เสนอขอพิพาทได ประเด็นที่สาม ฝายใดเปนฝายผิดสัญญา เห็นวา คณะกรรมการการทาเรือ
แหงประเทศไทยอนุมัติเง่ือนไขสัญญาคํ้าประกันใหมีระยะเวลาสิ้นสุดได การท่ีผูคัดคานทั้งสอง
สงมอบหนังสือค้ําประกันการรับเงินคาจางลวงหนาโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดเหมือนหนังสือ 
ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงเปนการวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทยแลว ผูรองจึงตองจายคาจางลวงหนา
ใหแกผูคัดคานทั้งสอง การท่ีผูรองจายคาจางลวงหนาใหผูคัดคานทั้งสองเม่ือวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๔๙ ซ่ึงลาชากวากําหนด ๑๖๐ วัน อันเปนความผิดของผูรอง ผูรองจึงควรขยายเวลา 
การปฏิบัติงานของผูคัดคานทั้งสองออกไปเทากับระยะเวลาดังกลาว ประเด็นที่สี่ สัญญาพิพาท
อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม เห็นวา สัญญาจางเหมา
สรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทาชนิดเดินบนรางมีลักษณะงานกอสรางเปนสาระสําคัญ และมีราคา
โครงสรางมากกวาราคาพัสดุที่ติดตั้ง จึงเปนสัญญากอสรางที่เขาขายไดรับการชวยเหลือตาม 
มติคณะรัฐมนตรีโดยไดรับการขยายเวลาออกไปไดอีก ๑๘๐ วัน รวมระยะเวลาที่ผูคัดคานทั้งสอง
ไดรับการขยายเทากับ ๔๕๑ วัน หรือภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การสงมอบปนจ่ัน 
งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเปนการสงมอบงานภายในกําหนด  
ผูคัดคานทั้งสองไมไดผิดสัญญา และไมจําตองชําระคาปรับและคาควบคุมงานใหแกผูรอง 



 
 
๑๓๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประเด็นที่หา ผูคัดคานทั้งสองเสียหายหรือไม เพียงใด เห็นวา ผูคัดคานทั้งสองเสียหายเทากับ
จํานวนคาปรับที่ถูกหักไปพรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ และผูรองตองรับผิดในสวนของคาเชารถเครนเพื่อใชในการทํางานตามสัญญาจางเพ่ิมขึ้น
กวาแผนงานเดิม จํานวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งคาจางแรงงานรวมจํานวน ๕๙,๘๙๑,๐๐๐ บาท 
โดยถือวา เปนพฤติการณพิเศษท่ีผูรองคาดเห็นหรือจะไดคาดเห็นลวงหนากอนแลว  
แตความเสียหายทั้งสองกรณียังไมแนนอน เพราะระหวางที่ผูรองยังไมสงมอบพื้นที่หรือชําระ
คาจางลวงหนาให ผูคัดคานทั้งสองสามารถที่จะแกไขบรรเทาความเสียหายในสวนนี้ลงไดอีก  
จึงกําหนดคาเสียหายกรณีเชารถเครนเปนจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคาแรงงาน จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับคาเสียหายในสวนอ่ืนไมเปนคาเสียหายโดยตรง และไมใชกรณีที่ 
ผูรองคาดเห็นหรือควรคาดเห็นลวงหนากอนแลว ผูคัดคานทั้งสองไมอาจเรียกรองคาเสียหาย 
ในสวนนี้ได คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีคําชี้ขาดใหผูรองคืนเงินคาปรับอันเปนคาจางงานงวดที่ ๓ 
จํานวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ จนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง และใหผูรองคืนเงินคาปรับซ่ึงเปนคาจางงาน 
งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จํานวน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับตั้งแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง รวมทั้งใหผูรอง 
รับผิดชดใชคาเสียหายอันเปนผลมาจากภาระคาแรงงานที่เพ่ิมขึ้นเพราะสงมอบพ้ืนที่และจายเงิน
คาจางลวงหนาในงวดที่ ๑ ลาชากวากําหนด จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคาเชารถเครน 
จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ในตนเงินดังกลาว นับแต 
วันยื่นคําเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ คําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก  
 ผูรองจึงนําคดีมารองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว สวนผูคัดคานทั้งสองไดนําคดีมารองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหบังคับตามคําชี้ขาดขางตน  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีมีประเด็นตองพิจารณากอนวา ขอตกลงระหวางผูรองกับผูคัดคานทั้งสอง 
ตามสัญญาจางเหมาสรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทา ที่กําหนดใหคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เปนเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคูสัญญา เปนขอตกลงเกี่ยวกับการใชสิทธิหรือการสละสิทธิ
เรียกรองในทางแพง เชนเดียวกับคูความสละสิทธิในการอุทธรณหรือฎีกา หรือประนีประนอม 
ยอมความกันในทางแพง หรือถอนฟองคดีอาญาที่ฟองรองกันเอง ขอตกลงดังกลาวจึงไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
จึงเด็ดขาดและเปนที่สุด ผูรองตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดดังกลาว หรือไม เห็นวา กรณีเปนการอุทธรณ
โตแยงสิทธิการนําคดีขึ้นสูศาลของผูรอง ซ่ึงแมขอสัญญาจางพิพาทจะกําหนดวา คําชี้ขาด 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของอนุญาโตตุลาการใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคูกรณีก็ตาม แตขอสัญญาดังกลาว
ไมไดกําหนดโดยชัดแจงวา คูกรณีจะไมนําคดีขึ้นฟองรองตอศาล และไมมีการตกลงวาคูกรณี 
ทั้งสองฝายยอมผอนผันสิทธิใด จึงมิใชกรณีที่คูกรณีตกลงระงับขอพิพาทดวยตางยอมผอนผัน
ใหแกกัน อันจะเปนการประนีประนอมยอมความ ซ่ึงทําใหสิทธิเรียกรองซ่ึงแตละฝายไดยอมสละนั้น
ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๕๐๑ และมาตรา ๘๕๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
นอกจากน้ี การนําคดีขึ้นสูศาลเพ่ือขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปนสิทธิ 
ตามมาตรา ๔๐๓ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงศาลมีอํานาจเพิกถอน

                                                            
 ๑-๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๘๕๐ อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซ่ึงผูเปนคู สัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาท 
อันใดอันหน่ึงซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนน้ันใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน  
 

  มาตรา ๘๕๒ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน ยอมทําใหการเรียกรองซ่ึงแตละฝายไดยอมสละน้ัน 
ระงับส้ินไป และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญาน้ันวาเปนของตน  
 ๓ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๔๐ การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจเพิกถอน 
คําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตราน้ี 
  คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงอาจขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาด หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไขหรือตีความคําชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม 
นับแตวันที่คณะอนุญาโตตุลาการไดแกไขหรือตีความคําชี้ขาดหรือทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมแลว  
  ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวา 
   (ก) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเรื่องความสามารถตามกฎหมาย 
ที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายน้ัน 
   (ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือตาม
กฎหมายไทยในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 
   (ค) ไมมีการแจงใหคูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
หรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาวไมสามารถเขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุ
ประการอื่น 
   (ง) คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซ่ึงไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําชี้ขาดวินิจฉัย 
เกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถาคําช้ีขาดท่ีวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถ 
แยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลวศาลอาจเพิกถอนเฉพาะสวนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงน้ันก็ได หรือ 
   (จ) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่
คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือในกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น องคประกอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายน้ี 
  (๒) มีกรณีปรากฏตอศาลวา 
   (ก) คําชี้ขาดน้ันเกี่ยวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมาย หรือ 
   (ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดน้ันจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  



 
 
๑๓๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําชี้ขาดไดในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงรวมถึงกรณีการยอมรับหรือการบังคับตาม
คําชี้ขาดน้ันจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ขอตกลง
วาจะไมนําคดีขึ้นสูศาลจึงเปนการตัดอํานาจรัฐที่จะเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สัญญาพิพาทในคดีน้ี
เปนสัญญาจางเหมาสรางปนจ่ันยกตูสินคาอันเปนการดําเนินกิจการของผูรอง จึงเปนสัญญาที่ให
ผูคัดคานทั้งสองจัดทําบริการสาธารณะดานการขนสงสินคา อันเปนสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ขอตกลงมิใหนําคดีขึ้นสูศาลยอมมีผลกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ  ดังน้ัน หากขอสัญญาดังกลาวมีผลทําใหคูกรณีไมมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาล 
ยอมเปนขอสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงเปนโมฆะ 
ตามมาตรา ๑๕๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  สําหรับประเด็นพิจารณาว า มีกรณีที่ศาลตองเพิกถอนคําชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือไมน้ัน เห็นวา กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา การที่ผูคัดคาน 
ทั้งสองสงมอบหนังสือค้ําประกันการรับเงินลวงหนาโดยมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเชนเดียวกับ
หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ไดรับอนุมัติจากผูรอง เปนการปฏิบัติตามสัญญาแลวน้ัน 
พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือภายหลังจากที่ผูรองไดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการของผูรอง 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหใชหลักประกันที่ไมเปนไปตามแบบที่กําหนดไวในเง่ือนไขประกวดราคา 
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดมีมติอนุมัติใหใชหลักประกันสัญญาแบบที่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ของหนังสือค้ําประกันแทนหลักประกันตามแบบที่กําหนดได โดยใหเพ่ิมเติมขอความใหผูรับจาง 
นําหนังสือค้ําประกันฉบับใหมมาเปลี่ยนแทนฉบับเดิมกอนที่หนังสือค้ําประกันหมดอายุ  
ไมนอยกวา ๓๐ วัน จึงไดมีการแกไขความในขอ ๓ ของสัญญาใหเปนไปตามมติดังกลาว 
ในขณะที่ตามสัญญาพิพาทนอกจากจะกําหนดใหมีการทําหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาวแลว ยังไดกําหนดใหมีการจัดทําหนังสือค้ําประกันการรับเงินคาจางลวงหนาดวย  
แตมิไดมีการกําหนดและแกไขขอความในสัญญาในสวนที่เก่ียวกับหนังสือค้ําประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาในทํานองเดียวกันกับหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อผูคัดคาน
ทั้งสองจะขอรับเงินคาจางลวงหนาก็ไดจัดทําหนังสือค้ําประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
แบบมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดสงใหแกผูรองเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ แตผูรองปฏิเสธ 
                                                                                                                                                                          
  ในการพิจารณาคํารองใหเพิกถอนคําช้ีขาด ถาคูพิพาทยื่นคํารองและศาลพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร ศาลอาจ
เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
ที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนน้ันหมดส้ินไป 
 ๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอ 
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันเปนโมฆะ  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมรับหนังสือดังกลาว และยังไมจายคาจางลวงหนาให โดยใหผูคัดคานทั้งสองปฏิบัติใหเปนไปตาม
เง่ือนไขของสัญญา ซ่ึงตอมาผูคัดคานทั้งสองไดนําหนังสือค้ําประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
แบบไมมีกําหนดระยะเวลามามอบใหแกผูรองเม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูรองจึงจายเงิน
คาจางลวงหนาใหเม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงในกรณีน้ีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา 
คณะกรรมการของผูรองอนุมัติเง่ือนไขสัญญาค้ําประกันจากไมมีระยะเวลาสิ้นสุดเปนใหมี
ระยะเวลาสิ้นสุดได การที่ผูคัดคานทั้งสองสงมอบหนังสือค้ําประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
แกผูรองเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเหมือนกับหนังสือ 
ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงเปนการวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของผูรองแลว การกระทําของผูคัดคานทั้งสองจึงเปนการปฏิบัติ
ตามสัญญาท่ีแกไขแลว เห็นวา คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวเปนการวินิจฉัย 
ชี้ขาดตามขอสัญญาตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่๕ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และเปน 
การใชดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยตามพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  
  สวนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา ผูคัดคานทั้งสองเขาขายไดรับ 
การชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืน 
โดยใหขยายเวลาสัญญาออกไปไดอีก ๑๘๐ วัน สําหรับสัญญาท่ีลงนามกับสวนราชการกอนวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และสงมอบงานงวดสุดทายภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันดังกลาว ผูคัดคาน 

                                                            
 ๕-๖ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๒๕ ฯลฯ ฯลฯ 
  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันหรือกฎหมายน้ีมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจ 
ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ใหรวมถึงอํานาจวินิจฉัยในเร่ือง 
การรับฟงพยานหลักฐานและการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   มาตรา ๓๔ ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายที่คูพิพาทกําหนดใหนํามาใชบังคับกับ 
ขอพิพาท ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากขอความมิไดกําหนดไวโดยชัดแจง 
ใหหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใชกฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศน้ัน 
   ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดถึงกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับกับขอพิพาทไว ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
ขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีที่มีการขัดกันแหงกฎหมาย ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกัน 
แหงกฎหมายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนํามาปรับใช 
   คูพิพาทอาจกําหนดไวโดยชัดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจชี้ขาดขอพิพาทโดยใชหลักแหงความสุจริต 
และเปนธรรม  
   การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตามขอสัญญา และหากเปนขอพิพาททางการคา 
ใหคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาท่ีใชกับธุรกรรมน้ันดวย  
 



 
 
๑๓๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสองจึงมีหนังสือขอใหผูรองพิจารณาชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ซ่ึงผูรองไดมี
หนังสือหารือกรณีขางตนไปยังกรมบัญชีกลางซ่ึงพิจารณาแลวตอบขอหารือวา คณะกรรมการ 
วาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวมีความเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๑ เปนการใหความชวยเหลือเฉพาะผูประกอบอาชีพงานกอสรางเทาน้ัน และกรณีงานสราง
ปนจ่ันยกตูสินคา ผูรองจะตองพิจารณาวา หากลักษณะของสัญญามีงานกอสรางเปนสาระสําคัญ  
ซ่ึงมีราคาสูงกวาราคาพัสดุที่ติดตั้ง ใหถือวาเปนงานกอสราง ผูรองจึงแจงใหผูคัดคานทั้งสอง
ชี้แจงคาใชจายในการกอสราง และผูคัดคานทั้งสองไดมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดงานจางไปยัง 
ผูรอง ซ่ึงผูรองไดสงใหที่ปรึกษาผูควบคุมงานเปนผูพิจารณา และตอมาท่ีปรึกษาดังกลาว 
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกอสรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทามีคาใชจายในการกอสรางมากกวา
คาอุปกรณประกอบเครื่องควบคุมปนจ่ัน แตผูรองยังมิไดจายเงินคาจางใหแกผูคัดคานทั้งสอง 
คณะอนุญาโตตุลาการจึงวินิจฉัยวา การที่ผูรองตองการเคร่ืองมือเพ่ือขนถายสินคาขึ้นหรือลงเรือ
เรียกวาปนจ่ันยกตูสินคา จึงประกาศเชิญชวนและทําสัญญาวาจางใหผูคัดคานทั้งสองสรางเครื่องมือ
ดังกลาว สัญญาดังกลาวจึงมีลักษณะงานกอสรางเปนสาระสําคัญ และวินิจฉัยวา ราคาโครงสราง
ซ่ึงรวมถึงราคาเหล็กจะมีมูลคาในสวนของโครงสรางปนจ่ันจํานวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
สวนพัสดุที่ติดตั้งจะมีมูลคา ๑๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคางานกอสรางปนจ่ันจึงมีจํานวนสูงกวา
ราคาพัสดุที่ติดตั้ง สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญากอสรางที่เขาขายไดรับการชวยเหลือตามมติ
คณะรัฐมนตรี จึงมีสิทธิไดรับการขยายระยะเวลาสงมอบออกไปอีก ๑๘๐ วัน เห็นวา คําวินิจฉัย
ของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวเปนการใชดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัย
ตามพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แลว 
  สําหรับการกําหนดคาปรับและคาเสียหายซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยใหผูรอง 
คืนเงินคาปรับเปนคาจางงานงวดที่ ๓ จํานวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ย และคาปรับ
เปนคาจางงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จํานวน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘ บาท พรอมดอกเบี้ยน้ัน เห็นวา 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูคัดคานทั้งสองไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาเม่ือวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผูคัดคานทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับเงินคาจางลวงหนาตั้งแตวันดังกลาว  
การท่ีผูรองจายเงินคาจางลวงหนาใหผูคัดคานทั้งสองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงชากวา
กําหนด ๘๒ วัน  ดังน้ัน ผูคัดคานทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับการขยายระยะเวลา ๘๒ วัน การท่ี 
คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา ผูรองจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูคัดคานทั้งสองชากวา
กําหนด ๑๖๐ วัน จึงเปนการวินิจฉัยวาผูคัดคานทั้งสองมีสิทธิไดเงินคาจางลวงหนาตั้งแตวันที่ 
มีการทําสัญญา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ มิใชวันที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนา คือ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ อันเปนการวินิจฉัยที่ขัดกับสัญญาจางพิพาท 
สวนที่ผูคัดคานทั้งสองอางในคําอุทธรณวา ผูคัดคานทั้งสองไดวางหลักประกันตามจํานวนเงิน



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาจางลวงหนา แตผูรองไมยอมจายเงินคาจางลวงหนา โดยใหผูคัดคานทั้งสองนําหนังสือ 
ค้ําประกันมายื่นใหม ผูคัดคานทั้งสองจึงตองนําหนังสือค้ําประกันฉบับใหมมายื่นแกผูรองน้ัน  
ผูคัดคานทั้งสองไมไดระบุวาไดวางหลักประกันดังกลาวเมื่อใด  อีกทั้ง ขออางดังกลาวขัดกับ 
คําเสนอขอพิพาทของผูคัดคานทั้งสอง รวมทั้งคําใหการและพยานหลักฐานที่ผูคัดคานทั้งสอง
อางในชั้นการสืบพยานของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงปรากฏวาผูคัดคานทั้งสองไดนําหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคาร ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ มาวางตอผูรองเปนหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนา และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอใหผูรองเรงรัดการเบิกเงินคาจาง
ลวงหนาโดยระบุในหนังสือดังกลาวไวอยางชัดเจนวา ผูคัดคานทั้งสองไดมอบหนังสือค้ําประกัน
สัญญาเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพ่ือเบิกเงินลวงหนา แตเม่ือผูรองเห็นวาหลักประกัน 
การจายเงินลวงหนาไมตรงตามแบบที่กําหนด จึงไมสามารถเบิกเงินคาจางลวงหนาได ผูคัดคาน
ทั้งสองจึงไดสงหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แทนหนังสือ 
ค้ําประกันฉบับเดิม ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนที่ยุติวา ผูคัดคานทั้งสองไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  ดังนั้น ผูคัดคานทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับการขยาย
ระยะเวลาเน่ืองจากผูรองจายเงินคาจางลวงหนาลาชา ๘๒ วัน และเมื่อผูคัดคานทั้งสองไดรับ 
การขยายระยะเวลาตามที่ผูรองขยายให ๑๑๑ วัน ประกอบกับคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา 
ผูคัดคานทั้งสองมีสิทธิไดรับการขยายระยะเวลาจางกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีอีก ๑๘๐ วัน 
จึงรับฟงไดเปนที่ยุติวา ผูคัดคานทั้งสองไดรับการขยายระยะเวลารวม ๓๗๓ วัน จึงครบกําหนด
สงมอบงานในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูคัดคานทั้งสอง 
สงมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ใหผูรองเม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ จึงลวงเลยกวา
ระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปเปนเวลา ๕๔ วัน ผูรองจึงมีสิทธิปรับผูคัดคานทั้งสอง 
โดยหักจากคาจางในอัตราวันละ  ๓๔๙ ,๘๙๐  บาท  ตามที่ กําหนดในสัญญา  เปนเ งิน 
๑๘ ,๘๙๔ ,๐๖๐  บาท  สําหรับกรณีที่ผู ร องหักคาจางเปนคาจ างควบคุมงาน  จํานวน 
๙,๑๑๒,๒๕๘.๐๖ บาท น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวาผูรองคํานวณคาจางควบคุมงานโดยคํานวณ
จากกําหนดงานแลวเสร็จในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ในอัตราเดือนละ ๘๘๒,๗๕๐ บาท  
ซ่ึงไมถูกตอง เม่ือไดวินิจฉัยไวแลววา ผูคัดคานทั้งสองสงมอบงานลวงเลยกวาระยะเวลา 
ตามสัญญาท่ีขยายออกไปแลวเปนเวลา ๕๔ วัน ผูรองจึงมีสิทธิไดรับคาจางควบคุมงาน 
ในชวงเวลาที่สงมอบงานลาชาเปนเวลา ๕๔ วัน เปนเงิน ๑,๕๘๘,๙๕๐ บาท รวมเปนเงินคาปรับ 
และคาจางควบคุมงานทั้งสิ้น ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท ซ่ึงผูรองมีสิทธิหักเงินดังกลาวจากคาจาง 
งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ที่ผูรองตองชําระใหผูคัดคานทั้งสองรวมเปนเงิน ๑๓๙,๙๕๖,๐๐๐ บาท  
แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูรองไดหักคาปรับและคาควบคุมงานเปนเงิน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘.๐๖ บาท 
ผูรองจึงมีหนาที่ตองคืนเงินคาปรับใหผูคัดคานทั้งสองเปนเงิน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท  



 
 
๑๓๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือปรากฏวาคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดใหผูรองคืนเงินคาปรับใหผูคัดคานทั้งสอง 
จํานวน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘.๐๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จน้ัน คําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรองคืนเงินคาปรับจํานวน 
๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท พรอมดอกเบี้ย จึงเปนไปตามขอสัญญา แตคําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรอง
คืนเงินคาปรับจํานวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท พรอมดอกเบี้ยน้ัน ขัดกับสัญญา จึงไมใชการวินิจฉัย
ชี้ขาดตามขอสัญญา อันเปนการฝาฝนตอมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
  สําหรับคาจางงวดที่ ๓ เปนเงิน ๖๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูคัดคานทั้งสองสงมอบงานงวดที่ ๓ ใหผูรองเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงเปน 
การสงมอบงานภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปเปนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐  
ผูรองจึงไมมีสิทธิหักคาจางเปนคาปรับจํานวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาทได การท่ีผูรองหักคาปรับ
จํานวนดังกลาวจากคาจางจึงขัดกับขอสัญญา คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ใหผูรอง 
คืนเงินคาปรับของคาจางงานงวดที่ ๓ แกผูคัดคานทั้งสองจํานวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนกวา 
จะชําระเสร็จ จึงเปนไปตามขอสัญญาแลว 
  สวนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยใหผูรองชําระคาเสียหายเปนคาแรงงาน
จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคาเชารถเครนจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเห็นวาเปน 
ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณพิเศษที่ผูรองคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นลวงหนากอนแลว น้ัน  
เม่ือปรากฏวาสัญญาพิพาทไมไดกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ตองชําระคาเสียหายใหแกผูรับจาง 
ประกอบกับไมปรากฏวาคู พิพาทไดกําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาท 
ตามกฎหมายใด และไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงวาใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาท 
โดยใชหลักแหงความสุจริตและเปนธรรม คณะอนุญาโตตุลาการจึงตองชี้ขาดขอพิพาทไปตาม
กฎหมายไทยตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ซ่ึงกฎหมายไทยที่คณะอนุญาโตตุลาการตองใชในการชี้ขาดขอพิพาท
ดังกลาว คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาผูรองไมได
ชําระคาจางใหแกผูคัดคานทั้งสอง ผูคัดคานทั้งสองซึ่งเปนเจาหน้ียอมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน
เพ่ือความเสียหายตามมาตรา ๒๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีสิทธิ 
เรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแตการไมชําระหน้ี และมีสิทธิ
เรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ หากคูกรณีที่เก่ียวของ 
                                                            
 ๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๒๑๕ เม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหน้ีไซร เจาหน้ีจะเรียกเอา 
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการน้ันก็ได  
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ไดคาดเห็นหรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้นลวงหนากอนแลวตามมาตรา ๒๒๒๘  
แหงประมวลกฎหมายดังกลาว และคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจกําหนดคาเสียหายได   
แตทั้งน้ี เม่ือไมใชความเสียหายที่เปนเบี้ยปรับที่กําหนดไวในสัญญา ผูคัดคานทั้งสองยอมมีหนาที่
ตองพิสูจนใหเห็นถึงคาเสียหายดังกลาวตามมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง๙ แหงประมวลกฎหมาย
ดังกลาว  นอกจากนี้ แมมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ จะใหอํานาจ 
คณะอนุญาโตตุลาการในการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร ซ่ึงรวมถึง
อํานาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานและชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง โดยอาจนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยพยานหลักฐานมาใชโดยอนุโลม แตจากบทบัญญัติ
ดังกลาวเห็นไดวา คณะอนุญาโตตุลาการมีหนาที่ตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยมีพยานหลักฐาน
สนับสนุน ไมอาจใชดุลพินิจโดยปราศจากพยานหลักฐานรองรับได ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา ๒๙ 
วรรคหน่ึง๑๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ที่บัญญัติใหคู พิพาทมีหนาที่แสดง
ขอเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนขออางของตน  ดังน้ัน ผูคัดคานทั้งสองซึ่งเปนคูพิพาทฝายที่เรียกรอง 
คาสินไหมทดแทน จึงมีหนาที่ตองแสดงขอเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนขอเรียกรองโดยอาจแนบ
เอกสารที่เก่ียวของหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่ประสงคจะอาง
เปนพยานมาดวย ซ่ึงในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการปรากฏวา ผูคัดคานทั้งสอง 
ไดยื่นบัญชีระบุพยาน และไดอางพยานเอกสารในชั้นการสืบพยาน โดยอางพยานหลักฐาน
เก่ียวกับการเชารถเครนตอคณะอนุญาโตตุลาการแลว คําชี้ขาดที่ใหชําระคาเชารถเครนจํานวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีการพิสูจนคาเสียหายและแสดงพยานหลักฐานแลว สวนคาจางแรงงานนั้น 
ผูคัดคานทั้งสองไมไดอางเอกสารเพ่ือพิสูจนคาเสียหายดังกลาว คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ
                                                            
 ๘-๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๒๒๒ การเรียกเอาคาเสียหายน้ัน ไดแกเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเชนที่ตามปกติ 
ยอมเกิดข้ึนแตการไมชําระหน้ีน้ัน  
  เจาหน้ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนได แมกระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ หากวาคูกรณี 
ที่เกี่ยวของไดคาดเห็นหรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณเชนน้ันลวงหนากอนแลว 
 

  มาตรา ๓๘๐ ถาลูกหน้ีไดสัญญาไววาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหน้ี เจาหน้ีจะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบน้ัน
แทนการชําระหน้ีก็ได แตถาเจาหน้ีแสดงตอลูกหน้ีวาจะเรียกเอาเบ้ียปรับฉะน้ันแลว ก็เปนอันขาดสิทธิเรียกรองชําระหน้ีอีกตอไป 
  ถาเจาหน้ีมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหน้ี จะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบน้ันในฐาน 
เปนจํานวนนอยที่สุดแหงคาเสียหายก็ได การพิสูจนคาเสียหายยิ่งกวาน้ัน ทานก็อนุญาตใหพิสูจนได  
 ๑๐ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๒๙ ภายในระยะเวลาที่คูพิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนด ถาคูพิพาทมิไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่น คูพิพาทฝายที่เรียกรองตองแสดงขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนขอเรียกรอง ประเด็นขอพิพาท และคําขอบังคับของตน 
สวนคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองตองแสดงในคําคัดคานถึงขอตอสูของตน  ทั้งน้ี คูพิพาทอาจแนบเอกสารท่ีเกี่ยวของหรือบัญชี 
ระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงคจะอางเปนพยานมาดวยก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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ในสวนที่ใหชําระคาจางแรงงานจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงฝาฝนตอมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ 
 กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา ศาลจะตองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งหมดหรือสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดบางสวนได พิเคราะหแลว 
เ ห็นวา  ขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการน้ี  จะตองเขาสูการวิ นิจฉัยชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการกอน  หลังจากน้ัน คูสัญญาจึงจะมีสิทธินําคดีเขาสูการพิจารณาของศาล 
ศาลจึงสมควรตองใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใหขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในทุกประเด็น
มีขอยุติ และกรณีเปนขอพิพาทตามสัญญาทางปกครอง ก็สมควรตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะดวย โดยกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยใหผูรองคืนคาปรับของคาจางงานงวดที่ ๔ 
และงวดที่ ๕ เกินกวาจํานวนที่ถูกตองจํานวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท น้ัน เม่ือไดวินิจฉัยไวแลววา 
คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีน้ีไมใชการวินิจฉัยชี้ขาดตามขอสัญญา อันเปน 
การฝาฝนมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และถือเปนคําชี้ขาด
วินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ การบังคับตามคําชี้ขาด
ดังกลาวจึงเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงมีอํานาจ
เพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
แตเน่ืองจากคําชี้ขาดดังกลาวเปนการคํานวณคาปรับซ่ึงสามารถแยกคํานวณไดเปนรายวัน  
จึงเปนคําชี้ขาดที่สามารถแยกสวนที่ไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการออกจาก 
สวนที่อยูในขอบเขตของสัญญาได ศาลจึงสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดเฉพาะสวนที่วินิจฉัย 
เกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ สวนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยใหผูรองชําระคาเสียหาย 
เปนคาแรงงานนั้น เม่ือตามสัญญาพิพาทไมไดกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ที่ตองชําระคาเสียหาย
ใหผู รับจางและการกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ เปนการฝาฝนมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ดังที่ไดวินิจฉัยไวแลว เม่ือคําวินิจฉัยในสวนนี้เปนคําชี้ขาดที่สามารถแยกได
จากคําชี้ขาดในสวนอ่ืน ศาลจึงสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดเฉพาะสวนนี้ได 
  สําหรับประเด็นพิจารณาวา มีกรณีที่ ศาลจะบั งคับตามคําชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือไม น้ัน  เห็นวา เม่ือไดวินิจฉัยไวแลววา ผูรองมีหนาที่ตองชําระเงินคาจาง
งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ใหผูคัดคานทั้งสองเปนเงิน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท คําชี้ขาดในสวนที่ 
ใหคืนเงินคาปรับจํานวน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท เปนไปตามขอสัญญาแลว และวินิจฉัยวา 
คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ใหผูรองคืนเงินคาปรับของคาจางงวดที่ ๓ จํานวน 
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๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท เปนไปตามขอสัญญาแลว กับวินิจฉัยวาคําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรองชําระ 
คาเชารถเครนจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการพิสูจนคาเสียหายและแสดงพยานหลักฐานแลว 
คําชี้ขาดในสวนนี้จึงเปนคําชี้ขาดท่ีศาลสามารถบังคับตามคําชี้ขาดดังกลาวได แตสําหรับ 
คําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรองคืนเงินคาปรับของคาจางงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จํานวน 
๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท พรอมดอกเบี้ย และคําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรองชําระคาจางแรงงานจํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เม่ือศาลไดเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวแลว จึงไมอาจบังคับตามคําชี้ขาด
ดังกลาวได   
  พิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในสวนที่ใหผูรองคืนเงิน
คาปรับของคาจางงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เฉพาะจํานวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคาน
ทั้งสอง กับคําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรองชําระคาแรงงานจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง  
และใหบังคับตามคําชี้ขาดในสวนที่ใหผูรองคืนเงินคาปรับของคาจางงานงวดที่ ๓ จํานวน 
๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ จนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง และในสวนที่ใหผูรองคืนเงินคาปรับของคาจาง
งานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เฉพาะจํานวน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง  
และในสวนที่ใหผูรองชําระคาเชารถเครนจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จแกผูคัดคานทั้งสอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙) 
 

 ๓.๒ ขอพิพาทตามสัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลขัวมุง 
 

  เม่ือขอพิพาทในคดีน้ีเกิดจากการท่ีผูคัดคานซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาจาง
กอสรางถนนคอนกรีตไมชดใชคาเสียหายจากการที่ผูรองซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางตองจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานเพื่อแกไขความชํารุดบกพรองของถนน 
ตามสัญญาโดยการรื้อถนนเสนเดิมและกอสรางถนนขึ้นใหม ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ
กําหนดประเด็นวา ผูคัดคานตองรับผิดชอบตอความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญา
หรือไม แตคําวินิจฉัยชี้ขาดกลับวินิจฉัยแตเพียงวา ความชํารุดบกพรองดังกลาวเกิดจาก
งานที่ไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาการและการทํางานที่ไมเรียบรอย ผูคัดคาน 
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จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางดังกลาวได โดยไมได
วินิจฉัยวาผูคัดคานตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางเปนจํานวนเทาใด  
หรือความชํารุดบกพรองของถนนที่เกิดการหลุดรอนของเม็ดทรายทําใหเกิดเม็ดทราย 
และฝุนถนน สามารถแกไขซอมแซมโดยวิธีการอ่ืนซึ่งไมตองรื้อและสรางใหมไดหรือไม  
จึงเปนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมครบถวนตามขอโตแยงในสัญญา
และตามคําเสนอขอพิพาทของผูรอง อันถือเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทซึ่งไมอยูใน
ขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาท
ตอคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ สมควรที่ศาลจะเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวเพื่อใหไดรับ
การพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอีกครั้งหน่ึง                                                                                
 สรุปขอเท็จจริง 
 องคการบริหารสวนตําบลขัวมุง (ผูรอง) ทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด ว.  
(ผูคัดคานที่ ๑) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ในวงเงิน
คาจาง ๑๙๒,๗๐๐ บาท โดยมีขอกําหนดในสัญญาวา ผูคัดคานที่ ๑ จะตองทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ และหากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานน้ี
ภายในกําหนด ๒ ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตองหรือทําไว 
ไมเรียบรอยหรือทําไวไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูคัดคานที่ ๑ จะทําการแกไข 
ใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูรองไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น  ตอมา ผูคัดคานที่ ๑ 
ไดทํางานตามสัญญาจางแลวเสร็จโดยคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับมอบงานจาง 
เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ แตในเดือนถัดมาหลังจากน้ัน ถนนดังกลาวไดเกิดความชํารุด
เสียหาย ผูรองจึงใชสิทธิตามสัญญาโดยการแจงใหผูคัดคานที่ ๑ ทําการซอมแซมความชํารุด
ของถนนดังกลาว ซ่ึงผูคัดคานที่ ๑ ไดดําเนินการซอมแซมโดยวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีต 
ทับหนาถนนเดิมตลอดทั้งสาย แตผูรองเห็นวาผูคัดคานที่ ๑ ไมไดดําเนินการซอมแซม 
ใหเรียบรอยตามหลักวิชา จึงมีหนังสือแจงใหผูคัดคานดําเนินการซอมแซมอีกคร้ัง แตผูคัดคาน
ปฏิเสธ ผูรองจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรองของถนนดังกลาว 
ผลการตรวจสอบพบวา ถนนมีการหลุดรอนของเม็ดทรายและเปนฝุน ความเสียหายนาจะเกิดจาก
วัสดุที่ใชในการดําเนินการตามสัญญาจางอาจไมเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ผูรอง 
จึงมีหนังสือใหผูคัดคานที่ ๑ รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น แตผูคัดคานที่ ๑ ปฏิเสธ
โดยเห็นวาความเสียหายเกิดจากการที่ผูรองปลอยใหรถวิ่งบนถนนดังกลาวกอนกําหนด  
ไมใชความผิดของผูคัดคานที่ ๑  ตอมา ผูรองไดวาจางผูรับจางรายใหมใหร้ือถอนถนนเดิม 
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แลวกอสรางขึ้นใหม มีวงเงินคาจางเปนเงิน ๒๑๓,๕๐๐ บาท ซ่ึงผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูคัดคาน
ที่ ๑ และผูคัดคานที่ ๒ ในฐานะหุนสวนผูจัดการรับผิดในจํานวนเงินดังกลาว แตผูคัดคานทั้งสอง
เพิกเฉย ผูรองจึงเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพ่ือขอใหมีคําชี้ขาดและบังคับให 
ผูคัดคานทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายจํานวนขางตนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูรอง 
 คณะอนุญาโตตุลาการไดกําหนดประเด็นขอพิพาทเปน ๒ ประเด็น ประเด็นที่หน่ึง 
คือ ฝายผูคัดคานผิดสัญญาหรือไม และประเด็นที่สอง คือ ฝายผูคัดคานตองรับผิดชอบตอ 
ความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญาหรือไม แลวมีคําชี้ขาดในประเด็นที่หน่ึงวา ผูคัดคาน 
จะปฏิเสธซึ่งความรับผิดชอบในการแกไขความชํารุดบกพรองของถนนตามสัญญาไมได การที่ 
ผูคัดคานไมทําการซอมแซมถนนภายในกําหนดเวลาตามสัญญา ผูรองจึงมีสิทธิริบเงินประกันสัญญา
ไดโดยชอบ สวนประเด็นที่สองมีคําชี้ขาดวา ความรับผิดของผูคัดคานตามสัญญาจํากัดอยู
เฉพาะการแกไขความชํารุดบกพรองของถนนที่ผิวการจราจรมีการหลุดรอนของเม็ดทราย 
และเปนฝุนเทาน้ัน การที่ผูรองจางใหผูอ่ืนรื้อถอนคอนกรีตที่ไดตรวจรับมอบงานกันไปแลว 
ออกท้ังหมด แลวกอสรางถนนขึ้นใหมทั้งสาย และใหผูคัดคานเปนผูออกคาใชจายในการนี้
ทั้งหมดน้ัน เปนการใชสิทธิเกินกวาที่กําหนดไวในสัญญา ผูคัดคานจึงไมตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการกอสรางถนนที่พิพาททั้งสาย จึงใหยกคําขอน้ีของผูรอง สวนคาปวยการ
อนุญาโตตุลาการและคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการนั้น  
ใหคูพิพาททั้งสองฝายรับผิดชอบฝายละกึ่งหน่ึง 
  ผูรองเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาวไมอยูในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการและเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และการยอมรับหรือการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเปนการขัดตอ 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข)  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูรองจึงยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาว และใหผูคัดคานทั้งสองรวมกันหรือแทนกัน
ชดใชเงินจํานวน ๒๑๓,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย รวมทั้งคาธรรมเนียม คาปวยการอนุญาโตตุลาการ
และคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด
ใหตองรับผิดชอบฝายละกึ่งหน่ึงแกผูรอง  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอพิพาทในคดีน้ีเกิดจากการที่ผูคัดคานทั้งสองไมชดใชคาใชจายจากการที่ 
ผูรองตองวาจางผูรับจางรายใหมใหทํางานเพ่ือแกไขความชํารุดบกพรองของงานจางตามขอสัญญา 
ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยชี้ขาดวา ความชํารุดบกพรองเกิดจากขั้นตอนการเทและ
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ปรับแตงผิวหนาคอนกรีตขณะเปยก รวมทั้งการบมคอนกรีตภายหลังกอตัวแหงแลว และมีการ
ใชงานถนนคอนกรีตกอนเวลาที่คอนกรีตจะไดอายุในการมีกําลังตานทานการสึกหรอ อันถือวา
ความชํารุดบกพรองเกิดจากงานที่ไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาและเกิดจากการทํางานไว
ไมเรียบรอย มิไดเกิดจากการใชคอนกรีตที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา ผูคัดคานจึงไมอาจ
ปฏิเสธความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางดังกลาวไดตามสัญญา แตความรับผิดชอบ
ขางตนคงแตเพียงความชํารุดบกพรองในการหลุดรอนของเม็ดทรายและเปนฝุนเทาน้ัน การท่ี 
ผูรองไดวาจางใหผูอ่ืนรื้อถอนถนนออกทั้งหมดและกอสรางขึ้นใหมทั้งสาย เปนการใชสิทธิเกินกวา 
ที่กําหนดในสัญญา ผูคัดคานจึงไมตองรับผิดซ่ึงคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตขึ้นใหม
ตามคําขอของผูรอง จึงใหยกคํารองของผูรองในประเด็นน้ีน้ัน เห็นวา แมคณะอนุญาโตตุลาการ
จะเห็นวาผูคัดคานไมตองรับผิดชดใชคาใชจายในการกอสรางถนนที่ชํารุดบกพรองใหมทั้งหมด
เปนเงินจํานวน ๒๑๓,๕๐๐ บาท ก็ตาม แตเม่ือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาผูคัดคานตองรับผิด
ในความชํารุดบกพรองของการหลุดรอนของเม็ดทรายและเปนฝุน จึงชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดให 
ผูคัดคานชดใชคาใชจายในความชํารุดบกพรองในสวนนี้ โดยปรับลดจํานวนเงินที่ตองชดใช 
ตามคําขอของผูรองได การที่คณะอนุญาโตตุลาการมิไดกําหนดประเด็นพิพาทและมีคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดวา ผูคัดคานตองรับผิดตามสัญญาในความชํารุดบกพรองของการหลุดรอนของเม็ดทราย
และเปนฝุนเพียงใด จึงเปนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นขอพิพาทและมีคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดไมครบถวนตามขอโตแยงในสัญญาและตามคําเสนอขอพิพาทของผูรอง อันถือเปน 
คําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือเกินขอบเขต 
แหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
  สําหรับกรณีที่ผูคัดคานทั้งสองอุทธรณวา คณะอนุญาโตตุลาการไดกําหนดเอา 
เงินหลักประกันสัญญาจํานวน ๙,๖๓๕ บาท เปนคาเสียหายเพ่ือความชํารุดบกพรองของงาน
ตามสัญญาแลวน้ัน เห็นวา เม่ือคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไมปรากฏคําวินิจฉัย
ในประเด็นที่วา ผูคัดคานทั้งสองตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจางเปนจํานวน
เพียงใด หรือความชํารุดบกพรองของถนนที่เกิดการหลุดรอนของเม็ดทรายทําใหเกิดเม็ดทราย
และฝุนถนน สามารถแกไขซอมแซมโดยวิธีการอ่ืนซึ่งไมตองรื้อและสรางใหมไดหรือไม กรณี 
จึงถือไมไดวาคําวินิจฉัยชี้ขาดที่วาผูรองชอบที่จะริบเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
เปนการวินิจฉัยในประเด็นเก่ียวกับความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางแลว  
สวนกรณีที่ผูคัดคานทั้งสองอุทธรณวา ถนนท่ีพิพาทไดมีการตรวจรับมอบงานและใชงานได  
ผูที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไดแกผูรองซ่ึงเปนผูที่มีคําสั่งใหร้ือถอนนั้น เห็นวา 
เม่ือสัญญาจางพิพาทมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนสามารถใชถนนสัญจรดวยความสะดวก



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปลอดภัย ปราศจากฝุน และมีผิวจราจรที่เรียบไมขรุขระ  ดังน้ัน แมถนนที่ชํารุดบกพรอง
ดังกลาวจะสามารถใชสัญจรได แตการที่ถนนมีผิวจราจรไมเรียบและมีฝุนตลอดทั้งสาย จึงไมตรง
กับวัตถุประสงคในการทําสัญญาของผูรอง  อีกทั้ง การที่ผูคัดคานทั้งสองอางวา ความชํารุด
บกพรองสามารถซอมแซมไดโดยไมตองรื้อถอน แตก็ไมปรากฏวาผูคัดคานทั้งสองไดอางวิธีการ
ในการซอมแซมใหปรากฏทั้งในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือในชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยปรากฏ
เพียงวาผูคัดคานที่ ๑ ไดทําการซอมแซมโดยวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตทับเพ่ิมอีก  
๕ เซนติเมตร แตก็ไมอาจแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาวได การที่คณะอนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัยขอพิพาทโดยมิไดพิจารณาในประเด็นดังกลาวตามขอโตแยงในสัญญาและตามคําเสนอ
ขอพิพาทของผูรอง จึงเปนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นขอพิพาทและมี 
คําวินิจฉัยชี้ขาดไมครบถวน อันถือเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทซ่ึงไมอยูในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ 
สมควรที่ศาลจะเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวตามมาตรา ๔๐  
วรรคสาม (๑) (ง) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ เพ่ือใหไดรับการพิจารณาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานอีกคร้ังหน่ึง  พิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเฉพาะ
ประเด็นที่วินิจฉัยเก่ียวกับความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางตามสัญญาของ 
ผูคัดคานทั้งสอง และใหผูคัดคานทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระคาปวยการอนุญาโตตุลาการ
และคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ จํานวน ๑๖,๘๔๕ บาท 
ใหแกผูรอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๙) 
 

 ๓.๓ ขอพิพาทตามสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพท
ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

  เม่ือตามสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทระหวาง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผูรอง) กับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ผูคัดคาน) 
กําหนดใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยขอพิพาทตามกฎหมายไทย อนุญาโตตุลาการ 
จึงตองพิจารณาขอพิพาทที่เกิดข้ึนตามกฎหมายไทยที่เก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งใชบังคับอยูในขณะน้ัน  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณให
คลื่นความถ่ีที่ ใช ในการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ โทรทัศน  และโทรคมนาคม  
เปนทรัพยากรส่ือสารที่ใชเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
องคกรใดองคกรหน่ึง และการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด



 
 
๑๓๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของประชาชน รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีบทบัญญัติใหการเรียกเก็บคาตอบแทน
การใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ตอผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
และตองมีความเทาเทียมกันในระหวางผูขอใชหรือผูขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
ทุกราย โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เปนผูมีอํานาจกําหนด
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราคาเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม  ทั้งน้ี ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
ดังน้ัน การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดใหผูรองชําระคาตอบแทนจากการนํา
บริการพิเศษมาใชผานโครงขายโทรคมนาคมของผูคัดคานโดยพิจารณาแบงผลประโยชน
ตอบแทนดวยการคํานึงถึงความสุจริตยุติธรรมและปกติประเพณีตามมาตรา ๓๖๘  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยไมไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ 
เปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตและความเทาเทียมกันระหวางผูขอใชหรือขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมทุกราย จึงเปนการพิจารณาที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ ใชบังคับอยูในขณะที่ มี คําชี้ขาด  
การยอมรับหรือบังคับตามคําชี้ขาดดังกลาวจึงเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลมีอํานาจเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาวได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม)  
(ผูรอง) ทําสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทกับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) (บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิม) (ผูคัดคาน) และ
ตอมาไดทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพท ๒ ลาน
เลขหมายในเขตโทรศัพทนครหลวง เพ่ือขยายหมายเลขโทรศัพทในเขตโทรศัพทนครหลวง
จํานวนหกแสนเลขหมาย ภายหลังทําสัญญาดังกลาวปรากฏวา ผูคัดคานไดมีหนังสือแจงให 
ผูรองชําระคาตอบแทนจากคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึงเปนบริการพิเศษผานโครงขายของ 
ผูคัดคาน แตผูรองเห็นวาผูรองไมมีหนาที่ตองชําระคาเชื่อมตอใด ๆ ใหแกผูคัดคาน ผูคัดคานจึงนํา
ขอเรียกรองดังกลาวเสนอเปนขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการ 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดมีคําชี้ขาดในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี ๑. ใหผูคัดคานมีสิทธิไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการที่ 
ผูรองนําบริการพิเศษมาใชผานโครงขายผูคัดคาน หรือการที่ผูรองไดอนุญาตใหบุคคลอ่ืน 
นําบริการพิเศษมาใชผานโครงขายผูคัดคาน ๒. ใหผูรองแบงผลประโยชนตอบแทนในอัตรา 
รอยละ ๕๐ ของผลประโยชนตอบแทนที่ผูรองจะไดรับจริง เฉพาะสวนที่นํามาผานโครงขาย 
ผูคัดคาน สวนในกรณีที่ไมอาจคํานวณแบงแยกผลประโยชนตอบแทนที่ผูรองไดรับจริงในสวน
โครงขายของผูคัดคานได ใหถือวาสวนแบงผลประโยชนตอบแทนจากการเช่ือมตอโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละโครงขายมีจํานวนเปนสัดสวนของจํานวนเลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน 
ที่มีผูใชในขณะน้ันของแตละโครงขาย ไดแก โครงขายผูรอง โครงขายผูคัดคาน และโครงขาย
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) และใหถือวาสวนแบงผลประโยชนตอบแทนจากการเชื่อมตอ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานโครงขายของผูคัดคานมีจํานวนเทากับผลลัพธของ (จํานวนเลข
หมายโทรศัพทพ้ืนฐานที่มีผูใชขณะน้ันของโครงขายผูคัดคาน) คูณดวย (จํานวนผลประโยชน
ตอบแทนทั้งหมดที่ผูรองไดรับจากการเชื่อมตอโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กับโครงขายโทรศัพท
พ้ืนฐานทั้งสามโครงขาย) แลวหารดวย (จํานวนเลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐานที่มีผูใชในขณะนั้น
ของทั้งสามโครงขาย) ผลลัพธที่เปนสวนแบงผลประโยชนตอบแทนเฉพาะสวนโครงขายของ 
ผูคัดคาน ใหผูรองนํามาคํานวณแบงใหแกผูคัดคานในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลลัพธ
ดังกลาว ๓. ใหผูรองชําระเงินจํานวน ๙,๑๗๕,๘๑๗,๔๔๐.๐๗ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ 
ของเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ใหแกผูคัดคานจนกวาผูรอง 
จะชําระเสร็จสิ้น ๔. ใหผูรองจัดสงขอมูลรายไดเก่ียวกับคาเชื่อมโยงโครงขายและจํานวน
ผูใชบริการโทรศัพทในโครงขายของผูรองใหกับผูคัดคานทุก ๆ เดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน 
เพ่ือใชประกอบการคํานวณสัดสวนคาตอบแทนตามวิธีคํานวณในขอ ๒. ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๔๕ เปนตนไปจนกวาสัญญาจะสิ้นสุดลง ผูรองเห็นวาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาวเปนคําชี้ขาดที่ไมชอบดวยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการขางตน  
สวนผูคัดคานก็ไดยื่นคํารองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูคัดคานไดมีหนังสือไปยังผูรองแจงเรียกเก็บคาตอบแทน 
การใชบริการสําหรับผูประกอบการใหบริการโทรศัพทมือถือรายตาง ๆ ที่มีการเชื่อมโครงขาย
โทรศัพทเขากับโครงขายของผูคัดคาน โดยใชสูตรที่ผูคัดคานคิดขึ้นเอง แตผูรองปฏิเสธ 
 
 



 
 
๑๓๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การชําระคาเชื่อมตอใด ๆ ใหแกผูคัดคาน คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีอํานาจที่จะวินิจฉัย 
ขอพิพาทดังกลาวไดตามมาตรา ๑๕๑๑ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับขอสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทที่พิพาท และการวินิจฉัย
ของอนุญาโตตุลาการยอมจะตองพิจารณาตามกฎหมายไทยตามขอกําหนดในสัญญา ประกอบกับ
มาตรา ๓๔๑๒ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ซ่ึงกฎหมายที่ เก่ียวของกับกิจการ
โทรคมนาคมที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๐๑๓ มีความมุงหมายและเจตนารมณที่จะใหคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารที่ใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ ไมใชของ 
บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง และการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาวตองคํานึงถึง 
 

                                                            
 ๑๑-๑๒ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๑๕ ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญา 
อาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา  
 

  มาตรา ๓๔ ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายท่ีคูพิพาทกําหนดใหนํามาใชบังคับกับ 
ขอพิพาท ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากขอความมิไดกําหนดไวโดยชัดแจง 
ใหหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใชกฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศน้ัน 
  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดถึงกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับกับขอพิพาทไว ใหคณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาด 
ขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีที่มีการขัดกันแหงกฎหมาย ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกัน 
แหงกฎหมายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนํามาปรับใช 
  คูพิพาทอาจกําหนดไวโดยชัดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจชี้ขาดขอพิพาทโดยใชหลักแหงความสุจริต 
และเปนธรรม  
  การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตามขอสัญญา และหากเปนขอพิพาททางการคา 
ใหคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาท่ีใชกับธุรกรรมน้ันดวย 
 ๑๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
  มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรส่ือสาร
ของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
  ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ทั้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม   



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประโยชนสูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ประกอบกับมาตรา ๕๗๑๔ 
และมาตรา ๒๕ วรรคหา๑๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
บัญญัติวา การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตองเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลและเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายคมนาคมและตองมีความเทาเทียมกันในระหวางผูขอใหหรือผูขอเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมทุกราย โดยใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กทช. เปนผูมีอํานาจ
กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราคาเชื่อมตอ 
 
 
 

                                                            
 ๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  มาตรา ๒๕ ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม มีหนาที่ใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
ของตนกับของผูรับใบอนุญาตรายอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นใชโครงขายโทรคมนาคมของตน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  การปฏิเสธไมใหใชโครงขายโทรคมนาคมใหกระทําไดเฉพาะกรณี ดังตอไปน้ี 
  (๑) โครงขายโทรคมนาคมที่มีอยูไมเพียงพอแกการใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นใชโครงขายโทรคมนาคม 
  (๒) การใชโครงขายโทรคมนาคมมีปญหาทางเทคนิคท่ีอาจกอใหเกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือ 
เปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
  (๓) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  ใหผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมซ่ึงปฏิเสธไมใหใชโครงขายโทรคมนาคมตามวรรคสามมีหนาที่
พิสูจนถึงเหตุแหงการปฏิเสธน้ัน 
  การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเช่ือมตอโครงขายตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรมตอ 
ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและตองใหมีความเทาเทียมกันในระหวาง
ผูขอใชหรือผูขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมทุกราย 
   การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
จากผูรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของดวย 
   มาตรา ๕๕ ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและอัตราข้ันสูงของคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีผูรับ
ใบอนุญาตจะเรียกเก็บจากผูใชบริการตามลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตแตละรายจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการนอกเหนือหรือเกินกวาอัตราข้ันสูง 
ที่คณะกรรมการกําหนดในมาตรา ๕๕ ไมได และตองไมเปนการกําหนดอัตราในลักษณะที่เปนการกีดกันทางการคา ซ่ึงจะมีผล
เปนการจํากัดการแขงขันอยางเปนธรรม โดยจะตองเรียกเก็บจากผูใชบริการของตนในอัตราเดียวกันสําหรับบริการโทรคมนาคม
ลักษณะหรือประเภทเดียวกัน 
  คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมหรือคาบริการสําหรับการใหบริการ 
ขอมูลขาวสารและความรูเพื่อประโยชนในการสงเสริมความรูของประชาชนไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด   
 



 
 
๑๓๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โครงขายโทรคมนาคมตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๘)๑๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซ่ึงถึงแมผูรองและผูคัดคานจะไดทําสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพท 
ที่พิพาทกันกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติดังกลาว และผูคัดคานยังคงมีสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมจนกวาสัญญาจะสิ้นสุดตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง๑๗ 
ประกอบกับมาตรา ๘๐/๑๑๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ก็ตาม แตเม่ือ
มาตรา ๘๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของผูคัดคานตองอยูภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับผูคัดคาน 
ซ่ึงเปนคูสัญญากับผูรองซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่มีการเปล่ียนทุนเปนหุนแมจะมีสิทธิดําเนินกิจการ
ตามสัญญาตอไปจนกวาสัญญาจะส้ินสุดแมในภายหลังจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการน้ัน 
 

                                                            
๑๖ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๕๑ ให กทช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราคาเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคมใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโทรคมนาคม หรือระหวางผูใหบริการกิจการโทรคมนาคม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๗ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  มาตรา ๘๐ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของการส่ือสารแหงประเทศไทย หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๙ ถาหนวยงานดังกลาวไดมีการใหอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาแกผูใดเปนผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูไดรับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาผูน้ันยังคงมีสิทธิประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมตามที่ไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ันตอไป จนกวาการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาวจะส้ินสุดลง 
  การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคหนึ่ง ตองอยูภายใต
หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติน้ี และตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดบนพื้นฐานของหลักการการแขงขันโดยเสรีและ 
อยางเปนธรรม  ในการน้ี ใหถือวาผูน้ันมีสิทธิหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีดวย  
และในการกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัติน้ีที่ถือเปนเหตุใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได ถาเปนการกระทํา
ของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ันได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๑๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  มาตรา ๘๐/๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ ใหการส่ือสารแหงประเทศไทย 
หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หมายความถึงบริษัทที่จัดต้ังข้ึนโดยการเปลี่ยนทุนของการส่ือสารแหงประเทศไทย 
หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัทน้ันตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมดวย    



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม๑๙ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แตเม่ือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหสิทธิหรือ
ประโยชนดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลงเม่ือมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่ดําเนินการอยู 
โดยกิจการดังกลาวตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการนั้นตามหลักการแหงความเทาเทียมกัน
อยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  ดังน้ัน สิทธิของผูรองและผูคัดคานตามสัญญาที่มีอยูเดิม
ยอมอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาใชหรือคาเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมตามที่กําหนดไวเดิมตองถือวาถูกยกเลิกไป โดยการกําหนดคาใช 
หรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาต 
ที่ มีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  และตองมี 
ความเทาเทียมกันในระหวางผูขอใชหรือขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทุกราย 
  การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดขอพิพาทโดยไมไดพิจารณากําหนดคาใชหรือ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามบทบัญญัติดังกลาว แตไดวินิจฉัยวา เน่ืองจากคูสัญญาไมได
ทําความตกลงเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนในกรณีดังกลาว จึงพิจารณาแบงผลประโยชนตอบแทน
โดยคํานึงถึงความสุจริตยุติธรรมและปกติประเพณีตามมาตรา ๓๖๘๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย จึงใหแบงฝายละก่ึงหนึ่งจากผลประโยชนตอบแทนที่ผูรองไดรับเฉพาะสวนที่นํามา
ผานโครงขายที่ผูคัดคานลงทุนจัดหาติดตั้งตามสัญญาพิพาท และนําหลักเกณฑรวมทั้งวิธีการ

                                                            
 ๑๙ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  มาตรา ๒๖  ฯลฯ ฯลฯ 
  ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนดใหบุคคลผูเปนคูสัญญา 
ไดมีสิทธิในการดําเนินกิจการใด ใหถือวาคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดําเนินกิจการตามสัญญาน้ันตอไป จนกวา
สัญญาจะส้ินสุด แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการน้ันตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีก็ตาม 
  อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อํานาจของรัฐมนตรีผูกํากับดูแล อํานาจ สิทธิ หรือประโยชน 
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสามเปนอันส้ินสุดลงเม่ือมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหน่ึงหรือคูสัญญา
ตามวรรคสามดําเนินการอยู โดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาว แลวแตกรณี ตองอยูในบังคับแหงกฎหมาย 
วาดวยการน้ันตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจและในกรณีที่กฎหมายดังกลาว
กําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทาน หรือตองดําเนินการใด ๆ ถาบริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอ 
ก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทานหรือใหดําเนินการดังกลาวได สําหรับกรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยู
ตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลง โดยชดเชยคาเสียหายให
ตามความเปนธรรม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๖๘ สัญญาน้ันทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย   



 
 
๑๓๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํานวณสวนแบงรายไดที่ผูรองไดรับจากการใชโทรศัพททางไกลตางประเทศตามหลักเกณฑ 
และวิธีการคํานวณตามขอกําหนดของเอกสารการจัดเก็บเงินและแบงรายไดอันเปนขอตกลง
แนบทายสัญญาพิพาท มาปรับใชกับการแบงผลประโยชนตอบแทนตามขอพิพาท และวินิจฉัย
ใหผูคัดคานมีสิทธิไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการที่ผูรองนําบริการพิเศษมาใชผานโครงขาย
ของผูคัดคานตามสัญญา รวมทั้งใหผูรองแบงผลประโยชนตอบแทนในอัตรารอยละ ๕๐  
ของผลประโยชนตอบแทนที่ผูรองไดรับจริงเฉพาะสวนที่นํามาผานโครงขายของผูคัดคาน 
ตามสัญญาใหแกผูคัดคาน สวนกรณีที่ไมอาจคํานวณแบงแยกผลประโยชนตอบแทนที่ผูรอง
ไดรับจริงในสวนโครงขายของผูคัดคานได ใหถือวาสวนแบงผลประโยชนตอบแทนจากการ
เชื่อมตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานโครงขายของผูคัดคานมีจํานวนเทากับผลลัพธ 
ของ (จํานวนเลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐานที่มีผูใชในขณะนั้นของโครงขายผูคัดคาน) คูณดวย 
(จํานวนผลประโยชนตอบแทนทั้งหมดที่ผูรองไดรับจากการเชื่อมตอโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
กับโครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานทั้งสามโครงขาย) แลวหารดวย (จํานวนเลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน
ที่มีผูใชในขณะนั้นของทั้งสามโครงขาย) ผลลัพธที่เปนสวนแบงผลประโยชนตอบแทนเฉพาะสวน
โครงขายของผูคัดคาน ใหผูรองนํามาคํานวณแบงใหแกผูคัดคานในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวน
ผลลัพธดังกลาว และใหผูคัดคานชําระเงินจํานวน ๙,๑๗๕,๘๑๗,๔๔๐.๐๗ บาท พรอมดวย
ดอกเบ้ียอัตรารอยละ ๗.๕ ของจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ใหแก 
ผูคัดคานจนกวาผูรองจะชําระเสร็จสิ้น กับใหผูรองจัดสงขอมูลรายไดเก่ียวกับคาเชื่อมโยง
โครงขายและจํานวนผูใชบริการโทรศัพทในโครงขายของผูรองใหกับผูคัดคานทุก ๆ เดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพ่ือใชประกอบการคํานวณสัดสวนคาตอบแทนตั้งแตวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนตนไปจนกวาสัญญาจะสิ้นสุด จึงเปนการชี้ขาดขอพิพาทโดยไมพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลและเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใช 
หรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และความเทาเทียมกันระหวางผูขอใชหรือขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมทุกราย อันเปนการไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใชบังคับ 
ในขณะที่มีคําชี้ขาด อีกทั้งไมสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําชี้ขาดในสวนที่กําหนดใหผูรองจัดสงขอมูล
รายไดเก่ียวกับคาเชื่อมโยงโครงขายและจํานวนผูใชบริการโทรศัพทใหผูคัดคานทุก ๆ เดือน 
เพ่ือใชประกอบการคํานวณสัดสวนคาตอบแทนจนกวาสัญญาจะสิ้นสุดลง เน่ืองจากเปนการ
วินิจฉัยใหกําหนดคาใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมลวงหนา ทั้งที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดมีประกาศวาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
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พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดวา การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ตองเปนไปตามที่คูกรณีเจรจาตกลง โดยตองเรียกเก็บในอัตราสะทอนตนทุนและตองกําหนดทุกป
โดยความเห็นชอบของ กทช. และกรณีที่ตกลงกันไมไดตองนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาทเพ่ือสงให กทช. ชี้ขาด ซ่ึงแมตอมาจะมีการตราพระราชบัญญัติองคกร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นใชบังคับแทนก็ตาม แตเม่ือมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดบัญญัติใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับไดอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติดังกลาว  ทั้งน้ี 
จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ 
และแมตอมาจะมีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใชบังคับ
แทนประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม แตประกาศฉบับใหมดังกลาวก็มีเน้ือหาสาระและหลักการสําคัญ
เชนเดียวกับประกาศฉบับเดิม  ดัง น้ัน การยอมรับหรือบังคับตามคําชี้ขาดขอพิพาท 
ของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ซ่ึงศาลมีอํานาจเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีอํานาจปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการขางตนไดตามมาตรา ๔๔๒๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  พิพากษาให 
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕๙-๑๒๖๐/๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ๒๑ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๔๔ ศาลมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธการขอบังคับตามคําช้ีขาดตามมาตรา ๔๓ ได ถาปรากฏตอศาลวา 
คําชี้ขาดน้ันเกี่ยวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมาย หรือถาการบังคับตามคําชี้ขาดน้ัน
จะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
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๔. การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

 - ขอพิพาทตามสัญญาจางกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมขององคการบริหาร 
สวนตําบลเกาะชาง 
 

  เม่ือพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคูพิพาท โดยหากมีการรองขอตอศาล ศาลยอมตองบังคับ
ตามคําชี้ขาดน้ันโดยไมอาจทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดดังกลาวได เวนแต
ผูซึ่งจะถูกบังคับตามคําชี้ขาดพิสูจนไดวาคําชี้ขาดนั้นเขาลักษณะกรณีใดกรณีหน่ึง 
ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หรือกรณีปรากฏตอศาลวาคําชี้ขาดน้ันเก่ียวกับ
ขอพิพาทท่ีไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมาย หรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการเปนการชี้ขาดขอพิพาทเก่ียวกับกําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา 
สิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา และสิทธิในการเรียกคาปรับตามสัญญา อันเปน
การวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไมเขากรณีใด
กรณีหน่ึงตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ รวมทั้งไมปรากฏวา
การบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวจะเปนการฝาฝนตอ 
บทกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนถึงความม่ันคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
กระทบตอความสงบสุขในสังคม กรณีจึงไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ชอบที่ศาลจะมีคําบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว 

 สรุปขอเท็จจริง 
 องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง (ผูรอง) ทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ก.  
(ผูคัดคาน) ทําการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมบริเวณชุมชนหาดทรายขาว สายบานคลองสน-
หาดทรายขาว วงเงินคาจาง ๑๐,๔๕๙,๗๐๐ บาท กําหนดงานแลวเสร็จในวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๕ ปรากฏวาภายหลังจากผูคัดคานไดดําเนินการกอสรางและสงมอบงานใหแกผูรองจํานวน 
๒ งวด ผูคัดคานไดขอขยายระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาออกไป ๓๘ วัน แตผูรองอนุญาต 
ใหขยายระยะเวลาเพียง ๘ วัน  หลังจากน้ัน ผูคัดคานไดขอสงมอบงานงวดที่ ๓ แตคณะกรรมการ
ตรวจการจางเห็นวามีงานบางสวนไมเปนไปตามแบบแปลนและไมแลวเสร็จตามกําหนด  
จึงตรวจรับงานเปนจํานวนเงินคางาน ๒,๒๘๒,๗๙๗.๑๔ บาท และหักเงินคาปรับจากการ 
สงมอบงานลาชาจํานวน ๕๕ วัน คาปรับวันละ ๑๐,๔๖๐ บาท รวมเปนเงินคาปรับ ๕๗๕,๓๐๐ บาท 
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ตอมา ผูคัดคานไดขอสงมอบงานงวดที่ ๓ สวนที่เหลือ แตผูรองไมดําเนินการตรวจรับงาน
ดังกลาว ผูคัดคานจึงนําขอพิพาทเสนอตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพ่ือขอใหวินิจฉัยชี้ขาด 
ใหผูรองชําระคาจางที่คางชําระจํานวน ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท และคาเสียหายอีก ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท 
สวนผูรองก็ไดยื่นคําคัดคานและเรียกรองแยงตอคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือขอใหผูคัดคาน 
ชําระคาปรับวันละ ๑๐,๔๖๐ บาท เปนเงิน ๑,๙๖๖,๔๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินดังกลาวจนกวาจะชําระเสร็จ และไดบอกเลิกสัญญาจางกับผูคัดคาน  ตอมา  
คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดวา ผูคัดคานไมสามารถทํางานตามสัญญาใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนด ถือวาผูคัดคานปฏิบัติผิดสัญญา ใหผูรองคิดคาปรับไดจํานวน ๑๑๖ วัน เปนเงิน 
๑,๒๑๓,๓๖๐ บาท แตเม่ือผูรองยังมิไดจายคาจางของงานบางสวนจํานวน ๔๑๒,๔๙๕.๗๖ บาท 
ใหแกผูคัดคาน เม่ือหักกลบกับจํานวนเงินที่ผูรองตองจายใหผูคัดคานแลว จึงเหลือเงินที่ 
ผูคัดคานตองจายใหแกผูรองอีกจํานวน ๘๐๐,๘๖๔.๒๔ บาท จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท
และใหผูคัดคานชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันเสนอ
ขอเรียกรองแยง แตผูคัดคานไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผูรองจึงรองตอศาล
ขอใหบังคับผูคัดคานใหชําระเงินจํานวน ๘๐๐,๘๔๖.๒๔ บาท พรอมดอกเบี้ย ตามคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ .ศ . ๒๕๔๕ กําหนดใหคํ าชี้ ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคูพิพาท และเม่ือไดมีการรองขอตอศาล ศาลยอมตองบังคับ
ตามคําชี้ขาดนั้น ศาลจะมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดไดก็ตอเม่ือผูซ่ึง 
จะถูกบังคับตามคําชี้ขาดพิสูจนไดวาคําชี้ขาดนั้นเขาลักษณะกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๔๓๒๒ 

                                                            
 ๒๒ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๔๓ ศาลมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธไมรับบังคับตามคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไมวาคําช้ีขาดน้ัน 
จะไดทําข้ึนในประเทศใด ถาผูซ่ึงจะถูกบังคับตามคําชี้ขาดพิสูจนไดวา 
  (๑) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเร่ืองความสามารถตามกฎหมาย 
ที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายน้ัน 
  (๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่คูสัญญาไดตกลงกันไวหรือตามกฎหมาย
ของประเทศท่ีทําคําชี้ขาดน้ัน ในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 
  (๓) ไมมีการแจงใหผูซ่ึงจะถูกบังคับตามคําช้ีขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือ 
การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาวไมสามารถเขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 
  (๔) คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซ่ึงไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําช้ีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขต
แหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถาคําช้ีขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตน้ันสามารถแยกออกได 
จากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลวศาลอาจบังคับตามคําช้ีขาดสวนที่วินิจฉัยอยูในขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือขอตกลงน้ันก็ได 



 
 
๑๓๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือกรณีปรากฏตอศาลวาคําชี้ขาดน้ันเก่ียวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมาย หรือการบังคับตามคําชี้ขาดน้ันจะเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๔  เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
คณะอนุญาโตตุลาการไดกําหนดประเด็นขอพิพาทใน ๔ ประเด็นดวยกัน คือ (๑) ผูเรียกรอง  
(ผูคัดคานในคดีน้ี) ผิดสัญญาหรือไม (๒) ผูคัดคาน (ผูรองในคดีน้ี) มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
หรือไม (๓) ผูเรียกรองมีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายจํานวน ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท หรือไม และ  
(๔) ผูคัดคานมีสิทธิเรียกคาปรับจากผูเรียกรองจํานวน ๑,๙๖๖,๔๘๐ บาท หรือไม โดยมีคําวินิจฉัย
ในประเด็นพิพาทตาง ๆ วา (๑) ผูเรียกรองปฏิบัติผิดสัญญาโดยไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได (๒) เม่ือผูเรียกรองไมสามารถทํางานตามสัญญาใหแลวเสร็จ 
ตามกําหนดได โดยเปนความผิดของผู เรียกรอง ผูคัดคานจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
ตามขอกําหนดในสัญญา (๓) เม่ือผูคัดคานมิไดเปนฝายผิดสัญญา ผูเรียกรองจึงไมมีสิทธิ 
เรียกคาเสียหายจากผูคัดคานได  อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการสงมอบงานงวดที่ ๓  
ในสวนเน้ืองานดินลูกรัง ผูเรียกรองปฏิบัติถูกตองตามสัญญา แตผูคัดคานยังมิไดจายคาจาง 
ของงานสวนนี้ เม่ือผูคัดคานบอกเลิกสัญญาและงานสวนนี้ตกไดแกผูคัดคาน ผูคัดคานจึงตอง
จายคาจางงานสวนนี้จํานวน ๔๑๒,๔๙๕.๗๖ บาท ใหแกผูเรียกรอง และ (๔) เม่ือผูเรียกรอง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา ผูคัดคานมีสิทธิเรียกคาปรับจาก 
ผูเรียกรองโดยคํานวณจากระยะเวลาที่สงมอบงานลาชาเปนเวลา ๑๑๖ วัน คิดเปนเงินคาปรับ
จํานวน ๑,๒๑๓,๓๖๐ บาท เม่ือหักกลบกับคางานที่ผูคัดคานจะตองจายใหแกผูเรียกรองจํานวน 
๔๑๒,๔๙๕.๗๖ บาท จึงเหลือเงินที่ผูเรียกรองจะตองจายใหผูคัดคานจํานวน ๘๐๐,๘๖๔.๒๔ บาท 
คณะอนุญาโตตุลาการจึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทและใหผูเรียกรองชําระเงินจํานวน 
๘๐๐,๘๖๔.๒๔ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันเสนอขอเรียกรองแยง 
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น กรณีจึงเห็นไดวาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว 
เปนการชี้ขาดขอโตแยงหรือขอพิพาทที่เก่ียวกับกําหนดเวลาแลวเสร็จ สิทธิของผูวาจาง 
ในการบอกเลิกสัญญา และสิทธิในการเรียกคาปรับของผูวาจางตามขอกําหนดในสัญญา อันเปน
การวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการที่อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
และไมเขาลักษณะกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  
                                                                                                                                                                          
  (๕) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิไดเปนตามที่
คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือมิไดเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําชี้ขาดในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไว หรือ 
  (๖) คําชี้ขาดยังไมมีผลผูกพัน หรือไดถูกเพิกถอน หรือระงับใชเสียโดยศาลที่มีเขตอํานาจ หรือภายใตกฎหมาย
ของประเทศท่ีทําคําชี้ขาด เวนแตในกรณีที่ยังอยูในระหวางการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจทําการเพิกถอนหรือระงับใชซ่ึงคําชี้ขาด 
ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับตามคําชี้ขาดไปไดตามที่เห็นสมควร และถาคูพิพาทฝายที่ขอบังคับตามคําชี้ขาดรองขอ 
ศาลอาจส่ังใหคูพิพาทฝายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมกอนก็ได   



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ศาลจะมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดดังกลาวได  อีกทั้ง ไมปรากฏวา 
การบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวจะเปนการฝาฝนตอบทกฎหมาย 
หรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบตอความสงบสุข
ในสังคม กรณีจึงไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด  
จึงชอบที่ศาลจะมีคําบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว 
 สําหรับประเด็นวา การที่คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานไว 
เพียงบางสวน โดยมิไดแจงรายละเอียดของงานกอสรางที่ยังไมสามารถตรวจรับไดใหผูคัดคาน
ทราบวาเปนงานกอสรางในสวนใด และตองการใหผูคัดคานแกไขอยางไร ถือเปนความผิด 
ของผูรองซึ่งเปนผูวาจางที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๔๘ (๔)๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ความลาชาที่ผูคัดคานไมอาจ 
สงมอบงานตอไปไดนับแตวันที่ผูรองรับมอบงานไวบางสวน จึงเปนความบกพรองของฝายผูรองเอง 
ผูรองจึงไมอาจคิดคาปรับจากผูคัดคานได คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ใหผูคัดคาน 
ชําระคาปรับจากการสงมอบงานลาชา จึงเปนคําชี้ขาดที่ไมชอบดวยเหตุผลนั้น เห็นวา โดยท่ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ เปนเพียงระเบียบ
ภายในของหนวยงานของรัฐที่มีผลบังคับใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลจะตอง
ปฏิบัติตาม ซ่ึงหากเกิดกรณีหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายอันเกิดจากการที่เจาหนาที่ 
มิไดปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว เจาหนาที่ที่เก่ียวของอาจตองรับผิดสําหรับความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น โดยในกรณีที่หนวยงานของรัฐประสงคจะใหระเบียบดังกลาวมีผลผูกพันเอกชนคูสัญญา 
ก็จะตองมีขอตกลงในสัญญาใหนําระเบียบมาเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย จึงจะมีผลผูกพัน
คูสัญญา  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาขอกําหนดในสัญญาท่ีพิพาทระหวางผูรองกับผูคัดคานแลว  
ไมปรากฏวามีขอใดในสัญญาท่ีกําหนดใหนําระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบลฯ มาเปนสวนหน่ึงของสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจ
                                                            
 ๒๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ขอ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางมีหนาที่ดังน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๔) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว  
ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ัน และใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ 
ผูรับจางสงงานจางน้ัน และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
อยางนอยสองฉบับ มอบใหแกผูรับจางหน่ึงฉบับ และเจาหนาที่พัสดุหน่ึงฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวย 
การเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล และรายงานใหประธานกรรมการบริหารทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด 
ในสัญญา ใหรายงานประธานกรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
๑๓๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หยิบยกระเบียบดังกลาวมาวินิจฉัยปญหาขอพิพาทเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาได  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีน้ีแลวเห็นไดวา คณะอนุญาโตตุลาการ 
ไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทไปตามขอกําหนดในสัญญา โดยมิไดนําระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ มาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแตอยางใด กรณีจึงเปน
คําวินิจฉัยที่อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการแลว  พิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการที่ ใหผูคัดคานชําระเงินแกผูรองจํานวน ๘๐๐,๘๔๖.๒๔ บาท  
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่มีการเสนอขอเรียกรองแยง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๗/๒๕๕๘)  
 
 



 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

๑. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

การปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติภายในจังหวัดที่ตนดํารงตําแหนงอยู ไมวาจะเปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย การที่กรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาซึ่งเปนขาราชการ  ตอมา ไดโยกยายไปดํารงตําแหนง 
ที่จังหวัดปตตานี แมทั้งสองจังหวัดจะมีระยะทางหางกันประมาณ ๓๗ กิโลเมตร  
กรณีก็ถือวากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคนดังกลาวไมไดมีภูมิลําเนาอยู 
ในจังหวัดยะลาและไมมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา กรณียอมมีผล 
ใหขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับขอ ๑๒ (๒) และ (๓) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัด 
และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ยอมมีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ยะลาได 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ผูฟองคดี

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดี)  ตอมา ผูฟองคดีไดรับคําส่ังของผูบังคับบัญชาใหยายไปดํารงตําแหนง
รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ผูถูกฟองคดีจึงไดมีมติและออกคําส่ังลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา 
นับตั้งแตวันที่ลงในคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก



 
 

๑๓๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดียังมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูภายในเขตจังหวัดยะลาและผูฟองคดีก็ยังมีความพรอม 
ในการปฏิบัตหินาที่ไดตลอดเวลา ประกอบกับผูถูกฟองคดียังไมไดใหโอกาสผูฟองคดีในการโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานใด ๆ และผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจในการออกคําส่ังใหกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพนจากตําแหนง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๑ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับคําส่ังยายออกนอกเขต
พ้ืนที่จังหวัด ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบในหลักการวา หากมีคําส่ังหรือเหตุอ่ืนใดที่ทําใหกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตองไปปฏิบัติหนาที่ ณ จังหวัดอ่ืนที่มิใชจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยูเดิม
หรือตองยายภูมิลําเนา ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนําเสนอผูถูกฟองคดีเพ่ือพิจารณา
และมีมติใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน้ัน พนจากตําแหนงตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระเบียบเดิม) เวนแตกรณีที่มีคําสั่ง 
ใหไปชวยราชการนอกเขตจังหวัดดังกลาวเปนการชั่วคราวและมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา แตตองรายงานใหทราบทุก ๓ เดือน และไดมีหนังสือแจงเวียนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ประกอบกับหนังสือ  
ที่ ลต ๐๓๐๒ (ฝสล.)/๕๘๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการประสาน
กับผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา ขอใหผูฟองคดียื่นหนังสือลาออกจากตําแหนง
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เน่ืองจากไดยายออกนอกพื้นที่จังหวัด ไดรับแจงวาไดแจง
ดวยวาจาและผูฟองคดีรับทราบ แตไมไดยื่นหนังสือลาออกแตอยางใด  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดี
จึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๕๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓)๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยคณะกรรมการ
                                                 

๑ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ขอ ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพนจากตําแหนงเม่ือ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๓) คณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบขอเท็จจริงแลว 
เห็นวาขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ หรือมีความประพฤติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่  
สอวากระทําผิดตอหนาที่ หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่หรือกระทําการขัดตอระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง หรือจริยธรรมของกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรือละเลยตอหนาที่หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงหนาที่ หรือแกองคกรโดยรวม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๕๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีเขาขายขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๒ (๒)๒ และ (๓)๓ ของระเบียบฉบับดังกลาว  
จากขอเท็จจริงดังกลาว จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ 
ในการออกคําสั่งประกอบกับขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีไดใชเปนเหตุผลในการออกคําสั่งดังกลาว
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติของผูถูกฟองคดีที่ไดมีการแจงเวียนใหทุกจังหวัดทราบแลว 
ประกอบกับคําสั่งดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูถูกฟองคดี
ไมไดใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน จึงไมอาจเปนเหตุใหคําสั่ง
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

การที่ผูฟองคดีไดรับคําส่ังของผูบังคับบัญชาใหยายไปดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ตองถือวาผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการตํารวจมีภูมิลําเนาที่จังหวัด
ปตตานีตามถิ่นอันเปนที่ทําการตามตําแหนงหนาที่ตามนัยมาตรา ๔๖๔ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดมีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติภายในจังหวัดที่ตนดํารงตําแหนงอยู  
ไมวาจะเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดฯ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ 
ผูถูกฟองคดีไดมอบหมาย เม่ือพิจารณาภาระหนาที่ของกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ตามบทบัญญัติดังกลาวแลว เห็นไดวา การท่ีผูฟองคดีตองไปปฏิบัติหนาที่ราชการที่จังหวัด
ปตตานี แมระยะทางระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานีหางกันประมาณ ๓๗ กิโลเมตร  
ก็ยอมมีขอขัดของเก่ียวกับความพรอมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา
ภายในจังหวัดยะลาตลอดเวลาได เม่ือกรณีถือไดวาผูฟองคดีไมไดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดยะลา
และไมมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา กรณียอมมีผลใหผูฟองคดีขาดคุณสมบัติ
                                                 

๒-๓ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ขอ ๑๒ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองมีคุณสมบัติอื่นดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูหรือรับราชการอยูภายในเขตจังหวัด 
 (๓) มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา 
๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๖ ภูมิลําเนาของขาราชการ ไดแกถ่ินอันเปนที่ทําการตามตําแหนงหนาที่ หากมิใชเปนตําแหนงหนาที่

ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว 



 
 

๑๓๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๖ (๓)๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
ประกอบกับขอ ๑๒ (๒) และ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดฯ และกรณีดังกลาว 
ไมเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสอง๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ที่ตองการใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
มีการสรรหาและแตงตั้งจากผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดน้ันเปนหลัก โดยใหคํานึงถึงความหลากหลาย
ของอาชีพ การมีสวนรวมของสตรี และความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลาดวย  ดังน้ัน 
การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๘) 
 

 ๑.๒ ผูตรวจการแผนดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

 ๑.๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๐๗  
วรรคหน่ึง  (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตองลงนามโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช.  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใชได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  การที่ออกหลักเกณฑดังกลาวมิใชการดําเนินการ 

                                                 
๕-๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๕   ฯลฯ    ฯลฯ 
กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหสรรหาและแตงตั้งจากผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดน้ันเปนหลัก 

โดยใหคํานึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมีสวนรวมของสตรี และความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลาดวย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๑๖ กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๕๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดขางตน อันถือไดวาเปนกรณีที่ไมไดปฏิบัติใหถูกตอง 
ตามรูปแบบข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนด หลักเกณฑดังกลาวจึงไมชอบ
ดวยกฎหมายและไมอาจนํามาใชบังคับได  ดังน้ัน คําสั่งเลื่อนขาราชการที่ออกโดยอาศัย
หลักเกณฑที่ไมชอบดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

สรุปขอเท็จจริง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 

ไดมีมติในการประชุมกําหนดตําแหนงขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จํานวน ๘ สายงาน 
โดยผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงเจาพนักงาน ป.ป.ช. ๘ กลุมปฏิบัติการ 
สํานักตรวจสอบทรัพยสิน ๓  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติกําหนดหลักเณฑและวิธีการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
และมีหนังสือแจงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.  
ใหขาราชการทราบ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผูถูกฟองคดีที่๒) ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือดําเนินการเล่ือนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ
ประเมินไดมีประกาศ เรื่อง เกณฑการประเมินเลื่อนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ ระดับ ๘ และระดับ ๙ ตองมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกฯ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นความประสงคเขารับ 
การประเมิน แตปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไมผานเกณฑการประเมินดานความสามารถ  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งเลื่อนขาราชการผูไดรับการคัดเลือกจํานวน ๓๕ ราย โดยไมมีชื่อ 
ของผูฟองคดีทั้งสองไดรับการเลื่อนเปนเจาพนักงาน ป.ป.ช. ๙ ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีหนังสือ
อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ โตแยงวาหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไมชอบดวยกฎหมายและยังไมมีผล
ใชบังคับเน่ืองจากไมผานกระบวนการและขั้นตอนการตราเปนกฎหมายตามมาตรา ๑๐๗  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหยกเลิกเปลี่ยนแปลงคําส่ังดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาหลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑที่ออก 
โดยถูกตองแลว และเห็นชอบการประเมินความรูความสามารถตามผลการพิจารณาประเมิน 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เลื่อนขาราชการข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ 
ป.ป.ช. โดยไมมีชื่อผูฟองคดีทั้งสอง และเพิกถอนหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไมชอบดวยกฎหมาย 



 
 

๑๓๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติที่ประชุมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
โดยอางวาไดอาศัยอํานาจตามขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ วาดวยการบริหารงานทั่วไป การแบงสวนราชการ การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืน รวมทั้งการกําหนดตําแหนง ระดับ 
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงของขาราชการและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงไดมีหนังสือแจงเวียนใหขาราชการในสังกัด
ทราบแลว น้ัน หลักเกณฑดังกลาวนําไปใชบังคับกับขาราชการในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทุกคน ไมเฉพาะแกผูฟองคดี จึงมีลักษณะเปนกฎตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ วาดวยการบริหารงานทั่วไปฯ ไดกําหนดใหนําบทบัญญัติหรือขอกําหนด 
แหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
การแบงสวนราชการ  การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
และการดําเนินการอ่ืนที่เคยใชบังคับกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (สํานักงาน ป.ป.ช.) มาใชบังคับกับขาราชการ 
และลูกจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะออกระเบียบหรือประกาศ 
เปนอยางอ่ืนเทาน้ัน บทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไปดําเนินการออกกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือนําไปใชบังคับกับขาราชการ
และลูกจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ 
วรรคหนึ่ง (๒)๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ แลวเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจที่จะออกกฎ 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของผูถูกฟองคดี

                                                 
๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๗ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การยาย  
การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การส่ังพักราชการ  
การส่ังใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษ  
สําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๕๕ 
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ที่ ๑  ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
เพ่ือเลื่อนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จึงเปนการ 
ใชอํานาจออกกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อใชบังคับแกขาราชการและลูกจาง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงกรณีน้ี
จะตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
กลาวคือ ประธานกรรมการจะตองลงนามและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะนําหลักเกณฑ
ดังกลาวมาใชบังคับได  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลักเกณฑพิพาทเปนหลักเกณฑที่ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. ไมไดลงนามและไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงเปนหลักเกณฑ
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
อันเปนสาระสําคัญ จึงไมอาจนํามาใชบังคับไดและไมอาจนํามาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใชบังคับกับกรณีน้ีได เน่ืองจากมีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดไวชัดเจนแลว  อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงปรากฏในภายหลังวา คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไดมีประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง การกําหนด 
ตําแหนงและการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลทําใหหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการสํานักงาน 
ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เดิมถูกยกเลิกไป 
ศาลจึงไมจําตองมีคําบังคับใหเพิกถอนแตอยางใด และเม่ือวินิจฉัยแลววา หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

                                                 
๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๗  ฯลฯ   ฯลฯ 
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามและเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 
๙ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
(๒) สรุปอํานาจหนาท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งน้ี 

เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
(๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

โดยอางอิงถึงส่ิงพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแลว 
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการ

ของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร 



 
 

๑๓๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนมูลพิพาทเปนหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย คําสั่งสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เลื่อน
ขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงาน ป.ป.ช. ๙ โดยไมมีชื่อของผูฟองคดีทั้งสอง 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งสํานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะในสวน
ที่ไมมีชื่อผูฟองคดีทั้งสอง โดยใหมีผลนับแตวันที่ออกคําสั่ง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๓๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๕๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๒. องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
 

 ๒.๑ องคกรอัยการ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

กรณีขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งมีสิทธิ
เขารับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ลวนแตเปนผูที่ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในเรื่อง
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ยอมถือไดวามีเหตุผลและความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่ผูมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งตองใชดุลพินิจในการยกเวนคุณสมบัติของขาราชการ
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘  ดังนั้น การที่ผูมีอํานาจในการพิจารณา
แตงตั้งไดแตงตั้งบุคคลโดยพิจารณาจากผูที่ไดปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต  
ผูมีความรูความสามารถเหมาะสมสําหรับตําแหนง และมีผลงานเปนที่ประจักษ อีกทั้ง 
ยังเปนบุคคลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการมากกวาผูมีสิทธิเขารับการพิจารณา 
คนอ่ืน ๆ การกระทําดังกลาวจึงเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
และเปนการใชดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติเม่ือวันที่ ๙ 

กันยายน ๒๕๔๗ ใหเลื่อนนาย ป. ขึ้นดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๕๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงชาติ (นักบริหาร ๑๐) โดยใหยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในเรื่องระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง  ตอมา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ แตงตั้งนาย ป. ใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการฯ ผูฟองคดีเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหนงที่ปรึกษาประจําสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติ (เจาหนาที่สิทธิมนุษยชน ๙ ชช) เห็นวา การแตงตั้งดังกลาว 
เปนการไมปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เคยปฏิบัติในการใหสิทธิขาราชการ 
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไดรับ 
การพิจารณาคัดเลือกดวย และมีการใหยกเลิกคณะอนุกรรมการขาราชการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (อ.ก.ส.) ที่มีหนาที่คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการรัฐสภาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ใหสูงขึ้นตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เคยแตงตั้งเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาว จึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไมมีโอกาสท่ีจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการฯ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนมติที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๕๕/๒๕๔๗  
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองเคยแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (อ.ก.ส.) ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับกระบวนการในการสรรหาบุคคล 
การบรรจุและแตงตั้ง การพัฒนาและสงเสริมสมรรถภาพขาราชการ การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการและการตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารบุคคล แตไดถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนระยะเวลากอนการแตงตั้งนาย ป. ขึ้นดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการฯ  ดังน้ัน การพิจารณาแตงตั้งนาย ป. จึงไมมีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ที่ชวยดําเนินการในการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงและกําหนดหลักเกณฑวิธีการบรรจุ
แตงตั้งในตําแหนงดังกลาว เม่ือมาตรา ๑๙๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
                                                 

๑๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๙ ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนขาราชการรัฐสภาสามัญ 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
บรรดาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และใหประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภาและกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 



 
 

๑๓๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (ก.ส.) 
อีกทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) ไดมีการกําหนด
มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักบริหารระดับ ๙ และ ระดับ ๑๐ ไว แตมิไดกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
โดยมีเพียงแนวปฏิบัติใหหัวหนาสวนราชการเสนอขอมูลจํานวนตําแหนงวางและรายชื่อ 
ผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการแตงตั้งใหคณะกรรมการคัดเลือกโดยการประเมิน แลวเสนอรายชื่อ 
ผูเหมาะสมใหหัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจวาสมควรจะเลื่อนและแตงตั้งผูใดแลวดําเนินการ
แตงตั้งตามขั้นตอนตอไป  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดมีการกําหนดมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงรองเลขาธิการฯ สําหรับขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ไวโดยเฉพาะ ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงสามารถนํามาตรฐานกําหนดตําแหนงนักบริหาร ๑๐ ที่ ก.ร. 
กําหนดไวสําหรับขาราชการรัฐสภามาบังคับใชได 

สวนประเด็นเรื่องหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกน้ัน เม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนองคกรที่ถูกกําหนดอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
โดยเริ่มจัดตั้งองคกรเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังน้ัน หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในระยะเริ่มแรก จึงยอมเปนไปตามความจําเปนและความเหมาะสม 
ในแตละสถานการณ ประกอบกับมาตรา ๒๐๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็มิไดบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับ
หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกขาราชการ เพ่ือเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ ๑๐  
มาใชกับขาราชการฝายรัฐสภาโดยอนุโลมแตอยางใด  อีกทั้ง ในขณะที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
พิจารณาเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการฯ น้ัน ไมมีคณะกรรมการ 
หรืออนุกรรมการเพ่ือชวยในการประเมินหรือกลั่นกรองเพื่อเสนอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองพิจารณา 
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองใชอํานาจตามกฎหมายดําเนินการเร่ืองดังกลาว โดยไมมีคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการชวยประเมินหรือกลั่นกรองบุคคลจึงไมใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
แตอยางใด สวนขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวบุคคลที่จะได รับการพิจารณาเลื่อนในตําแหนง 

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๐ การกําหนดตําแหนง การใหรับเงินเดือนและการใหไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการรัฐสภาสามัญ 

ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งน้ี คําวา 
“ก.พ.” ใหหมายถึง ก.ร. และคําวา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี” ใหหมายถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ข้ึนตรงตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๕๙ 
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รองเลขาธิการฯ น้ัน ปรากฏวา ผูมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการฯ 
มีจํานวน ๓ ราย ซ่ึงรวมถึงผูฟองคดี แตบุคคลทั้งสามลวนเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนง กรณีดํารงตําแหนงในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมต่ํากวา 
ระดับ ๙ มาไมนอยกวา ๑ ป ขอเท็จจริงดังกลาวจึงมีเหตุผลและความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองตองใชดุลพินิจในการยกเวนคุณสมบัติของขาราชการท่ีจะไดรับแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการฯ ตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ วรรคสอง๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภาฯ  ดังนั้น การท่ีที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาตามขอเสนอ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว เห็นวา นาย ป. ซ่ึงไดรับมอบหมายใหรักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอีกตําแหนงหน่ึง ไดปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต 
เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงรองเลขาธิการฯ ได 
และมีผลงานเปนที่ประจักษในระหวางปฏิบัติราชการในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ แมนาย ป. จะปฏิบัติราชการในสํานักงานยังไมครบ ๑ ป แตก็ไดปฏิบัติราชการ 
ในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายมาเกือบ ๑๐ เดือน ซ่ึงเปนระยะเวลาที่มากกวาขาราชการคนอ่ืน 
ในระดับเดียวกัน และยังไดโอนมารับราชการที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กอนผูฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของนาย ป. และบุคคลอ่ืนดังกลาวแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบ 
ตามขอเสนอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหเลื่อนนาย ป. ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการฯ  
จึงเปนการดําเนินการที่เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดและเปนการใชดุลพินิจ
ภายในกรอบของกฏหมายแลว และแมผูถูกฟองคดีทั้งสองจะไมไดกําหนดเร่ืองดังกลาว 
ใหเปนวาระการประชุมไวลวงหนา แตก็ยังรับฟงไมไดวามีผลทําใหการประชุมและการลงมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๔๗ เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  ดังนั้น คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งบรรจุนาย ป. ใหดํารงตําแหนงดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๓/๒๕๕๘) 

 

 ๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
                                                 

๑๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตาม ๓๓  ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีที่มีความจําเปน ก.ร. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการรัฐสภาที่มีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากที่กําหนดไว 

ในมาตรา ๒๐ ก็ได 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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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 
 

 ในการดําเนินคดีกับนาย อ. และนาง ส. ในขอกลาวหาวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งมีการยึดรถแบ็คโฮไว  เม่ือตอมา พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาด 
ไมฟองนาย อ. และใหคืนรถแบ็คโฮที่ยึดไวแกผูตองหาหรือแกผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิเรียกรอง 
ขอคืนสิ่งของนั้น สวนคําสั่งฟองนาง ส. ผูเปนเจาของที่ดิน พนักงานอัยการมิไดมีคําขอ 
ใหศาลสั่งริบรถแบ็คโฮ ศาลจึงไมอาจริบรถแบ็คโฮดังกลาวได และในคดีที่นาง ส.  
เปนผูตองหาไมมีความจําเปนตองใชรถแบ็คโฮเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
หนวยงานทางปกครองจึงตองคืนรถแบ็คโฮแกผูมีสิทธิเรียกรองขอคืนตามมาตรา ๘๕ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบมาตรา ๖๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เม่ือปรากฏวาหนวยงานทางปกครองทราบเรื่องที่ตองคืน
ทรัพยสินที่ยึดดังกลาวแลว แตไมคืน ซึ่งการไมคืนทรัพยสินที่ยึดดังกลาวกอใหเกิด 
ความเสียหายแกผูมีสิทธิขอคืน กรณียอมถือเปนการกระทําละเมิดตอบุคคลดังกลาว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ตง.๑ (เขากอบ) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เปนเจาหนาที่ 
ในสังกัดของกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดควบคุมตัวนาย อ. พรอมยึดรถแบ็คโฮที่กําลัง 
ขุดตักดินอยูบริเวณบนเนินสูงและแจงขอกลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยนาย อ. เปนลูกจาง
ของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดตกลงรับจางงานจากนาง ส. ผูเปนเจาของที่ดินใหทําการปรับหนาดิน  
ตอมา พนักงานอัยการจังหวัดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดตรังเพ่ือใหปลอยตัวนาย อ. เน่ืองจาก
พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีตามขอกลาวหา และมีหนังสือถึงผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอกันตังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการเกี่ยวกับรถแบ็คโฮของกลาง  ตอมา 
พนักงานอัยการจังหวัดตรังมีหนังสือแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วามีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองนาย อ. 
ผูตองหาที่ ๑ แตสั่งฟองนาง ส. ผูตองหาที่ ๒ ตามขอกลาวหา สวนรถแบ็คโฮของกลางมีคําสั่ง
ไมริบ และใหพนักงานสอบสวนจัดการคืนสิ่งของที่ยึดไวตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ยังมิไดดําเนินการ 
คืนรถแบ็คโฮของกลางใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และหัวหนาหนวยประสานงานปองกันรักษาปาตําบลทุงคาย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) คืนรถแบ็คโฮของกลางแกผูฟองคดี และชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย  
ตอมา ระหวางการพิจารณาของศาลผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําหนังสือการสงมอบรถแบ็คโฮ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของกลางใหแกพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตังเพ่ือสงมอบคืนแกผูฟองคดี 
เน่ืองจากศาลจังหวัดตรังพิพากษายกฟองคดีที่นาง ส. เปนผูตองหาและคดีถึงที่สุดแลว  
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับรถแบ็คโฮของกลางคืนแลว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพนักงานอัยการจังหวัดตรังมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองนาย อ. และใหคืนรถแบ็คโฮ 
ที่ยึดไวแกผูตองหาหรือแกผู อ่ืนซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น สวนคําส่ังฟองนาง ส.  
ผูเปนเจาของที่ดิน พนักงานอัยการจังหวัดตรังมิไดมีคําขอใหศาลจังหวัดตรังริบรถแบ็คโฮ  
ศาลจึงไมอาจริบรถแบ็คโฮดังกลาวได และในคดีที่นาง ส. เปนผูตองหาไมมีความจําเปนตองใช
รถแบ็คโฮเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี จึงตองคืนรถแบ็คโฮแกผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิเรียกรอง
ขอคืนตามมาตรา ๘๕๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบมาตรา ๖๔ ทวิ๒ 
แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ พนักงานอัยการจังหวัดตรังไดมีหนังสือแจงพนักงานสอบสวนใหคืน
รถแบ็คโฮของกลางแกผูตองหาหรือผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือรถแบ็คโฮของกลางไมใชทรัพยสินที่ยึดไว
ตามมาตรา ๖๔ ทวิ ตามพระราชบัญญัติปาไมฯ อีกตอไป การคืนรถแบ็คโฮของกลาง 
จึงไมตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหคืนรถแบ็คโฮแกผูฟองคดีผูเปนเจาของกอนถึงกําหนด  
เพราะพนักงานอัยการไดสั่ ง เ ด็ดขาดไมฟองคดีนาย  อ .  และไม ริบรถแบ็คโฮที่ยึดไว  
และใหดําเนินการคืนรถแบ็คโฮของกลางดังกลาว เม่ือผูฟองคดีผูเปนเจาของรถแบ็คโฮยื่นคํารอง
                                                 

๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๘๕ เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึดส่ิงของตาง ๆ ที่อาจใชเปน

พยานหลักฐานได 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ส่ิงของใดที่ยึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด เม่ือเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหาหรือแกผูอื่น  
ซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนส่ิงของน้ัน เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอื่น 

๒ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 มาตรา ๖๔ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เคร่ืองจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผล 
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไวเพื่อเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีได  
จนกวาพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด  ทั้งน้ี ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุ
อันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม 

 ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหน่ึง ถาพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของ
หรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันทราบ หรือถือวาไดทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่
คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปาไม 

 ถาทรัพยสินที่ยึดไวจะเปนการเส่ียงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะเกินคาของทรัพยสิน รัฐมนตรี
หรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ัน กอนถึงกําหนดตามวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใด
ใหยึดไวแทนทรัพยสินน้ัน 



 
  
 ๑๓๖๔  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ขอคืนตามนัยมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองคืน
รถแบ็คโฮใหแกผูฟองคดี สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อางวา พนักงานอัยการแมจะมีคําสั่ง 
ไมฟองนาย อ. แตก็ไดสั่งฟองนาง ส. ผูตองหาที่ ๒ ในขอหาเดียวกัน จึงมิใชกรณีพนักงานอัยการ
สั่ งไมฟองทั้ งคดี การคืนของกลางตองได รับอนุมัติจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๔ ตรี๓  
แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ น้ัน เห็นวา การท่ีพนักงานอัยการสั่งฟองนาง ส. แตไมมีคําขอ 
ใหศาลริบรถแบ็คโฮ ยอมมีผลใหรถแบ็คโฮไมอาจถูกริบไดและไมมีความจําเปนที่จะตองใช 
รถพิพาทเปนพยานหลักฐานในคดีอีกตอไป  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ตองสงมอบ 
รถแบ็คโฮใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตังเพ่ือสงมอบคืนผูฟองคดี การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการคืนรถแบ็คโฮของกลางใหผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมสามารถ 
นํารถแบ็คโฮไปทําประโยชนในการรับจางหรือใหเชา กอใหผูฟองคดีตองขาดประโยชน  
ทําใหไดรับความเสียหาย อันเปนการกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนหนวยงานของรัฐจึงตองรับผิดตอผูเสียหาย 
ในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่แจงเรื่อง 
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตังไดมีหนังสือแจงใหสงรถแบ็คโฮของกลาง 
ใหกับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตัง เพ่ือคืนรถแบ็คโฮของกลางใหผูฟองคดี
ตามความเห็นของพนักงานอัยการที่ไมขอใหศาลมีคําสั่งริบรถแบ็คโฮ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดรับหนังสือดังกลาวในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ แจงสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตังวา การคืนของกลางในคดีน้ีตองคืน 
ตามมาตรา ๖๔ ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ โดยตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟงไดวา วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนวันที่ผูถูกฟองคดี
                                                 

๓ 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 
๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 

ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ที่ ๑ ทราบเรื่องการคืนรถแบ็คโฮของกลางใหผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมคืนใหผูฟองคดี  
ดังนั้น วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
เม่ือนับแตวันที่มีการกระทําละเมิดดังกลาวถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองศาล เปนเวลา ๘๒ วัน และนับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี  
โดยในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดคืนรถแบ็คโฮใหผูฟองคดีรับไปแลว
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เม่ือนับถัดจากวันฟอง คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนเวลา ๔๗๘ วัน เม่ือผูฟองคดีรับวาการใชงานรถแบ็คโฮในหนึ่งเดือน
จะตองหยุดซอมบํารุงเดือนละ ๕ วัน คงเหลือวันทํางานในชวงแรกนับแตวันทําละเมิดถึงวันฟอง 
เทากับ ๖๘ วัน (๘๒-๑๔) ชวงที่สองนับถัดจากวันฟองถึงวันไดรับคืนรถแบ็คโฮ เทากับ ๓๙๘ วัน 
(๔๗๘-๘๐) รวมระยะเวลาที่ผูฟองคดีไมสามารถนํารถแบ็คโฮไปทําประโยชนในการรับจาง 
หรือใหเชาจํานวน ๔๖๖ วัน (๖๘+๓๙๘) ซ่ึงคาเสียหายสวนนี้เกิดขึ้นภายหลังการฟองคดี 
และผูฟองคดีมิไดมีคําขอในสวนของดอกเบี้ยตอศาลแตอยางใด โดยผูฟองคดีฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายวันละ ๖,๐๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหการรับในคําใหการ
เพ่ิมเติมวา คาเสียหายของผูฟองคดีไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทตอวัน เม่ือพิเคราะหตามที่ผูฟองคดี 
อางวารถแบ็คโฮสามารถทํางานในแตละวันจะทํางานไดประมาณ ๗ ถึง ๘ ชั่วโมง คิดคาจาง
ชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ถึง ๑,๘๐๐ บาท ถาคิดเปนรายไดตอวันในการทํางานวันละ ๗ ชั่วโมง  
จะไดรับคาจางวันละ ๑๑,๒๐๐ บาท ถึง ๑๒,๖๐๐ บาท เม่ือหักคานํ้ามันชั่วโมงละประมาณ ๔๐๐ บาท 
ถึง ๕๐๐ บาท คาจางคนขับรถ ๑๐ เปอรเซ็นตของรายได คงเหลือรายไดประมาณ ๗,๒๘๐ บาท 
ถึง ๗,๘๔๐ บาทตอวัน การที่ศาลปกครองชั้นตนใหคาเสียหายแกผูฟองคดีวันละ ๑,๐๐๐ บาท 
จึงชอบและเหมาะสมกับความเสียหายที่ควรจะไดรับแลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีจํานวน ๖๘,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับตั้งแตวันกระทําละเมิดเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ชดใชคาเสียหายจากกรณีที่ไมคืนรถแบ็คโฮใหผูฟองคดีอันเปนการกระทําละเมิดนับถัดจาก 
วันฟองคดีอีกจํานวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท และยกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๒/๒๕๕๙)  
 

๙. กรณีอ่ืนๆ  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๔ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทณัฑ 
 
๑. การพระราชทานอภัยโทษ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การราชทัณฑ 
 

๒.๑ วินัย 
 

มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  พักการลงโทษ  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๔๙๖  
กําหนดแนวทางการพิจารณาการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดไว โดยใหพิจารณา
พฤติการณของนักโทษเด็ดขาดในระหวางที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจําวา หากมีพฤติการณ
ตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด ควรไดรับการพักการลงโทษได  เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ี
ปรากฏวา คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกัน มิไดพิจารณาตามมติ 
ของคณะกรรมการพักการลงโทษของเรือนจํากลางขอนแกนที่เห็นควรพักการลงโทษ 
ผูฟองคดี แตไดนําเอาหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะความผิดที่ไมสมควรไดรับการพัก 
การลงโทษมาเปนเกณฑในการพิจารณา โดยไมนําหลักเกณฑความประพฤติของ 
นักโทษเด็ดขาดระหวางถูกคุมขังมาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษนั้น กรณีถือไดวา
เปนการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาออกคําสั่งที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดังกลาว  ดังน้ัน การที่กรมราชทัณฑมีคําสั่งไมอนุมัติพักการลงโทษใหแก 
ผูฟองคดี จึงเปนการใชดุลพินิจออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูตองขังในเรือนจํากลางขอนแกนตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

ตลอดชีวิต ระหวางที่ผูฟองคดีรับโทษตองขังอยูในเรือนจําน้ัน ผูฟองคดีไดรับการลดโทษจําคุก 
เน่ืองจากมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ จึงทําใหผูฟองคดีไดรับการลดโทษลง 
จนเหลือโทษจําคุกทั้งหมด ๒๒ ป ๒ เดือน ๒๐ วัน ทําใหโทษจําคุกที่เหลือของผูฟองคดี 
อยูในเกณฑที่อาจไดรับพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙  ตอมา เรือนจํากลางขอนแกนไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา



 
 
๑๓๖๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พักการลงโทษของเรือนจําเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการพักการลงโทษของผูตองขัง ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาพักการลงโทษของเรือนจํากลางขอนแกนไดมีมติใหผูฟองคดีเปนผูสมควรไดรับการพัก
การลงโทษ จากน้ันเรือนจํากลางขอนแกนไดเสนอเร่ืองการพิจารณาพักการลงโทษผูฟองคดี 
และผูตองขังอ่ืน ๆ ในเรือนจํากลางขอนแกนใหกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดี) พิจารณา ผูถูกฟองคดี
ไดนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกัน
ของผูถูกฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําผิดรับจางวาน 
จากผูอ่ืนใหฆาผูตายโดยใชระเบิดแสวงเคร่ือง ทั้งที่ผูฟองคดีมิไดมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูตายมากอน
ซ่ึงผลการกระทําผิดดังกลาว นอกจากผูตายจะถึงแกความตายแลวยังมีบุคคลอ่ืนไดรับบาดเจ็บ
อีกกวา ๑๐ คน เปนพฤติกรรมที่โหดเห้ียม ไรมนุษยธรรม ประกอบกับขณะกระทําผิดผูฟองคดี
รับราชการตํารวจมีหนาที่ตองพิทักษปกปองสุจริตชนแตกลับกระทําผิดเสียเอง จึงมีมติไมอนุมัติ
พักการลงโทษผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีโดยอธิบดีกรมราชทัณฑเห็นชอบดวยกับมติดังกลาว จึงแจงผล
การพิจารณาไมพักการลงโทษใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาว  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวยืนยันคําส่ังเดิมและแจงใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งไมอนุมัติพักการลงโทษดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากนําเอาพฤติการณการกระทําผิดของผูฟองคดีมาเปนเง่ือนไขในการ 
ไมอนุมัติพักการลงโทษ การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการจงใจกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิในการปลอยตัวคุมประพฤติ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีออกคําส่ังอนุมัติเร่ืองการพักการลงโทษใหแกผูฟองคดี 
และชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไดรับความทุกขตอรางกายและจิตใจ คาเสียหาย 
จากการท่ีผูฟองคดีเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ และคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดี 
ถูกจําคุกวันละ ๒๐๐ บาท นับแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับ 
การปลอยตัว พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินนับแตวันที่ฟองถึงวันที่ผูถูกฟองคดี
ชําระเสร็จ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษของเรือนจํากลางขอนแกนไดมีมติ 

ใหผูฟองคดีเปนผูสมควรไดรับการพักการลงโทษ เน่ืองจากผูฟองคดีมีคุณสมบัติอยูในหลักเกณฑ
ที่จะไดรับการพักการลงโทษ แตผูถูกฟองคดีโดยอธิบดีกรมราชทัณฑกลับมีคําส่ังไมอนุมัติให 
ผูฟองคดีไดรับการพักการลงโทษ โดยเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ
และพักการกักกันของผูถูกฟองคดีที่นําเอาหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะความผิดที่ไมสมควรไดรับ
การพักการลงโทษของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษชุดกอนที่กําหนดหลักเกณฑไว 
เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาพักการลงโทษในรายของ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดี แลวเห็นวาผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําผิดรับจางวานจากผูอ่ืนใหฆาผูตาย โดยใชระเบิด
แสวงเครื่อง  ทั้งที่ ผูฟองคดีมิไดมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูตายมากอน ซ่ึงผลการกระทําผิดดังกลาว 
นอกจากผูตายจะถงึแกความตายแลว ยังมีบุคคลอ่ืนไดรับบาดเจ็บอีกกวา ๑๐ คน เปนพฤติกรรม
ที่โหดเห้ียม ไรมนุษยธรรม ประกอบกับขณะกระทําผิดผูฟองคดีรับราชการตํารวจ มีหนาที่ 
ตองพิทักษปกปองสุจริตชนแตกลับกระทําผิดเสียเอง จึงมีมติไมอนุมัติพักการลงโทษผูฟองคดีน้ัน 
เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีนําเอาลักษณะความผิดของผูฟองคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษ 
ผูฟองคดีแลว มาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาพักการลงโทษผูฟองคดี โดยไมนําหลักเกณฑ
ความประพฤติของผูฟองคดีระหวางถูกคุมขังมาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ   
ทั้งที่บทบัญญัติแหงกฎหมายมาตรา ๓๒๑ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑฯ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พักการลงโทษ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๙๖ ไดกําหนดใหพิจารณา
จากพฤติการณในระหวางที่คุมขังอยูในเรือนจํา อันเก่ียวกับความอุตสาหะ ความกาวหนา 
ในการศึกษา การทํางาน หรือการทําความชอบแกทางราชการเปนพิเศษ และความประพฤติ 
ซ่ึงสอแสดงวากลับนิสัยสันดานเปนคนดีเปนที่ไววางใจได ประกอบกับพิจารณาพฤติการณ 
กอนตองโทษเกี่ยวกับนิสัยความประพฤติทั่ว ๆ ไป ตลอดจนการทํามาหาเลี้ยงชีพและ
ขอเท็จจริงในการกระทําความผิดอันเปนเหตุใหตองรับโทษอยูน้ัน ตลอดทั้งฐานะของครอบครัว 

                                                 
๑ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความกาวหนาในการศึกษา 

และทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชนอยางหน่ึงหรือหลายอยางด่ังตอไปน้ี 
(๑) ใหความสะดวกในเรือนจําตามที่อธิบดีกําหนดไวในขอบังคับ 
(๒) เลื่อนชั้น 
(๓) ตั้งใหมีตําแหนงหนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา 
(๔) ลาไมเกินส่ีวันในคราวหนึ่ง โดยไมรวมเวลาที่ตองใชในการเดินทางเขาดวย เม่ือมีความจําเปนเห็นประจักษ 

เกี่ยวดวยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีไดกําหนดไว ระยะเวลาที่อนุญาตใหลาน้ีมิใหหักออกจากการคํานวณกําหนดโทษ 

(๕) พักการลงโทษภายใตบังคับเงื่อนไขตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว แตการพักลงโทษนี้จะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาด
ไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหน่ึงในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ัน หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุก
ตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ันใหกําหนดไมนอยกวาหน่ึงปแตไมเกินกวากําหนดโทษที่ยังเหลืออยู 

(๖) ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกินหาวันตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวา 
หกเดือนหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา 

(๗) ในการลดวันตองโทษตาม (๖) ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนของกรมราชทัณฑ กรมตํารวจ  
กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห และจิตแพทยจากกรมการแพทย เปนผูพิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก 

(๘) นักโทษเด็ดขาดท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําตามมาตรา ๒๒ ทวิ ใหไดลดวันตองโทษจําคุกลงอีก
ไมเกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะนั้นและอาจไดรับรางวัลดวยก็ได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 



 
 
๑๓๗๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูอุปการะและอาชีพซ่ึงมีหลักฐานพอที่จะถือไดวา ถาไดรับพักการลงโทษไปแลว จะดํารงตนอยู
ภายนอกเรือนจําไดเชนสามัญชนตามปกติ แตกรณีการพิจารณาพักการลงโทษรายผูฟองคดีน้ัน  
ผูถูกฟองคดีนําเอาหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะความผิดที่ไมสมควรไดรับการพักการลงโทษ 
มาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา ถึงแมหลักเกณฑดังกลาวจะเปนหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกันซึ่งผูถูกฟองคดีแตงตั้งขึ้นไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับ
ลักษณะประเภทของความผิดที่ไมสมควรไดรับการพักการลงโทษไวก็ตาม แตหลักเกณฑ
ดังกลาวก็ตองสอดคลองและอยูภายใตกฎหมายแมบทเชนเดียวกัน การที่คณะกรรมการดังกลาว
กําหนดหลักเกณฑในสวนของลักษณะความผิดที่ไมสมควรไดรับการพักการลงโทษ โดยมิได
พิจารณามติของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษของเรือนจํากลางขอนแกนนั้น ถือไดวา
เปนการกําหนดหลักเกณฑที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ไมอนุมัติพักการลงโทษใหแกผูฟองคดีโดยนําเอาหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะความผิด 
ที่ไมสมควรไดรับการพักการลงโทษมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา จึงเปนการใชดุลพินิจ 
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติพักการลงโทษใหแกผูฟองคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมายมีผลทําใหผูฟองคดีไมไดรับการปลอยตัวกอนกําหนดอันเปนการกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของผูฟองคดีในการไดรับการปลอยตัวผูฟองคดียอมไดรับความเสียหาย 
จากคําสั่งดังกลาว จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๒ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงควรที่จะไดรับการเยียวยาจากความเสียหายในสวนนี้ตามสมควร
แกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดตามมาตรา ๔๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย เม่ือผูฟองคดีมีคําขอเรียกรองคาเสียหายจากการที่ถูกจําคุกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท 
นับตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับการปลอยตัว จึงเห็นสมควร
กําหนดใหผูฟองคดีวันละ ๒๐๐ บาท และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดพนโทษแลว 
เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเม่ือนับรวมระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนระยะเวลา ๒๒๑ วัน ผูฟองคดีจึงสมควรไดรับชดใช
คาเสียหายจากการทีถู่กจําคกุ ๔๔,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว 

                                                 
๒-๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 

มาตรา ๔๓๘ คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ 
และความรายแรงแหงละเมิด 

อน่ึง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินน้ัน 
รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอข้ึนน้ันดวย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๗๑ 
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นับตั้งแตวันฟองถึงวันที่ผูถูกฟองคดีชําระเสร็จ สําหรับคาเสียโอกาสในการประกอบอาชีพน้ัน 
โดยท่ีการพักโทษมิไดหมายความถึงการคืนอิสรภาพใหโดยสมบูรณดังบุคคลท่ัวไป ซ่ึงหาก 
ผูฟองขังที่ไดรับการพักโทษกระทําการฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนด การพักโทษก็จะสิ้นสุดลง  
และตองเขารับการจําขังตอไปจนกวาจะพนกําหนดโทษ  ดังน้ัน คําขอกรณีน้ีจึงเปนการกลาวอาง
เหตุการณในอนาคตอันเปนการคาดหมายลวงหนาในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ในขณะที่ผูฟองคดี 
ยังตองโทษอยูดังกลาวน้ัน คําสั่งไมอนุมัติใหพักการลงโทษก็มิไดมีผลโดยตรงเปนการทําราย
รางกายหรือจิตใจของผูฟองคดีแตประการใด จึงไมอาจกําหนดคาเสียหายรวมทั้งดอกเบ้ีย 
ที่ผูฟองคดีเรียกรองในสวนนี้ได  พิพากษาแกใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
วันละ ๒๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙  
เปนระยะเวลา ๒๒๑ วัน เปนเงิน ๔๔,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว
นับแตวันฟองคดีถึงวันที่ผูถูกฟองคดีชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๕๘) 

 
 



                                                                                                                

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๕ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
  
๑. องคกรวิชาชีพดานกฎหมาย 
 

 ๑.๑ สภาทนายความ 

 

  ๑.๑.๑ คําสั่งหามทําการเปนทนายความ 

 

  ทนายความมีหนาที่สําคัญในการที่จะตองรักษาความลับและรักษา
ประโยชนของลูกความซ่ึงตนไดรูเรื่องเก่ียวของกับคดีทั้งหมด เน่ืองจากลูกความ 
มีความไววางใจใหขอเท็จจริงตาง ๆ แกทนายความ ผูประกอบวิชาชีพทนายความ 
จึงตองไมกระทําการอันเปนปรปกษกับลูกความของตน โดยนําขอเท็จจริงที่ไดลวงรูมา
โดยหนาที่ของทนายความไปชวยเหลือลูกความอีกฝายหน่ึง และตองไมใชความรู 
ทางกฎหมายกระทําการเพื่อประโยชนของตนโดยอาศัยความลวงรูขอเท็จจริงในหนาที่
ของตน แมการกระทําน้ันจะเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายก็ตาม เน่ืองจากถือเปน
การฝาฝนตอศีลธรรมหรือเปนการเสื่อมเสียตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ 
ตามขอ ๑๓ และขอ ๑๘ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ  
พ.ศ. ๒๕๒๙ อันจะเปนเหตุใหผูมีอํานาจมีคําสั่งลงโทษทนายความผูน้ันฐานประพฤติผิด
มรรยาททนายความไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเคยเปนทนายความของนาย จ. โดยนาย จ. ไดกลาวหาผูฟองคดี
ตอประธานกรรมการมรรยาททนายความวา ผูฟองคดีนําความลับไปแจงใหนาง ศ. ภรรยา 
ของนาย จ. ที่แยกกันอยู ใหไปขออายัดที่ดินของนาย จ. ทําใหนาย จ. ขายที่ดินไมได และตอมา 
ผูฟองคดีไปทําการบังคับคดียึดที่ดินดังกลาวออกขายทอดตลาด ประธานกรรมการมรรยาท
ทนายความจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําการสอบสวนเพ่ือเสนอความเห็นกรณีดังกลาว 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการมรรยาททนายความ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีประพฤติตนฝาฝน 
ตอศีลธรรมอันดีหรือเปนการเส่ือมเสียตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความตามขอบังคับ
สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงมีคําส่ังใหลบชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนทนายความ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  



 
 
๑๓๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และคณะกรรมการสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งดังกลาว  
ซ่ึงประธานกรรมการมรรยาททนายความไดแจงคําส่ังใหผูฟองคดีทราบแลว ผูฟองคดีจึงอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแลวมีคําสั่งแกคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ 
เปนหามผูฟองคดีทําการเปนทนายความมีกําหนด ๒ ป ตามมาตรา ๕๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ทนายความฯ ผูฟองคดีเห็นวา การพิจารณาออกคําสั่งลงโทษผูฟองคดีเปนการดําเนินการที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายและขัดตอขอบังคับสภาทนายความ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสามดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  วิชาชีพทนายความเปนวิชาชีพที่มีเกียรติและศักด์ิศรี พระราชบัญญัติ
ทนายความฯ จึงบัญญัติใหทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับสภาทนายความวาดวย
มรรยาททนายความฯ ซ่ึงขอ ๑๓๑ ของขอบังคับดังกลาวกําหนดใหทนายความมีหนาที่สําคัญ 
ในการที่จะตองรักษาความลับและรักษาประโยชนของลูกความซึ่งตนเองไดรูเร่ืองเก่ียวของกับคดี 
เน่ืองจากลูกความมีความไววางใจใหขอเท็จจริงตาง ๆ แกทนายความ ผูประกอบวิชาชีพทนายความ
จึงตองไมกระทําการอันเปนปรปกษกับลูกความของตน โดยนําขอเท็จจริงที่ไดลวงรูมาโดยหนาที่
ของทนายความไปชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่ง เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีรับเปน
ทนายความวาความใหนาย จ. หลายคดีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา และตอมา ผูฟองคดี
ไดรับเปนทนายความใหนาง ศ. ซ่ึงเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนาย จ. แตไดแยกกันอยู
มากวา ๑๐ ป ในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลจังหวัดธัญบุรีในคดีหมายเลขแดงที่ ๙๔๙/๒๕๔๐ 
ระหวางนาง ศ. โจทก กับนาย จ. จําเลยที่ ๑ และบริษัท บ. จําเลยที่ ๒ ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษา
ยกฟองแยงของจําเลยที่ ๒ เปนผลใหนาง ศ. ไมตองถูกบังคับชําระหนี้จํานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๓ นาย จ. ไมมีเงินคาธรรมเนียมไปวางศาลในคดีเร่ืองอ่ืน จึงใหผูฟองคดี
ไปกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๒๘๔  
และน.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๕๕ ตําบลนํ้าชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือเปนประกัน 
การชําระหน้ี  หลังจากนั้น นาย จ. ตองการแบงขายที่ดินดังกลาว จึงมอบเงินใหผูฟองคดี 
ไปชําระหนี้เงินกูเพ่ือรับโฉนดที่ดินและน.ส. ๓ ก. ดังกลาวคืน แตผูฟองคดีไมดําเนินการให  
 

                                                 
 ๑ ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ขอ ๑๓ ไดรับปรึกษาหารือ หรือไดรูเร่ืองกรณีแหงคดีใดโดยหนาที่อันเกี่ยวของกับคูความฝายหน่ึง แลวภายหลัง 
ไปรับเปนทนายความหรือใชความรูที่ไดมาน้ันชวยเหลือคูความอีกฝายหน่ึงซ่ึงเปนปรปกษอยูในกรณีเดียวกัน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๗๕ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยแจงวาที่ดินเปนสินสมรส จะขายไมได เน่ืองจากผูฟองคดีตองดูแลผลประโยชนของนาง ศ. ดวย 
นาย จ. ไมพอใจจึงถอนผูฟองคดีจากการเปนทนายความทุกคดี และใหทนายความมีหนังสือ
ทวงถาม ผูฟองคดีจึงยอมรับเงินชําระหนี้และคืนโฉนดที่ดินพรอม น.ส. ๓ ก. ใหนาย จ. แตเม่ือ
นาย จ. จะไปโอนที่ดินใหผูซ้ือ ปรากฏวานาง ศ. ไดไปขออายัดที่ดินดังกลาวกอนที่ผูฟองคดี 
จะคืนโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. ใหนาย จ. เพียงไมก่ีวัน ในกรณีเชนนี้ เห็นวา แมนาง ศ. จะเปน
ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนาย จ. ยอมรูวานาย จ. มีทรัพยสินใดบาง แตเม่ือทั้งสองฝาย
ไดแยกกันอยูเปนเวลากวา ๑๐ ปแลว แตละฝายจึงไมอาจรูไดวาอีกฝายหน่ึงจะกระทําการสิ่งใด 
ในเรื่องใด เม่ือเวลาใดได  ดังน้ัน การที่นาง ศ. ไดมีคําขอใหอายัดที่ดินมีโฉนดและที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
ซ่ึงเปนสินสมรสของตนและนาย จ. กอนที่ผูฟองคดีจะนําโฉนดที่ดินและหลักฐาน น.ส. ๓ ก. 
ดังกลาวไปคืนใหนาย จ. เพียงไมก่ีวัน พฤติการณยอมเช่ือไดวาผูฟองคดีรูขอเท็จจริงจากนาย จ. 
ลูกความของตนวา นาย จ. จะนําที่ดินดังกลาวไปขาย และนําขอเท็จจริงดังกลาวไปชวยเหลือ
นาง ศ. ซ่ึงเปนลูกความของตนในอีกคดีหน่ึง  นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดีไดฟองคดีเรียกคาจาง
วาความในคดีหมายเลขแดงที่ ๙๔๙/๒๕๔๐ ของศาลจังหวัดธัญบุรี จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ที่นาง ศ. คางชําระแกผูฟองคดีตอศาลจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความของคูกรณี โดยนาง ศ. ตกลงยินยอมชําระหนี้ตามฟองใหแกผูฟองคดี 
แตนาง ศ. ผิดนัดไมชําระหนี้ตามคําพิพากษาตามยอม ผูฟองคดีจึงนําเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการยึดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๕๘ และเลขที่ ๔๙๒๘๔ ตําบลนํ้าชุน อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงมีชื่อนาย จ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว โดยผูฟองคดีอางตอศาลวา 
ทรัพยสินดังกลาวเปนสินสมรสซึ่งนาง ศ. ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนาย จ. มีกรรมสิทธิ์
รวมอยูดวยก่ึงหนึ่ง เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดยึดที่ดินดังกลาวตามหมายบงัคับคดีของศาลจังหวดั
นนทบุรี แมการดําเนินการดังกลาวจะชอบดวยกฎหมาย แตโดยท่ีผูฟองคดีรับเปนทนายความ
ใหกับนาย จ. และนาง ศ. พฤติการณดังกลาวจึงเขาใจไดวา ผูฟองคดีไดใชความรูทางกฎหมาย
กระทําการเพื่อประโยชนของตนเอง โดยอาศัยความลวงรูขอเท็จจริงในฐานะทนายความของ
ลูกความ ถือไดวาเปนการกระทําที่ฝาฝนตอศีลธรรม ทําใหศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ
เสื่อมเสียตามขอ ๑๓ และขอ ๑๘๒ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความฯ 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังแกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียน 
 

                                                 
 ๒ ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ขอ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือเปนการเส่ือมเสีย 
ตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ 



 
 
๑๓๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทนายความ เปนหามผูฟองคดีกระทําการเปนทนายความมีกําหนด ๒ ป ตามมาตรา ๕๒ (๒)๓ 
แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๙/๒๕๕๘) 
 

  การเปน “ผูไดรับความเสียหาย” ที่จะกลาวหาทนายความวาประพฤติผิด
มรรยาททนายความตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ น้ัน  
มีความหมายเพียงวาเปนบุคคลที่อางวาไดรับความเสียหายโดยพฤตินัยจากการกระทํา
ของทนายความที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดมรรยาททนายความเทาน้ัน สวนการที่
บุคคลดังกลาวจะเปนผูเสียหายจริงหรือไม และทนายความผูถูกกลาวหาจะประพฤติผิด
มรรยาททนายความหรือไม เปนเรื่องที่คณะกรรมการมรรยาททนายความตองไตสวน
หาความจริง การเปนผูเสียหายในกรณีน้ีจึงหาจําตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัยดังเชน 
การเปน “ผูเสียหาย” ในคดีอาญาไม  
  การย่ืนคํารองขอถอนคํากลาวหาคดีมรรยาททนายความจะตองยื่น
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความหรือในชั้น 
การพิจารณาของคณะกรรมการมรรยาททนายความกอนที่คณะกรรมการมรรยาท
ทนายความจะพิจารณาเสร็จสิ้น  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ทนายความฯ การที่ผูกลาวหาย่ืนคํารองขอถอนคํากลาวหาในชั้นการพิจารณาอุทธรณ
ของสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ จึงเปนการยื่นคํารองโดยไมชอบ คณะกรรมการ
มรรยาททนายความจึงชอบที่จะไมรับคํารองขอถอนคํากลาวหาไวพิจารณาได  
  การที่ผูกลาวหาไดวาจางใหทนายความผูถูกกลาวหาดําเนินการ 
ฟองคดีแพงเพื่อเรียกเงินตามเช็ค  และทนายความไดรับเงินคาธรรมเนียมศาล 
กับคาใชจายไปแลว แตไมไดดําเนินการยื่นฟองคดีจนคดีขาดอายุความ ถือเปนการ 
จงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแกการดําเนินคดีแหงลูกความของตน อันอาจ 

                                                 
 ๓ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๕๒  โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ  
 (๑) ภาคทัณฑ  
 (๒) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ  
 (๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ  
 ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กนอยและเปนความผิดคร้ังแรก ถาผูมีอํานาจส่ังลงโทษตามมาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แลวแตกรณี เห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบน 
เปนหนังสือไวกอนก็ได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๗๗ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทําใหเสื่อมเสียประโยชนของลูกความ และเปนการฉอโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความ 
ครอบครอง หรือหนวงเหน่ียวเงินหรือทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่ไว
โดยไมชอบและไมสุจริตเปนเวลานาน  โดยมิได รับความยินยอมจากลูกความ 
และโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบกับขอ ๔ ขอ ๑๒ (๒) และขอ ๑๕ ของขอบังคับ
สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ การมีคําสั่งหามผูถูกกลาวหา
ทําการเปนทนายความมีกําหนด ๓ ป จึงชอบแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนทนายความ ถูกนาง น. กลาวหารองเรียนตอประธานกรรมการ
มรรยาททนายความวา ไดวาจางใหผูฟองคดีดําเนินการฟองคดีแพงเพ่ือเรียกเงินตามเช็ค  
โดยผูฟองคดีคิดเงินคาธรรมเนียมศาลกับคาใชจายจํานวน ๕๑,๘๑๒ บาท ซ่ึงนาง น. ไดโอนเงิน
ใหแลว แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการยื่นฟองคดีแพงให ทําใหคดีขาดอายุความ และผูฟองคดี 
ไมรับผิดชอบในความเสียหาย คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแลวเห็นวา การกระทํา
ของผูฟองคดีเปนการจงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแกการดําเนินคดีแหงลูกความ 
ของตน อันอาจทําใหเสื่อมเสียประโยชนของลูกความ และเปนการฉอโกง ยักยอก หรือตระบัดสิน
ลูกความ หรือครอบครอง หรือหนวงเหนี่ยวเงินหรือทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่
อันเก่ียวของไวนานเกินกวาเหตุโดยมิไดรับความยินยอมจากลูกความ อันเปนการประพฤติผิด
มรรยาททนายความ จึงมีคําสั่งหามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๓ ป ซ่ึงคณะกรรมการ 
สภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดพิจารณาแลว มีมติยืนตามคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในระหวางการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีกับนาง น.  
ไดเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความที่สถานีตํารวจ นาง น. จึงยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหา
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตคณะกรรมการมรรยาททนายความไมรับคํารองขอถอนคํากลาวหา 
ไวพิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวมีคําวินิจฉัยยืนตาม
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๑๓๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมบทบัญญัติมาตรา ๖๔๔ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  
จะมิไดบัญญัตินิยามของคําวาบุคคลผูได รับความเสียหายไวก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึง
วัตถุประสงคของการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี และการกําหนดใหสภาทนายความมีคณะกรรมการ
มรรยาททนายความแลวเห็นวา เพ่ือใหสภาทนายความมีอํานาจในการควบคุมมรรยาทของ
ทนายความ  ทั้งน้ี เน่ืองจากวิชาชีพทนายความมีความเก่ียวพันใกลชิดกับกระบวนการยุติธรรม 
เปนที่พ่ึงของประชาชนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ทนายความจึงตองยึดม่ันจริยธรรม
ในวิชาชีพทนายความ ซ่ึงไดแก การปฏิบัติหนาที่ในการเปนทนายความที่ดี และการดํารงตน 
ในสังคมของทนายความที่ดี และเม่ือพิจารณา ขอ ๔๕ ขอ ๑๐๖ ขอ ๑๒๗ และขอ ๑๕๘ ของขอบังคับ
สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แลว จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาว
เปนบทบัญญัติที่ใชในการควบคุมความประพฤติของทนายความใหอยูภายใตกรอบจริยธรรม
เดียวกัน กอปรกับโทษของการผิดมรรยาททนายความมีเพียงสามสถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ  

                                                 
๔ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๖๔ บุคคลผูไดรับความเสียหายหรือทนายความมีสิทธิกลาวหาทนายความวาประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการมรรยาททนายความ 
 สิทธิกลาวหาทนายความตามวรรคหน่ึงเปนอันส้ินสุดลง เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ผูมีสิทธิกลาวหารูเร่ือง 

การประพฤติผิดมรรยาททนายความ และเม่ือรูตัวผูประพฤติผิด แตตองไมเกินสามปนับแตวันประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
 การถอนคํากลาวหาที่ไดยื่นตามวรรคหน่ึง จะเปนเหตุใหคดีมรรยาททนายความระงับก็ตอเม่ือคณะกรรมการ

มรรยาททนายความมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการมรรยาททนายความที่มาประชุม อนุญาตให 
ผูกลาวหาถอนคํากลาวหาได 

๕-๘ ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ขอ ๔ ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหน่ึงดังจะกลาวตอไปน้ี ใหถือวาทนายความผูน้ัน

ประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
 ขอ ๑๐ ใชอุบายอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวตอไปน้ี เพื่อจูงใจใหผูใดมอบคดีใหวาตาง หรือแกตาง 
 (๑) หลอกลวงใหเขาหลงวาคดีน้ันจะชนะ เม่ือตนรูสึกแกใจวาจะแพ 
 (๒) อวดอางวาตนมีความรูยิ่งกวาทนายความอื่น 
 (๓) อวดอางวาเกี่ยวเปนสมัครพรรคพวกรูจักคุนเคยกับผูใดอันกระทําใหเขาหลงวาตนสามารถจะทําใหเขาไดรับ
ผลเปนพิเศษนอกจากทางวาความ หรือหลอกลวงวาจะชักนําจูงใจใหผูน้ันชวยเหลือคดีในทางใด ๆ ได หรือแอบอางขูวาถาไมให
ตนวาคดีน้ันแลวจะหาหนทางใหผูน้ันกระทําใหคดีของเขาเปนแพ 

 ขอ ๑๒ กระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวตอไปน้ี อันอาจทําใหเส่ือมเสียประโยชนของลูกความ 
 (๑) จงใจขาดนัด หรือทอดท้ิงคดี 
 (๒) จงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเกี่ยวแกการดําเนินคดีแหงลูกความของตน  หรือปดบังขอความที่ควรแจง 

ใหลูกความทราบ 
 ขอ ๑๕ กระทําการใดอันเปนการฉอโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหนวงเหน่ียว  

เงินหรือทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่อันเกี่ยวของไวนานเกินกวาเหตุ โดยมิไดรับความยินยอมจากลูกความ  
เวนแตจะมีเหตุอันสมควร 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๗๙ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๒) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ (๓) ลบชื่อออกจากทะเบียน
ทนายความ แมจะกระทบโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล แตไมถึงขนาด
มีผลกระทบโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพ ในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ดังเชน โทษทางอาญา  
ดังนั้น การเปน “ผูไดรับความเสียหาย” ตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ  
จึงมีความหมายเพียงวาเปนบุคคลที่อางวาไดรับความเสียหายโดยพฤตินัยจากการกระทํา 
ของทนายความที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดมรรยาททนายความเทาน้ัน สวนการที่บุคคลดังกลาว
จะเปนผูเสียหายจริงหรือไม และทนายความผูถูกกลาวหาจะประพฤติผิดมรรยาททนายความ
หรือไม เปนเรื่องที่คณะกรรมการมรรยาททนายความตองไตสวนหาความจริง การเปนผูเสียหาย
ในกรณีน้ีจึงหาจําตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัยดังเชนการเปน “ผูเสียหาย” ในคดีอาญาไม  
นอกจากน้ี สิทธิของบุคคลผูไดรับความเสียหายในการจะกลาวหาทนายความวาประพฤติผิด
มรรยาททนายความตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ก็เปนคนละสวนกับการแจง 
ขอกลาวหาของศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนวา ทนายความผูใดประพฤติผิด
มรรยาททนายความตามมาตรา ๖๕๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา นาง น. ผูกลาวหาผูฟองคดีวาประพฤติผิดมรรยาททนายความ เปนบุคคลผูไดรับ
ความเสียหายจากการที่ผูฟองคดีตกลงรับจะดําเนินการฟองคดีใหแลวมิไดดําเนินการจนคดี 
ขาดอายุความ เปนเหตุใหนาง น. ไมสามารถฟองเรียกเงินตามเช็คได นาง น. จึงเปนผูไดรับ
ความเสียหายที่มีสิทธิกลาวหาผูฟองคดีตอสภาทนายความได และผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มีอํานาจ
ดําเนินการสอบสวน วินิจฉัย และมีคําส่ังในคดีมรรยาททนายความกับผูฟองคดีไดโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย สวนการที่นาง น. ไดยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหาตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน  
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบ 
ขอ ๔๕๑๐ ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ  
พ .ศ . ๒๕๔๖ เห็นไดวา กฎหมายบัญญัติให อํานาจการพิจารณาอนุญาตใหผูกลาวหา 
                                                 

๙ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๖๕ เม่ือไดรับคํากลาวหาตามมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง หรือเม่ือไดรับแจงจากศาล พนักงานอัยการ  

หรือพนักงานสอบสวน หรือเม่ือปรากฏแกคณะกรรมการมรรยาททนายความวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการสอบสวน 
มรรยาททนายความผูใด ใหคณะกรรมการมรรยาททนายความแตงตั้งทนายความไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการสอบสวน
ทําการสอบสวน เพื่อการน้ีใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ  
สงหรือจัดการสงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการสอบสวนได 

 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จแลว ใหเสนอเร่ืองตอประธานกรรมการมรรยาททนายความ 
เพื่อพิจารณาส่ังการตามมาตรา ๖๖ ตอไป 

๑๐ ขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูกลาวหาไดยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหา ใหคณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาคํารอง

ขอถอนคํากลาวหาเสียกอนวาจะอนุญาตหรือไม 



 
 
๑๓๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถอนคํากลาวหาเปนของคณะกรรมการมรรยาททนายความโดยเฉพาะ และถือเปนดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการมรรยาททนายความที่จะพิจารณาวากรณีน้ัน ๆ สมควรจะอนุญาตให 
ผูกลาวหาถอนคํากลาวหาหรือไม  ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงค 
ของการควบคุมมรรยาทของทนายความอันเปนวัตถุประสงคสําคัญประการหน่ึงของการจัดตั้ง
สภาทนายความ  ดังน้ัน การยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหาจะตองยื่นในชั้นการพิจารณา 
ของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความหรือในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความ กอนที่คณะกรรมการมรรยาททนายความจะพิจารณาเสร็จสิ้น เม่ือคดีน้ี
ขอเท็จจริงปรากฏวา นาง น. ยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหาในชั้นการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการยื่นคํารองขอถอนคํากลาวหาคดีมรรยาททนายความที่ไมชอบ
ดวยพระราชบัญญัติทนายความฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมรับคํารองขอถอนคํากลาวหา 
ของนาง น. ไวพิจารณา จึงชอบแลว 
  สําหรับประเด็นวา ผูฟองคดีไดกระทําการอันถือไดวาเปนการประพฤติผิด
มรรยาททนายความหรือไม น้ัน เม่ือพิจารณาจากพยานหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏในคดีน้ีแลว 
ขอเท็จจริงรับฟงไดสอดรับกันตรงกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมรรยาททนายความ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองวา นาง น. ผูกลาวหาไดวาจางใหผูฟองคดีดําเนินการฟองคดีแพงเพ่ือเรียกเงินตามเช็ค 
และผูฟองคดีไดรับเงินคาธรรมเนียมศาลกับคาใชจายจํานวน ๕๑,๘๑๒ บาท แลว แตผูฟองคดี
ไมไดดําเนินการยื่นฟองคดีแพงใหนาง น. เปนผลใหคดีแพงในมูลหน้ีตามเช็คพิพาทขาดอายุความ 
นาง น. ไดรับความเสียหายเน่ืองจากไมอาจดําเนินการฟองคดีเพ่ือใหมีการชําระเงินตามเช็คพิพาท
ไดอีกตอไป และผูฟองคดีไดครอบครองหรือหนวงเหนี่ยวเงินคาธรรมเนียมศาลกับคาใชจาย 
ในการฟองคดีจํานวน ๕๑,๘๑๒ บาท ไวเปนเวลานาน จนกระทั่งนาง น. ทราบเร่ืองที่ผูฟองคดี
ไมไดดําเนินการฟองคดีแพงใหตามที่ตกลงกันเปนผลใหคดีขาดอายุความ นาง น. จึงไดมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีมาชี้แจงและตกลงกัน ผูฟองคดีจึงไดโอนเงินคืนใหนาง น. จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
ตอมา นาง น. ไดรองทุกขดําเนินคดีอาญากับผูฟองคดีในขอหายักยอก ผูฟองคดีจึงโอนเงิน 
สวนที่เหลือคืนใหนาง น. อีกจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท เห็นไดวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการ
จงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแกการดําเนินคดีแหงลูกความของตน อันอาจทําให 
เสื่อมเสียประโยชนของลูกความ และเปนการฉอโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความ ครอบครอง 
หรือหนวงเหนี่ยวเงินหรือทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่ไวโดยไมชอบ 
และไมสุจริตเปนเวลานานโดยมิไดรับความยินยอมจากลูกความและโดยไมมีเหตุอันสมควร  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๘๑ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามมาตรา ๕๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ 
ประกอบขอ ๔ ขอ ๑๒ (๒) และขอ ๑๕ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความฯ  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวมีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษหามผูฟองคดีทําการเปนทนายความมีกําหนด ๓ ป จึงเปนคําสั่ง
ที่ชอบแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๕/๒๕๕๘) 

 

  การที่ลูกความจะถอนทนายความของตน หรือการที่ทนายความ 
จะถอนตนเองจากการเปนทนายความ จะตองยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่ง
อนุญาตเสียกอน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกความไดย่ืนคํารองขอถอนผูฟองคดีจากการเปน
ทนายความตอศาล หรือผูฟองคดีไดมีคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนตนจาก 
การเปนทนายความ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังเปนทนายความในคดีดังกลาวอยู 
การที่ ผูฟองคดีไมไปศาลในวันกําหนดนัดพิจารณาโดยอางแตเพียงวา ลูกความ 
ไมประสงคจะใหผูฟองคดีเปนทนายความตอไป จึงตองถือวาผูฟองคดีจงใจขาดนัด 
หรือทอดทิ้งคดี  และจงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแกการดําเนินคดี 
แหงลูกความของตน อันอาจทําใหเสื่อมเสียประโยชนของลูกความ และเปนการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอ ๑๒ (๑) และ (๒) ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ การที่สภาทนายความมีคําสั่งลงโทษผูฟองคดีโดยหามทําการ
เปนทนายความมีกําหนด ๑ ป และการที่สภานายกพิเศษแหงสภาทนายความมีคําวินิจฉัย
ยืนตามคําสั่งชี้ขาดของสภาทนายความ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนทนายความ ถูกนางสาว ย. ยื่นคํากลาวหาตอประธาน
กรรมการมรรยาททนายความวา นางสาว ย. ไดแตงตั้งผูฟองคดีเปนทนายความเพื่อวาความ 
ในคดีที่นางสาว ย. ถูกฟองเปนจําเลย โดยติดตอกันผานทางนาย พ. ซ่ึงเปนสามีของนองสาว
ของนางสาว ย. แตผูฟองคดีมิไดมอบเอกสารใด ๆ ใหแกนางสาว ย. เลย จนถึงวันที่ศาลนัด 
 

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๕๑ ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ การกําหนดมรรยาททนายความ

ใหสภาทนายความตราเปนขอบังคับ 
 ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับที่สภาทนายความตราข้ึนตามวรรคหน่ึง ใหถือวาทนายความผูน้ัน

ประพฤติผิดมรรยาททนายความ 



 
 
๑๓๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สืบพยานโจทก  ในวันน้ันฝายโจทกไดตกลงที่ จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
กับฝายจําเลย แตจําเลยและผูฟองคดีทนายความของจําเลยไมไดไปศาล จึงไมสามารถ 
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความได ถาผูฟองคดีไปศาลในวันนั้น ผูฟองคดีมีอํานาจ 
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความแทนจําเลยซ่ึงจะทําใหคดีสิ้นสุดได นางสาว ย. จึงกลาวหาวา 
ผูฟองคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ  ตอมา ประธานกรรมการมรรยาททนายความ 
ไดพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการมรรยาททนายความ แลวมีคําสั่งใหลงโทษผูฟองคดีโดยหามทําการเปนทนายความ
มีกําหนด ๖ เดือน ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และไดเสนอเร่ืองตอสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติให
แกคําสั่งลงโทษ โดยแกเปนลงโทษหามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๑ ป ผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยยืนตามคําส่ังชี้ขาดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  คดีน้ีผูฟองคดีอางแตเพียงวา ผูฟองคดีทราบจากนาย พ. วา นางสาว ย. 
ไมประสงคจะใหผูฟองคดีเปนทนายความตอไป จึงไมเดินทางไปศาลในวันที่ศาลนัด เห็นวา  
ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเปนทนายความตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ ยอมมีประสบการณเก่ียวกับ 
การดําเนินคดีในศาลมาเปนเวลานาน และยอมจะตองทราบถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการที่ลูกความ
จะถอนทนายความหรือการถอนตนเองจากการเปนทนายความวามีขั้นตอนการดําเนินการ
อยางไร ประกอบกับในชวงระยะเวลาที่ผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีไดรับแจงจากนาย พ.  
วา นางสาว ย. มีความประสงคจะถอนผูฟองคดีจากการเปนทนายความ น้ัน ผูฟองคดี 
ก็ไดรับทราบถึงปญหาภายในครอบครัวของนาย พ. กับภรรยาซึ่งเปนนองสาวของนางสาว ย.  
ผูรอง ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการติดตอส่ือสารระหวางนาย พ. กับนางสาว ย. ได ผูฟองคดี 
ในฐานะทนายความของนางสาว ย. ควรที่จะติดตอกับนางสาว ย. โดยตรง เพ่ืออธิบายขั้นตอน
และผลกระทบจากการถอนทนายความในขณะน้ัน และสอบถามนางสาว ย. วา จะสามารถ 
จัดหาทนายความคนใหมมาทําหนาที่แทนผูฟองคดีไดหรือไม หรือผูฟองคดีอาจดําเนินการ 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๘๓ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนตนจากการเปนทนายความตามมาตรา ๖๕๑๒  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงผูฟองคดีจะตองรอคําส่ังศาลอนุญาตใหถอนตัว
จากการเปนทนายความเสียกอน โดยไมอาจถอนตัวจากการเปนทนายความโดยพลการได  
การที่ผูฟองคดีเพียงแตฝากคํารองขอถอนทนายความใหนาย พ. นําไปใหนางสาว ย. ลงชื่อ 
และนําไปย่ืนตอศาลดวยตนเอง โดยผูฟองคดีไมไดติดตามเรื่องตอไปอีก ยอมเปนการ 
ขาดความระมัดระวังและความรับผิดชอบที่ทนายความจักตองมีในระดับที่สูงกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป
อันจะเปนการรักษาประโยชนของลูกความ และเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  ดังนั้น 
เม่ือผูฟองคดียังมีชื่อเปนทนายความของนางสาว ย. ตามใบแตงทนายความซึ่งอยูในสํานวนของศาล 
โดยท่ีนางสาว ย. ยังมิไดมีคํารองขอถอนผูฟองคดีจากการเปนทนายความของตนตอศาล หรือ 
ผูฟองคดีไดมีคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนตนจากการเปนทนายความของนางสาว ย. 
ตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังเปน
ทนายความของนางสาว ย. ในคดีดังกลาวอยู การที่ผูฟองคดีไมไปศาลตามกําหนดวันนัดพิจารณา 
จึงถือไดวาผูฟองคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี และจงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก
การดําเนินคดีแหงลูกความของตน อันอาจทําใหเสื่อมเสียประโยชนของนางสาว ย. และเปนการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๑๒ (๑) และ (๒) ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษผูฟองคดีโดยหามทําการ
เปนทนายความมีกําหนด ๑ ป และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคําส่ังชี้ขาดของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๘๖๓/๒๕๕๙) 

 

  ๑.๑.๒ คําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
 

  การที่ทนายความไดตกลงรับวาความ โดยรับเงินคาจางจากลูกความ
เพื่อดําเนินการยื่นอุทธรณในคดีลักทรัพยและแกตางในคดียาเสพติด แตกลับมิได 
ย่ืนอุทธรณในคดีลักทรัพย  และไมไปศาลในวันนัดพิจารณาคดีในคดียาเสพติด 
พฤติการณดังกลาวถือไดวาจงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี จงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทํา

                                                 
 ๑๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 มาตรา ๖๕ ทนายความที่ตัวความไดแตงตั้งใหเปนทนายในคดีจะมีคําขอตอศาลใหส่ังถอนตนจากการตั้งแตงน้ันก็ได
แตตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาทนายความผูน้ันไดแจงใหตัวความทราบแลว เวนแตจะหาตัวความไมพบ 
 เม่ือศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอแลว ใหศาลสงคําส่ังน้ันใหตัวความทราบโดยเร็วโดยวิธีสงหมายธรรมดา 
หรือโดยวิธีอื่นแทน แลวแตจะเห็นสมควร 



 
 
๑๓๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเก่ียวแกการดําเนินคดีแหงลูกความของตน หรือปดบังขอความที่ควรแจงให 
ลูกความทราบ และประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอศีลธรรมอันดีหรือเปนการเส่ือมเสีย 
ตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความ
ตามขอ ๑๒ (๑) (๒) และขอ ๑๘ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ 
พ.ศ. ๒๕๒๙  
  การพิจารณาลงโทษทนายความกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ
ในสถานใดนั้น เปนดุลพินิจของคณะกรรมการสภาทนายความที่จะพิจารณาตามพฤติการณ
และลักษณะแหงการกระทําผิด โดยไมผูกพันที่จะตองมีคําสั่งตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอ  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาพฤติการณ 
ของทนายความผูถูกกลาวหาแลวมีคําสั่งใหลบชื่อผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน
ทนายความ ซึ่งเปนการใชดุลพินิจที่แตกตางไปจากขอเสนอของคณะกรรมการสอบสวน 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนทนายความ ถูกนาย ส. กลาวหารองเรียนตอประธานกรรมการ
มรรยาททนายความวา ผูฟองคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีนาย ส. ไดตกลงวาจางให
ผูฟองคดีดําเนินการยื่นอุทธรณใหแกบุตรชายของนาย ส. ที่ถูกศาลพิพากษาจําคุกในคดีลักทรัพย 
และใหแกตางในคดียาเสพติด โดยผูฟองคดีไดคิดคาดําเนินการอุทธรณเปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
สวนคดียาเสพติดจะชวยวิ่งเตนกับเจาหนาที่ตํารวจโดยเรียกเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือนําไปใหเจาหนาที่ตํารวจในการเปลี่ยนสํานวนคดี และคาทนายความเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
โดยนาย ส. ไดจายเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท แตปรากฏวาผูฟองคดีไมได 
ยื่นอุทธรณในคดีลักทรัพย และเม่ือถึงกําหนดวันนัดพิจารณาคดีในคดียาเสพติด ผูฟองคดี 
และทนายความที่ผูฟองคดีมอบหมายใหดําเนินการแทนมิไดไปศาลในวันนัดพิจารณา  
โดยอางวาไปผิดศาล และจะคืนเงินคาทนายความให สวนเงินที่ใชวิ่งเตนคดีไดจายใหแกตํารวจ
ไปหมดแลว เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนแลว มีความเห็นเสนอคณะกรรมการ
มรรยาททนายความวา ผูฟองคดีมีความผิดตามขอ ๑๐ (๓) และขอ ๑๒ (๑) และ (๒) ของขอบังคับ
สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แตมีเหตุบรรเทาโทษ จึงเห็นควร
ลงโทษหามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๒ เดือน แตคณะกรรมการมรรยาททนายความเห็นวา
การที่มารดาของผูฟองคดีไดชําระเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท คืนใหแกนาย ส. มิใชเหตุบรรเทาโทษ 
จึงมีคําสั่งใหลงโทษผูฟองคดีโดยลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แหง
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  ตอมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๘๕ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีมติยืนตามคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว
ตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลว 
มีคําสั่งยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงวา นาย ส. ไดตกลงวาจางผูฟองคดีเปนทนายความ
ใหแกบตุรชายของนาย ส. รวม ๒ คดี คือ ยื่นอุทธรณในคดีที่ถูกศาลพิพากษาจําคุกในคดีลักทรัพย 
และแกตางในคดียาเสพติด โดยไดมีการจายเงินคาจางในการดําเนินการใหแกผูฟองคดีแลว  
แตผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณในคดีลักทรัพย พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาว ถือไดวาจงใจ 
ขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี จงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเกี่ยวแกการดําเนินคดีแหงลูกความ
ของตนหรือปดบังขอความที่ควรแจงใหลูกความทราบและประพฤติตนอันเปนการฝาฝน 
ตอศีลธรรมอันดีหรือเปนการเส่ือมเสียตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเปน 
การประพฤติผิดมรรยาททนายความตามขอ ๑๒ (๑) และ (๒) และขอ ๑๘ ของขอบังคับ 
สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความฯ และการพิจารณาลงโทษผูฟองคดีกรณีประพฤติผิด
มรรยาททนายความในสถานใดนั้น เปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาตามพฤติการณ
หรือลักษณะแหงการกระทําผิด โดยไมผูกพันที่จะตองมีคําส่ังตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ 
เน่ืองจากความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนเปนเพียงขอเสนอหรือคําแนะนําของเจาหนาที่
ผูทําการสอบสวนเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษมีดุลพินิจที่จะสั่งลงโทษ
ตามที่เห็นสมควรตอไป เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดี 
เปนการกระทําที่นํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความอยางรายแรง 
จึงมีมติยืนตามคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความที่ใหลงโทษลบชื่อผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนทนายความ ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดใชดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษผูฟองคดี
โดยชอบดวยกฎหมายแลว  ดังนั้น คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนทนายความ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยอุทธรณยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๙) 

 

  ๑.๑.๓ คําสั่งไมรับพิจารณาอุทธรณ 
    

  ขอ ๒๐ ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนกฎหมายเฉพาะที่กําหนดถึงวิธีการสงคําคูความหรือ 



 
 
๑๓๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การแจงคําสั่งใด ๆ ใหกับผูที่ถูกกลาวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น ในการสงคําคูความหรือแจงคําสั่งใด ๆ ใหกับผูที่ถูกกลาวหา 
ตามพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงตองบังคับตามขอ ๒๐ ของขอบังคับสภาทนายความ
ดังกลาว 
  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคดีมรรยาททนายความ คือ สภานายกพิเศษ
แหงสภาทนายความ ตามขอ ๕๒ ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณา 
คดีมรรยาททนายความฯ   ดังน้ัน  การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความ 
มีคําสั่งใหรับอุทธรณที่ย่ืนเม่ือพนกําหนดเวลาเพื่อสงคําอุทธรณใหสภานายกพิเศษ 
แหงสภาทนายความไดพิจารณาวินิจฉัย จึงเปนเพียงการตรวจคําอุทธรณกอนสงให 
ผูมีอํานาจโดยตรงในการพิจารณาอุทธรณเทาน้ัน หาเปนการผูกพันใหสภานายกพิเศษ
แหงสภาทนายความจําตองวินิจฉัยเฉพาะเน้ือหาของอุทธรณแตเพียงประการเดียวไม  
ดวยเหตุน้ี การที่สภานายกพิเศษแหงสภาทนายความพิจารณากรณีดังกลาวแลวเห็นวา 
ผูฟองคดีย่ืนอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ 
ของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนทนายความ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
มรรยาททนายความโดยประธานกรรมการมรรยาททนายความมีคําสั่งชี้ขาดใหลบชื่อผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนทนายความ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการสภาทนายความมีมติยืนตามคําสั่ง 
ชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ จากน้ันประธานกรรมการมรรยาททนายความ 
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจงคําส่ังลงโทษดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูฟองคดีที่แจงไวกับนายทะเบียนทนายความ 
ปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับวา นาย ธ. บิดาของผูฟองคดี ไดรับไวแทนเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๒  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําอุทธรณ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ตอสภานายกพิเศษ
แหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงประธานกรรมการมรรยาททนายความไดบันทึก
เสนอความเห็นในหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีวา ผูฟองคดียื่นอุทธรณเม่ือลวงพนกําหนดเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด แตเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมสมควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณา
อุทธรณของผูฟองคดี จึงมีคําส่ังใหรับอุทธรณ  ตอมา เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๘๗ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีหนังสือถึงประธานกรรมการมรรยาททนายความ แจงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา 
ผูฟองคดียื่นอุทธรณเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงไมรับอุทธรณดังกลาวไวพิจารณา 
และวินิจฉัย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาและวินิจฉัย 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจงมติของคณะกรรมการสภาทนายความที่ยืนตามคําสั่งชี้ขาด
ของคณะกรรมการมรรยาททนายความลงโทษผูฟองคดีโดยใหลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
ตามมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ พรอมสงสําเนาคําส่ังชี้ขาดความเห็น 
ใหผูฟองคดีทราบ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปตามที่อยูของผูฟองคดี ซ่ึงปรากฏ
หลักฐานการรับโดยมีผูรับแทนชื่อ นาย ธ. เก่ียวพันกับผูรับโดยเปนบิดา รับไวในวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ น้ัน เม่ือที่อยูดังกลาวเปนที่อยูที่ผูฟองคดีไดใหไวกับนายทะเบียนทนายความ 
และไมปรากฏวาไดมีการแจงเปลี่ยนที่อยูใหม ประกอบกับในการดําเนินการแกขอกลาวหา 
ตามคําแกขอกลาวหา คําแกขอกลาวหาเพ่ิม และคําชี้แจงแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมของผูฟองคดี 
ตางก็ระบุที่อยูของผูฟองคดีไวตรงกันกับที่อยูที่ผูฟองคดีไดใหไวกับนายทะเบียนทนายความ  
ดังน้ัน การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความแจงคําส่ังชี้ขาดความเห็นของคณะกรรมการ
สภาทนายความทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูฟองคดีทราบตามที่อยู ดังกลาว  
จึงเปนการดําเนินการตามขอ ๒๐๑๓ ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณา 
คดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายเฉพาะที่ไดกําหนดถึงวิธีการสงคําคูความ  
หรือการแจงคําสั่งใด ๆ ใหกับผูที่ถูกกลาวหาตามพระราชบัญญัติทนายความฯ และมีหลักเกณฑ

                                                 
๑๓ ขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ขอ ๒๐ การสงสําเนาคํากลาวหา หรือการแจงใด ๆ ใหแกผูถูกกลาวหา ซ่ึงสงไปยังสํานักงาน หรือภูมิลําเนา 
ของผู ถูกกลาวหาท่ีจดแจงไวตอนายทะเบียนทนายความโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยเจาหนาที่ 
ของสภาทนายความใหถือวาเปนการสงโดยชอบแลว 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ผูถูกกลาวหายังไมไดรับสําเนาคํากลาวหาหรือการแจงใด ๆ และคณะกรรมการ
สอบสวนไดตรวจสอบภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาจากหนวยงานราชการแลวปรากฏวา ภูมิลําเนาของผูถูกลาวหาไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากที่ไดจดแจงไวตอนายทะเบียนทนายความ ใหสงสําเนาคํากลาวหา หรือการแจงใด ๆ ใหแก ผูถูกกลาวหา ณ ภูมิลําเนา 
ที่ตรวจสอบไดดังกลาว 
 ในกรณีที่ตรวจสอบจากหนวยงานราชการแลว ไมพบภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหา ใหประกาศแจงคํากลาวหา  
หรือการแจงใด ๆ ณ สภาทนายความ หรือ ณ ที่ทําการสภาทนายความประจําจังหวัดท่ีผูถูกกลาวหาจดแจงไวตอนายทะเบียน
ทนายความ 



 
 
๑๓๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนด 
ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว  
และเม่ือหลักฐานตามใบตอบรับระบุวาผู รับแทนชื่อ นาย ธ . ซ่ึงเปนบิดาของผูฟองคดี  
ไดรับสิ่งของตามที่แจงไวเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับแจง 
คําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความโดยชอบแลวเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  
และหากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว ผูฟองคดีจะตองอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยย่ืนตอประธานกรรมการมรรยาททนายความภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๒ คือ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓ แตเน่ืองจากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการ 
ระยะเวลาครบกําหนดยื่นอุทธรณจึงสิ้นสุดในวันทําการวันแรกหลังจากวันหยุดน้ัน คือ ในวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ 
ตอประธานกรรมการมรรยาททนายความเม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ กรณีจึงถือไดวา 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตามมาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง๑๔ แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ประธานกรรมการมรรยาททนายความชอบที่จะมีคําส่ังไมรับอุทธรณ  
และแมประธานกรรมการมรรยาททนายความจะมีความเห็นวา เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม
สมควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดี จึงมีคําสั่งใหรับอุทธรณ 
ของผูฟองคดีเพ่ือสงคําอุทธรณใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม การกระทํา 
ของประธานกรรมการมรรยาททนายความเปนเพียงการตรวจคําอุทธรณตามขอ ๕๕๑๕  
ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความฯ กอนสงคําอุทธรณ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจโดยตรงในการพิจารณาอุทธรณตามขอ ๕๒๑๖ ของขอบังคับ
                                                 

๑๔ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๖๘ ทนายความซ่ึงถูกส่ังลงโทษหรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๕๒ อาจอุทธรณ 
คําส่ังดังกลาวตอสภานายกพิเศษไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง  
ในกรณีเชนน้ีใหสภานายกพิเศษทําการพิจารณาและมีคําส่ัง และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
มาใชบังคับแกการพิจารณาและการมีคําส่ังของสภานายกพิเศษโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๕-๑๖ ขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ขอ ๕๒ ผูถูกกลาวหาซ่ึงถูกลงโทษตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อาจอุทธรณ 
คําส่ังดังกลาวตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 
 ขอ ๕๕ ใหประธานกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาคําอุทธรณ หากเห็นวา มีขอความที่อานไมเขาใจ 
ฟุมเฟอย เสียดสี ไมสุภาพ หรือบกพรอง มีอํานาจส่ังใหผูถูกกลาวหายื่นอุทธรณฉบับใหมหรือแกไขขอบกพรองดังกลาว 
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร หากผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามคําส่ัง หรือประธานกรรมการมรรยาททนายความเห็นวาอุทธรณ
ไมชอบดวยกฎหมาย ใหมีคําส่ังไมรับอุทธรณหากมีคําส่ังไมรับอุทธรณและผูถูกกลาวหาโตแยงคําส่ังภายในกําหนด ๑๕ วัน  
นับแตวันไดรับแจงคําส่ังใหรวบรวมถอยคําสํานวนสงสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความพิจารณาตอไป 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๘๙ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สภาทนายความฉบับเดียวกันเทาน้ัน กรณีดังกลาวหาเปนการผูกพันใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จําตองวินิจฉัยเฉพาะเน้ือหาของอุทธรณแตเพียงประการเดียวไม  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เห็นวา ผูฟองคดียื่นอุทธรณเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดี
ไวพิจารณาและวินิจฉัย จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๕๙) 

 

  การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความแจงคําสั่ งลงโทษ 
ในคดีมรรยาททนายความโดยสงไปยังภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับน้ัน  เม่ือภูมิลําเนาของผู ถูกกลาวหามีลักษณะเปนอาคารชุด 
ซึ่งมีหลายอาคารโดยแตละอาคารตางก็จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแยกจากกัน  
และมีจุดรับจดหมายของอาคารแตละแหงแยกจากกัน แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่ 
ของอาคารใดไมอยู เจาหนาที่ไปรษณียจะนําจดหมายมาฝากไวกับเจาหนาที่รับจดหมาย
ของอีกอาคารหน่ึงซึ่งอยูใกลเคียงกัน ดวยเหตุน้ี การที่เจาหนาที่ของอาคารใกลเคียงกับ
อาคารที่ผูถูกกลาวหาแจงที่อยูไว ลงลายมือชื่อรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว จึงไมอาจ 
ฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดรับแจงคําสั่งแลว ตามขอ ๒๐ ของขอบังคับสภาทนายความ  
วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังน้ัน การที่สภานายกพิเศษ
แหงสภาทนายความมีคําสั่งไมรับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกกลาวหาดวยเหตุวา
เปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนทนายความ ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
ตอประธานกรรมการมรรยาททนายความ โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความมีคําสั่งลงโทษ 
ผูฟองคดี หามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๓ ป ตามมาตรา ๕๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  และตอมา คณะกรรมการสภาทนายความไดมีมติยืนตามคําสั่งชี้ขาด 
ของคณะกรรมการมรรยาททนายความ  จากนั้น นายทะเบียนของสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ไดแจงคําสั่งชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยแจงทางไปรษณียตอบรับไปยังบานเลขที่ ๕/๘ อาคาร ซี ๓  
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี ปรากฏชื่อนาง น. พนักงานอาคารซี ๒  
เปนผูรับหนังสือไวเม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงยื่นอุทธรณคําสั่งชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาทนายความตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังไมรับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 



 
 
๑๓๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวา เปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมาย 
กําหนดไว ตองหามตามพระราชบัญญัติทนายความฯ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมรับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ประธานกรรมการมรรยาททนายความไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงคําส่ังชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความ 
ใหผูฟองคดีทราบ โดยสงไปยังบานเลขที่ ๕/๘ อาคาร ซี ๓ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนภูมิลําเนาที่ผูฟองคดีแจงไวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยหลักฐานใบตอบรับ 
ของไปรษณียระบุวา นางสาว น. เจาหนาที่อาคาร ซี ๒ ไดลงลายมือชื่อรับเอกสารไว เม่ือวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ แตขอเท็จจริงรับฟงไดตามการใหถอยคาํของนาง ฐ. ผูรับมอบอํานาจจากผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดปอปปูลาคอนโดมิเนียม อาคารเมืองทองธานีเพ่ือขาราชการ ๓ และเอกสาร
หนังสือสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดวา อาคาร ซี ๒ และอาคาร ซี ๓ ตางก็จดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดแยกจากกัน โดยอาคารชุดแตละอาคารจะมีจุดรับจดหมายของอาคาร 
แตละแหงแยกจากกัน และในทางปฏิบัติเจาหนาที่ไปรษณียจะนําจดหมายมาสงที่จุดรับจดหมาย
ของแตละอาคาร ซ่ึงจะมีเจาหนาที่ของแตละอาคารลงนามรับไว หากเจาหนาที่ของอาคารใดไมอยู 
เจาหนาที่ไปรษณียจะนําจดหมายมาฝากไวกับเจาหนาที่รับจดหมายของอีกอาคารหน่ึงซึ่งอยู
ใกลเคียงกัน จึงไมอาจถือไดวามีการสงเอกสารไปยังอาคาร ซี ๓ ซ่ึงเปนสถานที่รับเอกสาร 
ที่ถูกตองตามที่ผูฟองคดีไดแจงไว การที่เจาหนาที่อาคาร ซี ๒ ลงลายมือชื่อรับเอกสารซึ่งสงไปยัง
อาคาร ซี ๓ น้ัน ก็เปนเพียงวิธีการปฏิบัติในการรับ-สงจดหมายของนิติบุคคลอาคารชุดเทาน้ัน 
จึงไมอาจรับฟงไดวา มีการแจงคําส่ังชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความไปยัง
สํานักงานหรือภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาที่จดแจงไวตอนายทะเบียนทนายความตามขอ ๒๐ 
วรรคหนึ่ง ของขอบังคับสภาทนายความ วาดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา นางสาว ช. ซ่ึงเปนพนักงานของผูฟองคดีเปนผูลงลายมือชื่อ 
รับเอกสารลงทะเบียนดังกลาวที่สํานักงานอาคารชุด ซี ๓ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงตองถือวา
ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งลงโทษของคณะกรรมการสภาทนายความในวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
ยื่นอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการสภาทนายความตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นอุทธรณภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบกับขอ ๕๒ ของขอบังคับสภาทนายความ วา
ดวยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความฯ เม่ือไดวินิจฉัยแลววาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๑ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมรับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี
ตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๐/๒๕๕๙) 

 

 ๑.๑.๔ คําสั่งไมรับคํากลาวหา 

 

  กรณีที่ลูกความมีขอตกลงกับทนายความวาจะตองยื่นฟองคดี 
ตอศาลภายในวันที่กําหนดไวในขอตกลงนั้น แตปรากฏวาทนายความไดย่ืนฟองคดี
ภายหลังจากวันที่ตกลงกัน เปนเหตุใหในเวลาตอมา ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง
โดยเหตุคดีขาดอายุความ ซึ่งศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืน ถือไดวาวันที่
พนกําหนดตามที่ตกลงกันไวในขอตกลงเปนวันที่ลูกความไดรูเร่ืองที่ทนายความ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ และรูตัวผูประพฤติผิดมรรยาททนายความแลว  
หากลูกความประสงคจะกลาวหาวาทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ จะตอง
ใชสิทธิย่ืนคํากลาวหาตอคณะกรรมการมรรยาททนายความภายในกําหนดเวลา 
ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยไมจําตองรอ
ผลการพิจารณาคดีของศาลกอนวาคดีขาดอายุความหรือไม แตอยางใด เม่ือกรณี 
ตามคดีน้ีเปนการยื่นคํากลาวหาเม่ือพนกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด การท่ี 
ผูมีอํานาจพิจารณามีคําสั่งไมรับคํากลาวหา จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีไดตกลงวาจางนาย จ. เปนทนายความยื่นฟองคดีใหในคดีหน่ึง 
โดยมีขอตกลงกันวา จะตองยื่นฟองคดีตอศาลภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ เน่ืองจาก 
คดีจะขาดอายุความ  ตอมา เม่ือวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดไปพบนาย จ. 
อีกคร้ัง ปรากฏวานาย จ. ยังไมไดรางพิมพคําฟองแตอยางใด โดยนาย จ. อางวา จะรางพิมพคําฟอง
และยื่นฟองภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ ทั้งที่ผูฟองคดีไดย้ําแลววาคดีจะขาดอายุความ 
แตนาย จ. ก็ยืนยันวาคดีไมขาดอายุความ  ตอมา ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐ วา คําฟองของผูฟองคดีขาดอายุความ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
รองเรียนตอคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผูถูกฟองคดี) โดยกลาวหานาย จ. ทนายความ
ของผูฟองคดี และนาย อ. ทนายความของคูกรณี ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา มีพฤติกรรมสมรูรวมคิดกัน
ทําใหคําฟองของผูฟองคดีขาดอายุความ  ตอมา ประธานกรรมการมรรยาททนายความไดมีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังไมรับคํากลาวหาทั้งสองกรณีของผูฟองคดี เน่ืองจาก 
เปนคํากลาวหาที่ไดยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง 



 
 
๑๓๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตประธานกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแลวมีคําส่ังยืนยันคําส่ังเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีรับคํากลาวหาของผูฟองคดีและพิจารณา
ลงโทษทนายความทั้งสองตอไป 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  การยื่นคํากลาวหาวา ทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ  
จะตองยื่นภายในกําหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่ผูมีสิทธิกลาวหารูเร่ืองการประพฤติผิด
มรรยาททนายความและรูตัวผูประพฤติผิด แตตองไมเกินกวาสามปนับแตวันที่มีการประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทนายความ  
พ .ศ .  ๒๕๒๘ เ ม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา นาย จ . รับเปนทนายความใหผูฟองคดี  
โดยมีขอตกลงวาจะตองยื่นฟองคดีตอศาลชั้นตนภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ แตในวันที่ ๙ 
ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดทราบวา นาย จ . ยังไมไดรางพิมพคําฟอง 
ของผูฟองคดี โดยนาย จ. ไดยื่นฟองคดีตอศาลชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒  ตอมา 
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟองโดยเหตุคดีขาดอายุความ ซ่ึงศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดมี 
คําพิพากษายืน กรณีจึงฟงไดวา วันที่ผูฟองคดีทราบวา นาย จ. ไมไดทําตามขอตกลงและทําให
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย คือ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ จนถึงวันฟองคดี คือ วันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๔๒ ถือไดวา ผูฟองคดีไดรูเร่ืองที่นาย จ. ประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
และรูตัวผูประพฤติผิดมรรยาททนายความในวันดังกลาว  ผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิ 
ยื่นคํากลาวหานาย จ. ตอผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ทนายความฯ  โดยไมจําตองรอผลแหงคําพิพากษาถึงที่สุด การท่ีผูฟองคดีไดยื่นคํากลาวหา
ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ รองเรียนวา นาย จ. ประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
ตอประธานกรรมการมรรยาททนายความ จึงเปนการยื่นคํากลาวหาเม่ือพนกําหนดเวลาหน่ึงป
นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูเรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรูตัวผูประพฤติผิด 
มรรยาททนายความ และพนกําหนดเวลาสามปนับแตวันประพฤติผิดมรรยาททนายความ  
สวนคํากลาวหาของผูฟองคดีที่วา นาย อ. ทนายความของคูกรณีมีพฤติกรรมสมรูรวมคิดกัน 
กับนาย  จ .  ทนายความของผูฟองคดี เปนเหตุใหคดีของผูฟองคดีขาดอายุความน้ัน  
เม่ือเหตุแหงการกระทําความผิดมีขอเท็จจริงแหงการกระทําและมีชวงระยะเวลาเดียวกัน  
คํากลาวหาในสวนของนาย อ. จึงเปนคํากลาวหาที่ยื่นเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดี
รู เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรูตัวผูประพฤติผิดมรรยาททนายความ  
และพนกําหนดสามปนับแตวันประพฤติผิดมรรยาททนายความ สิทธิกลาวหาของผูฟองคดี 
ยอมสิ้นสุดลง การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีหนังสือแจงคําสั่งไมรับคํากลาวหา



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๓ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสองกรณีของผูฟองคดี และมีหนังสือแจงคําสั่งยกอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๕/๒๕๕๙) 

    

 ๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. องคกรวิชาชีพดานการประกอบโรคศิลปะ 
 

 ๒.๑ แพทยสภา 

 

    ๒.๑.๑ คําสั่งยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

 

   กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมีการจัดอภิปรายเชิงวิชาการ
เพื่อตองการหาแนวทางแกไขปญหาใหกับสังคมและเพ่ือประโยชนสวนรวม แมจะมีการ
นํากรณีของผูกลาวหามาจัดเสวนา ก็เพียงเพ่ือเปนตัวอยางของปญหาที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน 
โดยมิไดเฉพาะเจาะจงหรือประสงคจะใหเกิดความเสียหายตอผูกลาวหา จึงไมถือเปน
การดูหม่ินหรือทับถมใสรายกัน อันจะเปนความผิดตามขอ ๓๐ และขอ ๓๑ ของขอบังคับ
แพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   สรุปขอเท็จจริง 

   ผูฟองคดีเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมีหนังสือรองเรียนตอแพทยสภา  
(ผูถูกฟองคดี) วา นายแพทย อ. และนายแพทย ช. กลาวใสรายผูฟองคดีในการเสวนา 
เร่ือง เม่ือผูเสียหายกลายเปนจําเลย ซ่ึงมีการกลาวเปรียบเปรยถึงโรงพยาบาล ศ. แพทย 
ของโรงพยาบาล ศ. ผูฟองคดี และบิดาของผูฟองคดี และไดเปดเผยคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ที่พักใชใบอนุญาตผูฟองคดี กรณีกระทําการอันอาจเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติและวิชาชีพ 
เวชกรรม เม่ือผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือรองเรียนแลวไดสงใหคณะอนุกรรมการจริยธรรม 
แหงวิชาชีพเวชกรรมพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวมีความเห็นวา ผูถูกรองเรียน
ทั้งสองมิไดประพฤติผิดขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูล คณะกรรมการแพทยสภา 
ไดพิจารณารายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แลว มีมติใหยกขอกลาวหา และแจงให 
ผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวา ผลการพิจารณาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี 
 
 



 
 
๑๓๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การเสวนาดังกลาวเปนการจัดประชุมสื่อมวลชน
ในพ้ืนที่ของกระทรวงสาธารณสุข ในการอภิปราย ผูถูกรองเรียนทั้งสองไดกลาวขอความอางถึง
ผูฟองคดี โรงพยาบาล ศ. และแพทยของโรงพยาบาล ศ. อาทิเชน คําวา “โรงพยาบาลพันธุดุ” 
และคําวา “เขาขายฝร่ังเรียก ฮารราสเมนท (Harassment)” โดยคําวา “โรงพยาบาลพันธุดุ” น้ัน 
นายแพทย อ. ผูถูกรองเรียนเปนผูกลาวโดยเปนสวนหนาของคําอภิปราย ที่วา “...เราเจอพันธุดุ 
ก็จะเกิดการเคานเตอรแอ็กท (Counteract) ตอบโตกลับ ตาตอตา ฟนตอฟน คนที่โดนกลับ 
ก็จะมีอยู ๓ กลุมดวยกัน คือ กลุมที่หน่ึง คูกรณีโดยตรง ผูเสียหายหม่ืนแปดอะไรตาง ๆ 
เหลาน้ัน ๒-๓ คน เพราะวาแมของคนนั้นถูกจับมาจากลําพูนนั้นเอง หรือพะเยา จําไดวันนั้น 
มีขาวเรื่องเงิน เร่ืองหม่ินประมาท ซ่ึงอันนี้เราไมเคยเจอในสังคมไทย สัมพันธภาพที่มันเคยมี 
ในอดีตมันหายไปหมดเลย ที่มันเชื่อมโยงระหวางผูปวย (ที่ถูก คือ หมอ) กับคนไข อันนี้เปน
กระแสสังคม... คนที่ ๓ ก็โดนดวย ก็คือกลไกประชาชน มูลนิธิที่พยายามเขาไปชวยเหลือ
ประชาชนฝายที่มีโอกาสเสียเปรียบมากกวาก็โดนดวย เม่ือกอนเขาฟองศาลแพง... สวนใหญ 
ที่ผานมาก็ยกฟองหมด เม่ือมีกลไกใหม คือ ศาลปกครอง เขาก็ใชกลไกศาลปกครอง... เปนสิทธิ
ของเขา ที่แพทยที่เขาไดรับการลงโทษแลว เขายังไมพอใจ เขาก็ฟอง...แสดงวาวิธีคิดของโจทก 
คือ ผูจัดบริการสุขภาพมีทัศนะวา ถามีอะไรเกิดปญหาขึ้นมา ตองใชมาตรการกฎหมายอยางถึงที่สุด
กับทุกคนที่เก่ียวของ แสดงวายอนถึงปรัชญาของเขา...” และไดกลาวในตอนทายของการเสวนาวา 
“สังคมเรานาจะเปนลักษณะที่อยูรวมกันโดยที่กลไกตาง ๆ ไมวาระบบบริการก็ดี ระบบกฎหมายก็ดี 
คงจะตองมุงเนนไปเพื่อใหอยูกันอยางสมานฉันท และสรางความเปนอยูที่ปกติสุขรวมกัน  
เพราะการใชมาตรการทางกฎหมายกับทุกเร่ือง มันคงไมกอใหเกิดความสมานฉันท ซ่ึงอันนี้ 
ผมอาจจะสรุปกวางไป ถาสรุปใหแคบ คือ กลไกของระบบบริการสุขภาพคงเปนหนาที่ที่จะตอง
สรางความสมานฉันทในสังคมและใหคนอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุขใหแคบเขา ไมใชเรียกรอง
ทุกระบบบริการ มันเปนหนาที่ ไมใชเปนหนาที่เพียงแคการเจ็บ รักษาการเจ็บไขไดปวย แตเปนเรื่อง
การสรางใหคนอยูรวมกันอยางเปนสุข หรือนาจะเปนหัวใจ แลวจากตรงนี้ จะแปลความไดวา 
อะไรควรทํา อะไรควรใชมาตรการไหน” ประกอบกับเม่ือพิจารณาคํากลาวของนายแพทย ช. 
ที่วา “เขาขายฝร่ังเรียก ฮารราสเมนท” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของประโยคที่วา “แปลกใจวาทําไม
โรงพยาบาลจึงรูสึกวาจะตองทําถึงขนาดนี้ แลวก็มีวิธีการที่นุมนวลกวาน้ีไมมีหรืออยางไร 
ในการทําธุรกิจ ผมวามันนาจะออนนุมกวาน้ี เขาขายฝร่ังเรียกวา ฮารราสเมนท” อันเปนการ
อภิปรายขยายความจากการกลาวถึงคดีความที่เกิดขึ้นจากกรณีการกักศพของโรงพยาบาล ศ. 
จํานวน ๗ คดี กรณีจึงแสดงใหเห็นวาการอภิปรายของผูถูกรองเรียนทั้งสองเปนการอภิปราย 
ในการเสวนาเชิงวิชาการเก่ียวกับเหตุการณที่กําลังเปนปญหาในสังคมวิชาชีพแพทยในขณะนั้น  



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๕ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คือ การฟองรองผูเสียหายและผูเก่ียวของกรณีการกักศพในโรงพยาบาล ศ. หัวขอเรื่อง  
“เม่ือผูเสียหายตกเปนจําเลย” และตองการหาแนวทางแกไขปญหาใหกับสังคมและเพ่ือประโยชน
สวนรวม และการนํากรณีการกักศพของโรงพยาบาล ศ. มาจัดเสวนาก็เพียงเพ่ืออธิบาย 
โดยหยิบยกตัวอยางของปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยมิไดเฉพาะเจาะจงหรือประสงคจะใหเกิด
ความเสียหายตอผูฟองคดี รวมทั้งแพทยของโรงพยาบาล ศ. และโรงพยาบาล ศ. อันจะทําให
เขาขายเปนการดูหม่ินหรือทับถมใสรายแตอยางใด การกระทําของผูถูกรองเรียนทั้งสอง 
จึงไมเปนความผิดตามขอ ๓๐๑๗ และขอ ๓๑๑๘ ของขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการแพทยสภามีมติวาคดีไมมีมูล  
ใหยกขอกลาวหาตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๕๙) 

 

  ๒.๑.๒ คําสั่งลงโทษตักเตือน 

 

   กรณีที่โรงพยาบาลมีการโฆษณาวาเปนศูนยโรคหัวใจ ๒๔ ชั่วโมง  
การรักษาโรคหัวใจของคนไขของโรงพยาบาลที่มีการโฆษณาดังกลาว พึงตองทําการ
รักษาดวยวิธีการอันเปนกรณีพิเศษที่ไมเหมือนกับการรักษาคนไขโรคหัวใจของ
โรงพยาบาลทั่วไป กลาวคือ แพทยควรลงมือทําการตรวจรักษา ส่ังยา และติดตามอาการ
ของคนไขดวยตนเอง เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา แพทยผูถูกกลาวหาไดส่ังตรวจรักษา
อาการของผูปวยที่อยู ในภาวะวิกฤติทางโทรศัพท  โดยไมไดมาตรวจดูแลรักษา 
เพื่อวินิจฉัยอาการของผูปวยดวยตนเอง และตอมา ผูปวยไดถึงแกความตาย แมจะรับฟง
ไมไดวาหากแพทยผูถูกกลาวหามาดูแลผูปวยดวยตนเองแลวผูปวยจะไมเสียชีวิต 
ก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนการทอดทิ้งผูปวยซึ่งอยูในสภาวะท่ีพึงไดรับการดูแลจากแพทย 
อันเปนการไมรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด  ดังน้ัน 
การที่แพทยสภามีมติใหลงโทษวากลาวตักเตือนแพทยผูถูกกลาวหา กรณีมาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 

   สรุปขอเท็จจริง 

   ผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดกของนาย ว. ไดยื่นหนังสือรองเรียนแพทยหญิง จ.  
ในฐานะผูประกอบการโรงพยาบาล บ. ตอแพทยสภา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กรณีมีการโฆษณา
โรงพยาบาลวา มีแพทยโรคหัวใจดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง อันเปนเท็จ เก็บคายาแพงเกินคายา
                                                 
 ๑๗-๑๘ ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ขอ ๓๐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกยองใหเกียรติเคารพในศักด์ิศรีซ่ึงกันและกัน 
 ขอ ๓๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงกัน 



 
 
๑๓๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปกติ มีรายการยามากกวาที่ใชจริง และมีการเก็บคายาหลังผูปวยถึงแกความตาย และรองเรียน
นายแพทย ส. กรณีนาย ว. เขารับการรักษาตัวดวยอาการแนนหนาอกซึ่งเปนอาการปวยของ
โรคหัวใจ เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา โรงพยาบาล บ. ไดจัดให
นายแพทย ส. แพทยเฉพาะทางโรคหัวใจเปนแพทยเจาของไข นายแพทย ส. ไดสั่งตรวจรักษา
อาการของนาย ว. ทางโทรศัพท โดยไมไดมาตรวจดูแลรักษาเพ่ือวินิจฉัยอาการของนาย ว.  
ดวยตนเอง และตอมา นาย ว. ไดถึงแกความตายเม่ือเวลา ๒๔ นาฬิกา ของวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๔๓ ซ่ึงคณะกรรมการแพทยสภา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลว มีมติใหลงโทษวากลาว
ตักเตือนนายแพทย ส. กรณีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีคําสั่งลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย ส. กรณีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูฟองคดีเห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย อีกทั้งผูถูกฟองคดีทั้งสองยังไมไดพิจารณาความผิดของแพทยหญิง จ. ในฐานะ
ผูประกอบการโรงพยาบาล บ. ตามขอรองเรียนของผูฟองคดีใหครบทุกประเด็น จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ใหลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย ส. และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองไปดําเนินการพิจารณา 
และมีคําสั่งในสวนของแพทยหญิง จ. ตามขอรองเรียนตอไป 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

   คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองรวม ๒ ขอหา ขอหาที่หน่ึงฟองวา 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย ส.  
ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีดังกลาวมีประเด็นวา การที่นายแพทย ส. ไมมาทําการรักษาผูปวย
ดวยตนเองเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยถึงแกความตายหรือไม เม่ือไดพิจารณาความเห็นของพยาน
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ ๓ ราย คือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย  
หนวยโรคหัวใจของโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สรุปความเห็นไดวา 
การรักษาอาการผูปวยรายนี้มิไดต่ํากวามาตรฐานทั้งดานการวินิจฉัยและการรักษา ลําพังแต 
การท่ีนายแพทย ส. ซ่ึงเปนแพทยเจาของไขไมไดมาดูแลผูปวยดวยตนเอง ไมสามารถ 
ตอบคําถามไดวาการมาดูแลผูปวยดวยตนเองหรือไมน้ันจะเปลี่ยนแปลงการพยากรณโรค 
ดีกวาน้ีหรือไม ประกอบกับไมปรากฏพยานหลักฐานรายละเอียดที่ชัดเจนชี้ชัดวา แพทยเวร 
อายุกรรมไดคุยโทรศัพทกับนายแพทย ส. อยางไรจึงทําใหนายแพทย ส. ไมมาดูแลผูปวย 
ดวยตนเอง อีกทั้งไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ผูปวยเสียชีวิตเพราะสาเหตุที่นายแพทย ส.  
ไมมาดูแลในชวงกลางคืนตั้งแตเวลา ๒๐ นาฬิกา จนถึงเวลา ๗.๒๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น  
และไมปรากฏความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญที่ยืนยันไดชัดเจนวา หากนายแพทย ส. มาดูแล
ผูปวยดวยตนเองในชวงเวลาดังกลาวแลว ผูปวยจะไมเสียชีวิต  ดังน้ัน ขอเท็จจริงจึงรับฟง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๗ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดเพียงวา นายแพทย ส. ในฐานะเปนแพทยผูชํานาญการในดานอายุรกรรม แมในทางปฏิบัติ 
นายแพทย ส. ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะแพทยผูเชี่ยวชาญทางอายุรกรรมทั่วไปและทางดาน
โรคหัวใจดวย แตเม่ือโรงพยาบาลแหงนี้ที่มีการโฆษณาวาเปนศูนยโรคหัวใจ ๒๔ ชั่วโมง แลว 
ดวยขอความดังกลาว โดยสามัญสํานึกของนายแพทย ส. ยอมทราบดีวา ดวยความรู 
ความสามารถ และประสบการณของตน ทําใหโรงพยาบาลมีชื่อเสียงเปนที่เชื่อถือเก่ียวกับ 
โรคเฉพาะดาน คือ โรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจของคนไขของโรงพยาบาล บ. จึงตองทําการ
รักษาดวยวิธีการอันเปนกรณีพิเศษที่ไมเหมือนกับการรักษาคนไขโรคหัวใจของโรงพยาบาล
ทั่วไป กลาวคือ นายแพทย ส. ควรลงมือทําการตรวจรักษา สั่งยา และติดตามอาการของคนไข
ดวยตนเอง นายแพทย ส. ไดรับแจงจากโรงพยาบาล บ. แลววา มีผูปวยโรคหัวใจซึ่งอยูในภาวะ
วิกฤตเขารับการรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล บ. โดยหนาที่ของแพทยผูเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร
โรคหัวใจและแพทยเจาของไขของนาย ว. นายแพทย ส. ควรที่จะตองเขามาทําการตรวจรักษา
ผูปวยรายนี้ดวยตนเอง เน่ืองจากผูปวยอยูในภาวะวิกฤตซ่ึงอาจเกิดอาการทรุดลงไดเสมอ 
เพ่ือใหสามารถใชดุลพินิจไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณของโรค การที่นายแพทย ส.  
สั่งตรวจรักษาอาการเจ็บปวยของนาย ว. ทางโทรศัพท จึงฟงไดวานายแพทย ส. ซ่ึงเปนแพทย
ผูรับผิดชอบใหการรักษานาย ว. ไดทอดทิ้งผูปวยซึ่งอยูในสภาวะที่พึงไดรับการดูแลจากแพทย 
อันเปนการไมรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดตามหมวด ๓ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอ ๑๑๙ ของขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรม 
แหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะกระทําความผิด การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติวานายแพทย ส. กระทําความผิดไมถึงขั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ใหลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย ส. กรณีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย ส. กรณีมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามมติผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
สําหรับขอหาที่สองฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให 
ตองปฏิบัติ ไมพิจารณาขอรองเรียนของผูฟองคดีในสวนของแพทยหญิง จ . ในฐานะ
ผูประกอบการโรงพยาบาล บ. กรณีการโฆษณาสถานพยาบาล โรงพยาบาล บ. เปนเท็จ  
กรณีเก็บคายาแพงเกินคายาปกติ มีรายการยามากกวาที่ใชจริง และมีการเก็บคายาหลังผูปวย
ถึงแกความตาย น้ัน เห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับเรื่องการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ
                                                 
 ๑๙ ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 หมวด ๓ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด 
และพยายามใหผูปวยพนจากอาการทรมานจากโรคและความพิการตาง ๆ โดยไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
คาบริการที่ควรไดรับตามปกติ  



 
 
๑๓๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เวชกรรมที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาลวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  
จึงมีหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ เปนผู ดําเนินการ
สถานพยาบาลซึ่งถูกกลาวโทษดังกลาวประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมจริงหรือไม 
หากเปนความจริง ก็จะตองพิจารณาวาสมควรจะดําเนินการอยางไรกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาลดังกลาวตอไป แตผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดพิจารณาขอรองเรียน 
ของผูฟองคดีในสวนของแพทยหญิง จ. ในฐานะผูประกอบการโรงพยาบาล บ. จึงเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษายกฟองขอหาที่ขอใหศาลเพิกถอน 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย ส. 
กรณีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองไปดําเนินการ
พิจารณาขอรองเรียนของผูฟองคดีในสวนที่รองเรียนแพทยหญิง จ. ผูรับใบอนุญาตประกอบการ
โรงพยาบาล บ. ใหครบถวนทุกประเด็น  ทั้งน้ี ภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๓/๒๕๕๙) 

 

๒.๒ ทันตแพทยสภา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๔ สภาการพยาบาล 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๕ สภาเภสัชกรรม 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. องคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม 
 

 กรณีที่วิศวกรผูรับจางทํางานตามกรอบของสัญญาที่มีหนาที่เพียงออกแบบ
โครงสราง อาคารพิพาท มิไดมีขอบเขตรวมถึงงานวิศวกรรมปฐพี และมิไดมีหนาที่ 
ในการควบคุม และเสนอแนะการกอสรางชั้นใตดิน รวมท้ังไมไดมีการออกแบบวิธีการ
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เปดปดหนาดินเพื่อการกอสรางชั้นใตดินของอาคารพิพาท ที่เปนเหตุใหอาคารขางเคียง
แตกราว ทรุดตัวหรือพังทลาย ซึ่งการดําเนินการนอกกรอบสัญญาจางดังกลาวเปนหนาที่
ของวิศวกรคนอ่ืนที่ผูวาจางไดวาจางไวเปนการเฉพาะ  ประกอบกับ ขอเท็จจริงจากการ
ไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนยังรับฟงไมไดวา ความเสียหายของอาคารขางเคียง
มีสาเหตุมาจากการที่วิศวกรผูรับจางออกแบบโครงสรางปฏิบัติงานที่ไดรับทําโดยไมถูกตอง
ตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามขอ ๓ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสีย
เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ อยางไร  ดังน้ัน การท่ีสภาวิศวกรมีคําสั่งลงโทษ
ตักเตือนวิศวกรดังกลาว ดวยเหตุผลขางตนจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีที่ ๑ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด และเปนสมาชิกสภาวิศวกร โดยมี 
ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ เปนกรรมการผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญารับจางออกแบบงานวิศวกรรมโครงสรางโครงการเซ็นทรัลซิตี้ 
พระราม ๒ กับบริษัท ซ. และไดดําเนินการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสรางจนแลวเสร็จ  
พรอมทั้งไดสงมอบแบบและเอกสารใหบริษัท ซ. ผูวาจาง ตามเวลาที่กําหนดและถูกตอง 
ตามเทศบัญญัติ ขอกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวของ จนไดรับใบอนุญาตใหกอสรางจาก
กรุงเทพมหานคร และนอกจากผูฟองคดีทั้งสามซึ่งรับผิดชอบในสวนของการออกแบบงาน
วิศวกรรมโครงสรางตามที่กําหนดในสัญญาดังกลาวแลว ยังมีกลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ท.  
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา รวมทั้งการบริหารงานและควบคุมการกอสรางในโครงการ และมีบริษัท ค. 
เปนผูรับเหมากอสราง  ตอมา นาย ส. เจาของอาคารพาณิชยซ่ึงอยูใกลเคียงกับบริเวณที่มีการ
กอสรางโครงการ และกลุมผูเชาอาคารพาณิชยจํานวน ๕๙ คูหา ไดรองเรียนตอสภาวิศวกรวา 
ไดรับความเสียหายจากการกอสรางอาคารดังกลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวอาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามหลักปฏิบัติ 
และวิชาการของผูที่เก่ียวของกับการกอสรางโครงการดังกลาว และอาจเปนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนผูที่เก่ียวของกับการกอสราง 
ประกอบดวย ผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูออกแบบโครงสราง โดยมีผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ 
ซ่ึงเปนกรรมการของผูฟองคดีที่ ๑ และกลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ท. ในฐานะเปนผูใหคําปรึกษา 
ในการกอสราง  และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําวินิจฉัยใหตักเตือนผูฟองคดีทั้งสาม รวมทั้ง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โดยใหใชความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหมากกวาเดิม และปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีมาตรฐานทางวิชาการดานวิศวกรรม ประกอบกับ
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ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของงานกอสรางเปนกรณี ๆ ไป ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นอุทธรณ
ตอสภาวิศวกร โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีคําวินิจฉัยยืนตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

ขอเท็จจริงตามทางไตสวนของอนุกรรมการไตสวนรับฟงไดวา กอนเร่ิมการกอสราง 
ตามแบบที่ออกโดยผูฟองคดีทั้งสามน้ัน บริษัท ซ. ไดดําเนินการวาจางบริษัท อ. เพ่ือทําการ
เจาะสํารวจดินในบริเวณที่ทําการกอสราง และไดทําการวาจางนาย น. ใหทํางานรวมกับบริษัท ว. 
ในการศึกษาเรื่องการวางระบบการระบายน้ําและการทรุดตัวของพื้นที่โครงการเพื่อประกอบ 
การออกแบบ ซ่ึงผลการสํารวจอาคารพาณิชยที่มีปญหาพบวา มีการถมดินใหสูงจากระดับพ้ืนที่เดิม 
และมีการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบนํ้าบาดาลในระดับสูง ทําใหมีการทรุดตัวของถนน
ดานหนาอาคาร และพ้ืนที่สวนตอเติมดานหลังอาคารพาณิชยในสวนที่วางบนเสาเข็มสั้นก็พบ
การทรุดและเอียงตัวในสภาพรุนแรง ในฝงตรงขามของโครงการกอสราง ก็พบการทรุดตัว 
ในทํานองเดียวกัน โดยในการกอสรางมีกลุมบริษัทที่ปรึกษา ท. ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา รวมทั้ง
การบริหารงานและควบคุมการกอสรางในโครงการดังกลาว ตั้งแตเร่ิมกอสรางและควบคุม 
การทํางานของบริษัท ค. ซ่ึงเปนผูรับเหมางานกอสราง  ดังน้ัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจาก
วิธีการกอสราง ซ่ึงหนาที่ในการกําหนดวิธีการกอสรางเปนหนาที่ของผูรับเหมากอสราง ซ่ึงไดแก 
บริษัท ค. ในฐานะผูรับเหมากอสราง สวนการตรวจสอบและใหคําปรึกษาเปนหนาที่ของวิศวกร 
ที่ปรึกษา ซ่ึงไดแก กลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ท. ในฐานะเปนที่ปรึกษาในการกอสราง และนาย น. 
ในฐานะเปนผูรับเหมาชวงดําเนินการจัดหาเสาเข็มพืด ขุดดิน และออกแบบเสาเข็มพืด สําหรับ
กรณีที่มีการแกไขแบบโครงสรางระหวางกอสราง ผูรับเหมากอสรางและวิศวกรที่ปรึกษา 
จะติดตอกับผูฟองคดีที่ ๑ เทาน้ัน ซ่ึงกรณีพิพาทไมมีการแกไขแบบโครงสรางแตอยางใด 
ประกอบกับขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนยังฟงไดตอไปวา ในการ
ดําเนินงานกอสรางในพื้นที่บริเวณอาคารพาณิชยน้ัน บริษัท ป. เปนผูดําเนินการตอกเสาเข็ม 
โดยมีนาย ส. เปนวิศวกรผูควบคุมการตอกเสาเข็มในโครงการดังกลาว โดยขั้นตอนการกอสราง
มีการตอกเสาเข็มพืดบริเวณรอบสถานที่กอสราง ซ่ึงเสาเข็มพืดที่นํามาใชเปนเสาเข็มพืดเหล็ก
เพ่ือปองกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยใชแบคโฮปากคีบในการตอกเสาเข็มพืด เม่ือบริษัท ป.  
ไดดําเนินการในสวนที่ รับผิดชอบแลวเสร็จ บริษัท ค. ในฐานะบริษัทผู รับเหมากอสราง 
ในโครงการดังกลาวไดเขามาดําเนินการตอ โดยบริษัท ค. ไดทําการวาจางใหบริษัท อ. ทําการ
ออกแบบระบบเสาเข็มพืด และวาจางนาย น. ใหเปนผูตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบดังกลาว
วาถูกตองหรือไม  จากน้ัน บริษัท ค. ไดนําแผนการดําเนินงานพรอมรายงานการศึกษาแบบ
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เสาเข็มพืดและรายการคํานวณที่ จัดทําโดยนาย น. เสนอตอบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ท.  
เพ่ือขออนุมัติใหนําเสาเข็มพืดมาใชเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย 
ซ่ึงบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ท. ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการดังกลาวได 
โดยในระหวางการกอสราง บริษัท ค. ไดมอบหมายใหพนักงานเขาทําการซอมแซมอาคาร
พาณิชยอยูตลอด  ทั้งน้ี การทํางานทุกขั้นตอนในการกอสรางโครงสรางดังกลาวของบริษัท ค.  
จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ท. จนการกอสรางแลวเสร็จ 
จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเห็นไดวา งานควบคุมและเสนอแนะการกอสรางชั้นใตดินน้ัน บริษัท ซ. 
ไดวาจางบริษัทอ่ืนใหรับผิดชอบเปนการเฉพาะ จึงมิใชเปนหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ ที่จะตอง
เสนอแนะวิธีการกอสรางและขอพึงระวัง เพ่ือใหผูดําเนินงานสามารถนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานกอสรางได หรือควรที่จะมีการกําหนดขั้นตอนการกอสราง การขุดดินเพ่ือสราง 
ฐานรากและผนังหองใตดิน และการปองกันดินพังทลายแตอยางใด  อีกทั้ง ผูฟองคดีทั้งสาม
ทํางานตามกรอบของสัญญาที่ มีหนาที่ เพียงออกแบบโครงสราง มิใชมีขอบเขตรวมถึง 
งานวิศวกรรมปฐพี ขออางวาผูฟองคดีทั้งสามมิไดปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรมที่ดี โดยไมใช
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมปฐพีรวมกับวิศวกรรมโครงสรางในงานออกแบบ
โครงสรางต่ํากวาระดับดินและระบบฐานรากของอาคาร จึงไมอาจรับฟงได  นอกจากน้ัน ขอเท็จจริง
ยังรับฟงไดวา ความเสียหายของอาคารพาณิชยทั้ง ๕๙ คูหา น้ัน คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา 
เปนความเสียหายที่เกิดจากการทรุดตัวเดิมของพื้นดิน ซ่ึงอาจมีบางสวนที่เกิดจากการกอสราง
ชั้นใตดินอาคารพิพาทบาง แตก็เปนผลจากการกระทําในขั้นตอนการกอสราง นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการไตสวนยอมรับวา ในการตรวจสอบความเสียหายนั้น เน่ืองจากระยะเวลา 
ผานมาหลายป จึงไมสามารถทําการตรวจสอบสภาพกอนและหลังการกอสรางได รวมทั้ง 
ในปจจุบันอาคารพาณิชยมีการซอมแซมและปรับปรุงไปอยางมาก จึงไมสามารถตรวจสอบ 
ความเสียหายของอาคารพาณิชยวามีสาเหตุโดยตรงมาจากการกอสรางโครงการดังกลาวหรือไม  
ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงตามรายงานของคณะอนุกรรมการไตสวนฟงไดวา งานออกแบบอาคารรวม
ชั้นใตดินน้ัน ไมไดมีการออกแบบวิธีการเปดหนาดินเพ่ือการกอสรางชั้นใตดินดวยแตอยางใด  
แตไดเหมารวมใหผูรับจางกอสรางเปนผูดําเนินการออกแบบกอสรางโดยขออนุมัติวิธีการ
ดําเนินงานจากกลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ กรณีจึงไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสาม 
ซ่ึงมีหนาที่ตามสัญญาในการออกแบบอาคาร ไดออกแบบอาคารรวมชั้นใตดินไมถูกตองเปนเหตุให
อาคารแตกราว ทรุดตัวหรือพังทลาย หรือไมถูกตองตามขอบัญญัติของกฎหมายอันเปนการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับทําโดยไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการอยางไร เม่ือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวา มีความเสียหายอันเกิดจากการกระทําตามหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสามตามท่ี 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางและยกเปนเหตุผลในคําวินิจฉัยวา ผูฟองคดีทั้งสามยังมีความบกพรอง 
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ในฐานะผูทําการออกแบบและคํานวณในการปฏิบัติงานไมครบถวนตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
ตามขอ ๓ (๒)๒๐ ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
คําวินิจฉัยดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ใหลงโทษตักเตือนผูฟองคดีทั้งสาม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๗/๒๕๕๙) 

 

๔. องคกรวิชาชีพดานการบัญชี 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕. องคกรวิชาชีพดานสถาปตยกรรม 
 

 ในการพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิก กฎหมายมีวัตถุประสงคใหสมาชิก
สภาสถาปนิกไดมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อพิจารณา
รางขอบังคับสภาสถาปนิก โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาสถาปนิก 
ที่เขาประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกที่เขารวมประชุม  ดังน้ัน 
สมาชิกจึงตองมีโอกาสไดศึกษารางขอบังคับกอนการประชุมเพื่อการตัดสินใจในการลงมติ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางขอบังคับดังกลาว กฎหมายจึงกําหนดใหตองกําหนด 
เปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและใหแนบรางขอบังคับไปใหสมาชิกดวย  
นอกจากน้ัน กฎหมายยังกําหนดใหตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณียไปยัง
สมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบหาวันอีกดวย  ดวยเหตุน้ี หากขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในการประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิก 
คณะกรรมการสภาสถาปนิกมิไดจัดสงรางขอบังคับที่จะเสนอพิจารณาไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม และจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกสมาชิกกอนวันนัดประชุม 
นอยกวาสิบหาวัน การประชุมดังกลาวจึงเปนการประชุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผล
ทําใหขอบังคับที่ออกโดยมติของที่ประชุมดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายดวย 

 

                                                 
๒๐ ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามา 

ซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๓ ใหกําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ตองปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางถูกตองตามหลักปฏบัิติและวิชาการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๐๓ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งสิบสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรม
ภายใน กอนป พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนสมาชิกสภาสถาปนิก ประเภทสมาชิกสามัญ สาขาสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสิบรวมกับสมาชิกสามัญ 
สภาสถาปนิก จํานวน ๑๐๙ คน ยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการสภาสถาปนิก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
จัดการประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิก เพ่ือพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิก จํานวน ๕ ราง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิก คร้ังที่ ๑/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยหนังสือเชิญประชุมที่สงถึงผูฟองคดีที่ ๔ ประทับตราไปรษณีย 
ระบุวันที่สงคือ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงในการประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิกคร้ังดังกลาว 
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการออก
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญ
สถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปตยกรรม และสาขา
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษากอน พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. .... 
และตอมาไดจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิก คร้ังที่ ๒/๒๕๔๕ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ เพ่ือพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิกที่คางจากการประชุมคร้ังที่ ๑ /๒๕๔๕  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แตมิไดแนบ
รางขอบังคับที่จะเสนอในการประชุมไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมดวย โดยไดแจกรางขอบังคับ
ดังกลาวที่หนาหองประชุมในวันที่มีการประชุม  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกขอบังคับ
สภาสถาปนิก วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคี
สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขา 
ภูมิสถาปตยกรรม และสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงผูฟองคดี 
ทั้งสิบเห็นวา ขอ ๔ (๔) ของขอบังคับดังกลาว กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปตยกรรม และสาขา
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ตองยื่นบัญชีแสดงผลงาน ปริมาณงาน ตามแบบที่ 
สภาสถาปนิกกําหนด อันเปนการเพ่ิมขั้นตอนที่ยุงยากเกินจําเปน เปนการเพ่ิมภาระใหแกผูฟองคดี
ทั้งสิบและผูขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไดจัดการประชุมใหญวิสามัญ
สภาสถาปนิกทั้งสองคร้ังดังกลาวโดยไมไดปฏิบัติตามขอ ๘ ของขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวย
การประชุมของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองสง
หนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา ๑๕ วัน ผูฟองคดีทั้งสิบจึง
นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน ขอ ๔ (๔) ของขอบังคับสภาสถาปนิก  
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก 



 
 
๑๔๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปตยกรรม 
และสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๓๒๑ แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกอบกับขอ ๘๒๒ ของขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการประชุมของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกฯ 
จะเห็นไดวา ในการพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิกกฎหมายมีวัตถุประสงคใหสมาชิก 
สภาสถาปนิกไดมีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
รางขอบังคับสภาสถาปนิก โดยกําหนดใหการออกขอบังคับจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สมาชิกสภาสถาปนิกที่เขาประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกที่เขารวม
ประชุม เม่ือที่ประชุมสมาชิกพิจารณาแลวเห็นชอบ จึงใหเสนอสภาสถาปนิกพิเศษเพื่อขอความ
เห็นชอบและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได มาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
สถาปนิกฯ จึงบัญญัติใหตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและใหแนบ 
รางขอบังคับที่เสนอไปใหสมาชิกพรอมกับหนังสือนัดประชุมดวย และขอ ๘ ของขอบังคับ 
สภาสถาปนิก วาดวยการประชุมของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกฯ ยังกําหนดใหจัดสงหนังสือ 
เชิญประชุมทางไปรษณียไปยังสมาชิกทุกคน ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานตามที่ระบุไวใน
ทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบหาวันกับใหระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 
และใหสงเอกสารตามความจําเปนไปดวย  ทั้งน้ี เพ่ือใหสมาชิกมีโอกาสศึกษารางขอบังคับ 
กอนประชุมสมาชิกสภาสถาปนิก และศึกษาขอมูล ความถูกตอง ความเหมาะสม เพ่ือการ
ตัดสินใจในการลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางขอบังคับดังกลาว เม่ือขอบังคับ วาดวย 
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ระดับ
สามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปตยกรรม 
และสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกโดยสภาสถาปนิก การท่ี 
                                                 
 ๒๑ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๔๓  รางขอบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญ 
 การเสนอรางขอบังคับสภาสถาปนิกของสมาชิกสามัญจะกระทําไดเม่ือมีสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหน่ึงรอยคน
รับรอง 
 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิกท่ีมีการเสนอ 
ตามความเหมาะสมแกกรณี การพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอเปนวาระจรไมได แตตองกําหนดเปนวาระ 
ในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคับสภาสถาปนิกท่ีเสนอไปพรอมกันดวย 

๒๒ ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการประชุมของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณียไปยังสมาชิกทุกคน ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ตามที่ไดระบุไวในทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน 
 หนังสือเชิญประชุมน้ันใหระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ กับใหสงเอกสารตามความจําเปนไปดวย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๐๕ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิกคร้ังที่ ๑/๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ 
โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกสมาชิกกอนวันนัดประชุมนอยกวาสิบหาวันทั้งสองครั้ง  
ยอมเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตนไดกําหนดขึ้นมา  อีกทั้ง ในการ
ประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิกคร้ังที่ ๒/๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดจัดสงรางขอบังคับ 
ที่จะเสนอพิจารณาไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม แตกลับแจกรางขอบังคับดังกลาว 
ที่หนาหองประชุมในวันนัดประชุม แมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวามีสมาชิกคนใดที่โตแยงคัดคาน 
กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดสงหนังสือนัดประชุมไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบในขณะนั้น 
และไดเขารวมประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิกดวยก็ตาม ก็ไมอาจถือไดวาสมาชิกคนดังกลาว 
ใหความเห็นชอบกรณีดังกลาว ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําผิดระเบียบ
ขอบังคับถึง ๒ คร้ัง ติดตอกัน ยอมแสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดใหความสําคัญที่จะ
ปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว  ดังนั้น การประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิกทั้งสองคร้ังดังกลาว
จึงเปนการประชุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผลทําใหขอบังคับออกโดยมติของที่ประชุมดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  พิพากษาเพิกถอน ขอ ๔ (๔) ของขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวย
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ระดับ
สามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปตยกรรม  
และสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ. ๒๕๔๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๒๙-๖๓๒/๒๕๕๙) 
 

๖. องคกรวิชาชีพดานประณีตศิลปกรรม 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗. องคกรวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 

 ๗.๑ สัตวแพทยสภา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๗.๓ คณะกรรมการชางรังวัดเอกชน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๗.๔ คุรุสภา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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บทที่ ๒๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการศึกษา 
 
๑. การคัดเลอืกบุคคลเขารับการศึกษา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การขอรับทุนการศึกษา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
๔. การสอบและประเมินผล 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๕. การสําเร็จการศึกษา 
 

การพิจารณาและอนุมัติใหนิสิตสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดและคณะใด  
สภามหาวิทยาลัยในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติปริญญาจําตองพิจารณาบทกฎหมาย 
ที่ใชบังคับอยูในวันที่มีการพิจารณาอนุมัติปริญญาดังกลาว  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาไดออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน 
และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
และไดออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ และวันที่ ๒ 
สิงหาคม  ๒๕๕๑  ตามลําดับ  โดยไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดยกเวนมิใหประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับน้ีบังคับกับนิสิตที่สมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตรกอนวันที่
ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ การพิจารณาและอนุมัติใหนิสิตสําเร็จการศึกษาจึงตองเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งสองฉบับขางตน และโดยที่ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ มีเน้ือหาเปนเพียง 
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การโอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิตฯ ซึ่งเดิมเปนของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ไปเปนของคณะการจัดการและการทองเที่ยว ซึ่งจัดตั้งข้ึนใหมเทาน้ัน 
มิไดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่นิสิตประสงคจะศึกษาและ 
ไดสมัครเขาศึกษา  ดังน้ัน การท่ีประกาศดังกลาวมิไดมีบทเฉพาะกาลกําหนดไว 
ในทํานองที่วา ไมใหประกาศฉบับน้ีบังคับกับนิสิตที่สมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิตฯ กอนวันที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ จึงไมเปนเหตุใหประกาศ 
ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดสมัครเขาศึกษาเปนนิสิตปริญญาโทและลงทะเบียนเปนนิสิตโครงการ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย (MM in HRM) รุนที่ ๗ 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในระหวางที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๑ ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามลําดับ  
ตอมา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดยื่นคํารองตออธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ขอสําเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตคณบดี 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แจงวาไมสามารถอนุมัติ
สําเร็จการศึกษาและรับปริญญาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได เน่ืองจากคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมีมติวา ตามที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดยุบ
เพ่ือยกระดับเปนหนวยงานระดับคณะการจัดการและการทองเท่ียว ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ โดยสวนงานที่จัดการศึกษา
หลักสูตรที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดศึกษาอยู คือ คณะการจัดการและการทองเท่ียว จึงขอใหนิสิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย (MM in HRM) ทุกคน 
ที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป จบการศึกษาในชื่อคณะการจัดการ
และการทองเที่ยว ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดมีหนังสือถึงอธิการมหาวิทยาลัยบูรพาและสภามหาวิทยาลัย
บูรพา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลําดับ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
สําเร็จการศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยืนยันวา
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ไมสามารถอนุมัติตามที่ขอใหได ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามดําเนินการอนุมัติใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดสําเร็จการศึกษา มอบปริญญาบัตร 
และไดรับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดสมัครเขาศึกษาเปนนิสิตปริญญาโทและลงทะเบียนเปนนิสิต 

โครงการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย (MM in HRM) รุนที่ ๗ 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐  
ตอมา ขณะที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๑ ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามลําดับ  
และไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดยกเวนมิใหประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาดังกลาวใชบังคับกับนิสิต 
ที่สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย (MM in 
HRM) ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกอนวันที่ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาดังกลาวใชบังคับแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงตองตกอยูภายใตบังคับ 
ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาดังกลาวทันทีนับแตวันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ และเม่ือ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ 
มีผลเปนการยกฐานะภาควิชาบริหารธุรกิจ ซ่ึงเดิมสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ขึ้นเปนหนวยงานระดับคณะ ชื่อวา “คณะการจัดการและการทองเที่ยว” ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงตอง
ยายมาสังกัดอยูในคณะการจัดการและการทองเที่ยวโดยผลของประกาศดังกลาว  และตอมา 
เม่ือผูฟองคดีทั้งเจ็ดสําเร็จการศึกษา และไดยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอสําเร็จการศึกษาและ
รับปริญญาบัตรหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
การพิจารณาและอนุมัติใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดและคณะใด ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติปริญญาจําตองพิจารณาบทกฎหมายท่ีใชบังคับอยู 
ในวันที่มีการพิจารณาอนุมัติปริญญา  ดังน้ัน เม่ือภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนหนวยงานระดับคณะ ชื่อวา “คณะการจัดการและ 
การทองเที่ยว” ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ 
ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุมัติให 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดสําเร็จการศึกษาปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ



      
 
๑๔๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทรัพยากรมนุษย โดยมิไดระบุในปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนวาสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตระบุในปริญญาบัตรและระเบียน
แสดงผลการเรียนวาสําเร็จการศึกษาคณะการจัดการและการทองเที่ยว จึงเปนการดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในเวลาที่มีการพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด  
หาใชการใชกฎหมายที่มีผลยอนหลังในทางที่เปนผลรายแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดดังที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ด
กลาวอางแตอยางใดไม  นอกจากน้ัน ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน 
และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ ก็มีผลแตเพียงเปนการโอนภาระหนาที่และ 
ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตฯ ซ่ึงเดิมเปนของ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปเปนของคณะการจัดการและ 
การทองเท่ียว ซ่ึงจัดตั้งขึ้นใหมตามประกาศมหาวทิยาลัยบูรพาดังกลาวเทาน้ัน มิไดมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตร ผูฟองคดีทั้งเจ็ดประสงคจะศึกษาและไดสมัครเขาศึกษา 
อันเปนการสรางภาระในการศึกษาใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดหรือกระทบตอคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนและการศึกษาตลอดจนศักด์ิและสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 
หรือแมกระทั่งชื่อปริญญาเลยแมแตนอย การที่ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน 
และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ มีผลใชบังคับทันทีกับนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิตฯ โดยมิไดมีบทเฉพาะกาลกําหนดไวในทํานองที่วา ไมใหประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับน้ีบังคับกับนิสิตที่สมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิตฯ กอนวันที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ แตใหใชประกาศฉบับน้ีกับนิสิตที่สมัครเขาศึกษา
ภายหลังจากที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคับแลว จึงไมเปนเหตุใหประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง 
การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)ฯ ไมชอบดวยกฎหมาย และสงผลให
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามอนุมัติใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดซ่ึงสมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิตฯ ไดรับปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย โดยไมไดระบุในปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนวาสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตระบุในปริญญาบัตรและระเบียน
แสดงผลการเรียนวาสําเร็จการศึกษาคณะการจัดการและการทองเที่ยว เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๘/๒๕๕๘) 

 

การคัดลอกขอความแมจะเปนเพียงสวนหนึ่ง แตก็ถือเปนการกระทําที่ขัดตอ
จริยธรรมทางวิชาการและการทํางานวิจัย ซึ่งมีผลใหปริญญานิพนธที่มีเน้ือหาที่คัดลอกงาน
ของผูอ่ืนไมไดมาตรฐานตามเกณฑของวิชาการ ปริญญานิพนธทุกบทตองทําโดยนิสิต 
ผูขอรับปริญญาหรือผูวิจัยทั้งหมด  เพื่อแสดงถึงคุณภาพวิชาการ  การลอกเลียน 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๑๑ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถือเปนความผิดอยางรายแรงในทางวิชาการ นิสิตที่คัดลอกงานวิชาการของบุคคลอ่ืน 
ในปริญญานิพนธของตน แมจะเปนเพียงบางสวน ยอมถือเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการ
ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และกรณีดังกลาวถือไดวาเปนขอเท็จจริงในสวนที่เปน
สาระสําคัญในการอนุมัติปริญญาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง 
การที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งอนุมัติปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
อุดมศึกษาใหแกนิสิตผูคัดลอกวิทยานิพนธของบุคคลอ่ืน โดยสําคัญผิดในขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสําคัญวา นิสิตผู น้ันเปนผูที่ทําปริญญานิพนธดวยตนเอง จึงเปนการ 
ออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยในฐานะผูทําคําสั่ง 
ทางปกครองดังกลาว ยอมมีอํานาจที่จะเพิกถอนคําสั่งน้ันไดตามมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง 
และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเขาศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ และไดรับอนุมัติปริญญาเม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓  ตอมา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ใหชะลอการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เน่ืองจากมีผูรองเรียนวาปริญญานิพนธของผูฟองคดีมีเน้ือหาบางสวน
เหมือนกับปริญญานิพนธฉบับอ่ืน ใหผูฟองคดีชี้แจงเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงผูฟองคดี 
ทําหนังสือชี้แจง จากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงการทํา
ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตของผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดเสนอผล 
การตรวจสอบขอเท็จจริงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวา ปริญญานิพนธของผูฟองคดีในบทที่ ๒ 
ตั้งแตหนา ๑๔ ถึงหนา ๔๐ มีขอความเหมือนกับของนางสาว ท. รวม ๒๔ หนา และมีการอางชื่อ
ของผูแตงชื่อเดียวกันแตใชปที่แตกตางกัน มีการสลับบรรทัดของขอความที่ลอกมา ทําใหดูเหมือน
แตกตางกัน อันแสดงถึงเจตนาของผูฟองคดีที่ตองการจะหลอกลวงกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ซ่ึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือพิจารณาถอนการอนุมัติปริญญาของผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีมติใหถอนชื่อผูฟองคดีจากการอนุมัติปริญญา เน่ืองจากปริญญานิพนธของผูฟองคดี 
มีลักษณะเปนการคัดลอก จึงไมถูกตองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผูฟองคดี
จึงเปนผูขาดคุณสมบัติในการขอรับปริญญาและการใหปริญญาตามขอ ๓๕.๒.๖ และขอ ๓๖  
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงการถอนชื่อใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
ขอความเปนธรรม และมีหนังสืออุทธรณมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ



      
 
๑๔๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แจงผลวาไดนําเรื่องหารือบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแลว  
และมีมติยืนยันตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ือง ถอนชื่อผูฟองคดีจากการไดรับอนุมัติวุฒิปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตเปนโมฆะ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุมัติปริญญาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการอุดมศึกษา ใหแกผูฟองคดีตามเดิม และใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ใหถอนการอนุมัติวุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
มาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร และขอ ๓๕.๒.๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ กําหนดวา นิสิตจะขอรับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองมีคุณสมบัติทําปริญญานิพนธผานตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
และสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธได ขอ ๓๖ กําหนดวา การใหปริญญา มหาวิทยาลัย 
จะพิจารณานิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา มีคุณสมบัติตามขอ ๓๕.๒ และมีความประพฤติดี 
เพ่ือเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร จากบทบัญญัติดังกลาว
เห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจอนุมัติใหปริญญาแกนิสิตผูที่มีคุณสมบัติขอรับปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก และปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยบุคคลน้ันจะตองเปนผูมีคุณสมบัติทําปริญญานิพนธ
ผานตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธได และจะตอง
เปนผูที่มีความประพฤติดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงจะพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกนิสิตผู น้ัน  
และในทางกลับกันหากพบวามีนิสิตผูทีเ่สนอขอรับปริญญาขาดคุณสมบัติประการใดประการหนึ่ง 
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจที่จะพิจารณาไมอนุมัติ
ปริญญาใหได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาตามรายงานผลการสอบขอเท็จจริงการทําปริญญานิพนธ
ของผูฟองคดีของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาปริญญานิพนธของผูฟองคดี
โดยเฉพาะบทที่ ๒ วาดวยเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เปนบทท่ีวาดวยแนวความคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม มีขอความซ้ําซอนและคลายคลึงกับปริญญานิพนธ 
ของนางสาว ท. ตอนที่ ๑ ในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
ที่ไดเสนอปริญญานิพนธกอนผูฟองคดี ประมาณ ๒๔ หนา โดยผูฟองคดีไมไดแสดงใหเห็น 
อยางชัดเจนวา ขอความที่ซํ้าซอนและคลายคลึงกับปริญญานิพนธของนางสาว ท. เปนการอางอิง
แนวคิดของผูอ่ืนเพ่ือสนับสนุนแนวคิดหรือขอเสนอหรือความคิดเห็นของตนเอง จึงเชื่อไดวา
ขอความที่ซํ้าซอนและคลายคลึงกับปริญญานิพนธของนางสาว ท. เปนขอความที่ไดคัดลอก 
มาจากปริญญานิพนธของนางสาว ท. เพียงแตไดสลับบรรทัดของขอความเพ่ือหลอกลวง
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กรรมการควบคุมปริญญานิพนธใหเขาใจไขวเขววา ผูฟองคดีเปนผูดําเนินการเอง จึงเห็นไดวา 
ผูฟองคดีไมไดทําปริญญานิพนธดวยแนวคิดของตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
การคัดลอกขอความแมจะเปนเพียงสวนหนึ่ง แตก็ถือเปนการกระทําที่ขัดตอจริยธรรมทางวิชาการ
และการทํางานวิจัย ซ่ึงมีผลใหปริญญานิพนธไมไดมาตรฐานตามเกณฑของวิชาการ ปริญญานิพนธ
ทุกบทตองทําโดยนิสิตผูขอรับปริญญาหรือผูวิจัยทั้งหมด เพ่ือแสดงถึงคุณภาพวิชาการ จะลอกเลียน
สวนใด ๆ ไมได ความมีคุณภาพตองครบทั้งเลม ไมใชพิจารณาจากสวนใดสวนหนึ่ง การลอกเลียน
ถือเปนความผิดอยางรายแรงในทางวิชาการ จึงเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต และกรณีดังกลาวถือไดวาเปนขอเท็จจริงในสวนที่เปนสาระสําคัญในการออกคําสั่ง
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังอนุมัติปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา  ใหแกผูฟองคดี  โดยสําคัญผิดในขอเท็จจริ ง 
อันเปนสาระสําคัญวา ผูฟองคดีเปนผูที่ทําปริญญานิพนธดวยตนเอง จึงเปนการออกคําสั่ง 
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูทําคําสั่งทางปกครอง 
สามารถที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกลาวไดตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติถอนการอนุมัติปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ที่ไดอนุมัติใหผูฟองคดีไปแลว และมีหนังสือแจงมติให 
ผูฟองคดีทราบ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  ทั้งน้ี สําหรับกรณีที่คณะกรรมการ
สอบปากเปลา และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธไดพิจารณาปริญญานิพนธและกระบวนการ 
ทําปริญญานิพนธของผูฟองคดี แลวเห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา น้ัน เห็นวา คณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธในการควบคุมและใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ มีหนาที่ในการพิจารณากระบวนการ
ทําปริญญานิพนธ และเม่ือปริญญานิพนธน้ันสมบูรณ คณะกรรมการดังกลาวจึงลงชื่อเสนอ
ปริญญานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติปริญญานิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษา  
การประเมินของคณะกรรมการประเมินตามเน้ือหาสาระของบทที่ ๒ โดยไมมีขอเท็จจริง 
การคัดลอกขอความจากปริญญานิพนธของบุคคลอ่ืน ซ่ึงถือเปนสาระสําคัญทําใหคณะกรรมการ
เขาใจวา ผูฟองคดีไดเรียบเรียงหลักทฤษฎีดวยตนเอง การประเมินของคณะกรรมการจึงเปนการ
ประเมินโดยผิดหลง สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดแจงใหผูฟองคดีและคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธชี้แจงขอเท็จจริง  เห็นไดวา ขอเท็จจริงเก่ียวกับการคัดลอกปริญญานิพนธเกิดขึ้น
ภายหลังจากกระบวนการจัดทําปริญญานิพนธ การสอบปริญญานิพนธและการประเมินคุณภาพ
ปริญญานิพนธตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาฯ เสร็จสิ้นแลว  อีกทั้ง คณะกรรมการสอบปากเปลา และคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเม่ือไดลงชื่อเสนอปริญญานิพนธของผูฟองคดีแลว ถือวาไดดําเนินการครบถวน 
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ตามหนาที่แลว  เม่ือผลปรากฏวาผูฟองคดีมีเจตนาคัดลอกขอความจากปริญญานิพนธของผูอ่ืนจริง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือพิจารณาถอนปริญญานิพนธดังกลาว  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติถอนปริญญานิพนธของผูฟองคดีซึ่งถือวาเปนการกระทําโดยชอบแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘) 
 

๖. การพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหนิสิตขยายระยะเวลาการศึกษาเปนอํานาจ
และหนาที่ของอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่จะวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร 
ตามขอ ๓๔ ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ไดประชุมและมีมติไมเห็นชอบใหนิสิตขยายระยะเวลาการศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไดมีหนังสือแจงมติของคณะกรรมการฯ ใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรทราบและแจง 
ผูฟองคดี โดยไมไดเสนอใหอธิการบดีฯ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง และอธิการบดีฯ ก็ไมได
เปนผูลงนามในหนังสือแจง แมกรณีจะปรากฏวาอธิการบดีฯ จะเปนประธานกรรมการฯ 
ของคณะกรรมการฯ ดวยก็ตาม กรณีก็ตองถือวาอธิการบดีฯ ยังไมไดมีคําวินิจฉัย 
กรณีดังกลาว  ดังน้ัน มติที่ไมใหนิสิตขยายระยะเวลาการศึกษา จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะที่ผูฟองคดีเปนนักศึกษาหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ สาขาวิศวกรรมเคมี  

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลา
การศึกษา ปรากฏวาคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไมเห็นชอบใหขยายเวลา
การศึกษาใหผูฟองคดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
แจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรทราบ เพ่ือแจงใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิตมีมติใหยกอุทธรณ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แจงผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมเห็นชอบใหขยายเวลา
การศึกษา เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี และคืนสถานภาพนิสิต
และขยายเวลาการศึกษาใหผูฟองคดี 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไมไดกําหนดกรณีการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหนิสิตขยายระยะเวลาการศึกษาไว  
เม่ือผูฟองคดียื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการศกึษา กรณีจึงเปนอํานาจและหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่จะวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาและเสนอความเห็น
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวตามขอ ๓๔๑ ของระเบียบดังกลาว ซ่ึงความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะตองวินิจฉัยตามแตอยางใด และแมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะเปนประธานกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และไดรวมลงมติในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
คร้ังที่ ๔/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดวยก็ตาม เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนประธาน
กรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยตําแหนงตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
บัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงเปนสถานะ
ประธานขององคกรกลุมที่มีอํานาจหนาที่แยกตางหากจากอํานาจหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี 
หากแปลความวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติอยางใดแลว มีผลเทากับวาผูถกูฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง
ตามมติดังกลาวดวยโดยปริยาย ก็ยอมไมมีความจําเปนที่ระเบียบดังกลาวจะตองกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณาสั่งการอีก  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตรทราบและแจงผูฟองคดี โดยไมไดเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา 

                                                 
๑ ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๓๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ี หรือในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

และเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร 
๒ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” ประกอบดวย 
(๑) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ 
(๒) คณบดีบัณฑิตวิยาลัยเปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งจากรองอธิการบดีจํานวนสองคน 
(๔) กรรมการซ่ึงคณบดีของคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเลือกกันเองจํานวนสิบคน 
(๕) กรรมการซึ่งคณบดีของคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากหัวหนาภาควิขาของภาควิชาที่เปดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวนสิบคน แตตองไมเปนหัวหนาภาควิชาในคณะที่คณบดีไดรับเลือกตาม (๔) 
ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการและแตงตั้ง 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอีกคนหน่ึงเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตาม (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได 
ในกรณีที่กรรมการตาม (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการ

เลือกกรรมการใหมข้ึนแทนตําแหนงที่วาง โดยใหอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 



      
 
๑๔๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อีกคร้ังหน่ึง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมไดเปนผูลงนามในหนังสือดังกลาว  จึงรับฟงไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมไดมีคําวินิจฉัยกรณีดังกลาวตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาการศึกษาและไดแจงใหผูฟองคดีทราบ เปนผลทําให 
ผูฟองคดีตองพนสภาพการเปนนิสิตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๔๖ ตั้งแตวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวจึงมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี 
สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ก็เปนเพียง
การดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิต 
ซ่ึงเปนที่สุดแลวตามขอ ๑๘ วรรคสอง และขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวยการรองทุกข อุทธรณ และการพิจารณาเรื่องรองทุกข อุทธรณของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๕  
อันเปนคนละขั้นตอนกับการพิจารณาส่ังการตามขอ ๓๔ ของระเบียบดังกลาว  ดังน้ัน มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ไมเห็นชอบใหขยายเวลา
การศึกษาของผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนเหตุใหมติของ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิต ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
ตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายดวย  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ไมเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษา และมติของคณะกรรมการพิจารณา
เร่ืองรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิตที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีผลยอนหลังไปนับแตวันออกคําสั่ง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๔/๒๕๕๘) 

 

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะ คณบดีฯ  
จึงมีอํานาจในการพิจารณาทบทวนการดําเนินการของคณะกรรมการหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ ไดตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๒๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
พ.ศ. ๒๕๐๙ และโดยที่มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการ
ประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ในการวางระเบียบปฏิบัติภายในคณะดวยความเห็นชอบ
                                                 

๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๑๒ คําส่ังทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเร่ืองน้ัน 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๑๗ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของสภาสถาบัน  กําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพื่อเสนอ 
สภาสถาบัน และจัดดําเนินการสอบไลหรือทดสอบ ซึ่งอํานาจในการจัดดําเนินการสอบไล
ยอมรวมถึงอํานาจในการตรวจขอสอบ อํานาจในการมีคําสั่งเก่ียวกับการพิจารณาทบทวน
การตรวจขอสอบดวย การที่คณบดีฯ นํามติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรดังกลาว 
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ และหนังสือรองเรียนของนักศึกษา
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จึงเปนการกระทํา
ที่อยูในอํานาจและหนาที่ของคณบดีฯ และการที่คณบดีฯ ไดใหโอกาสแกนักศึกษาที่สอบ
ไมผาน มาสอบแกตัวใหมอีกครั้งหน่ึง ถือไดวาเปนการดําเนินการจัดการสอบไลเพิ่มเติม
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในหลักสูตร โดยมิไดมีการแกไขหลักการของหลักสูตร
แตอยางใด จึงเปนการสอบที่ชอบดวยกฎหมาย และผลการสอบมีผลผูกพันกับนักศึกษา 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟ องคดีได รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนใหศึกษาหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ รุนที่ ๑ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในการศึกษาหลักสูตรดังกลาว  
ขอ ๑๑ (๒) ของหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) 
กําหนดใหการประเมินผลและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกจะตองสอบผาน 
Qualifying Examination หมวดวิชา Microeconomics และหมวดวิชา Macroeconomics ภายใน
ระยะเวลา ๒ ป นับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ มีมติใหนักศึกษาตองเรียนวิชาพ้ืนฐาน
ของแตละหมวดวิชาใหครบกอน จึงจะมีสิทธิสอบ Qualifying Examination โดยตองสอบใหผาน
ภายใน ๒ ป และตองสอบแตละหมวดวิชาใหผานภายใน ๒ คร้ัง  ทั้งน้ี ในการสอบ Qualifying 
Examination ประจําป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ น้ัน ไดกําหนดการสอบเอาไว ๓ คร้ัง ปรากฏวาในการสอบ
คร้ังที่ ๑ ผูฟองคดีแจงไมเขาสอบวิชา Microeconomics สวนวิชา Macroeconomics ผูฟองคดี
สอบไมผาน สวนในการสอบครั้งที่ ๒ ผูฟองคดีแจงไมเขาสอบทั้ง ๒ หมวดวิชา สําหรับการสอบ
คร้ังที่ ๓ ผูฟองคดีสอบผานวิชา Microeconomics สวนวิชา Macroeconomics ผูฟองคดีสอบไมผาน  
ตอมา คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ ไดมีมติ
ในการประชุมใหแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination เพ่ือพิจารณา
ในรอบที่ ๒ สําหรับผูที่สอบไมผานในแตละหมวดวิชา  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงอธิการบดี
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอใหตรวจสอบการใหคะแนน
ทดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และตั้งคณะกรรมการทบทวนการสอบสําหรับการสอบ



      
 
๑๔๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คร้ังที่ ๓ วิชา Macroeconomics ซ่ึงผูฟองคดีสอบไมผาน รองศาสตราจารย ร. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ซ่ึงดํารงตําแหนงคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จึงเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนประธานกรรมการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การสอบ Qualifying Examination ที่ผานมาไมเคยชี้แจงผลการสอบ
แกนักศึกษา และการที่ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) 
หลักสูตรนานาชาติ มีมติแตงตั้งกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination ใหแก
นักศึกษาที่สอบไมผานน้ัน เน่ืองจากกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งดังกลาวไมไดสอนหมวดวิชา 
Microeconomics และหมวดวิชา Macroeconomics แกนักศึกษา รุนที่ ๑ จึงยังไมไดทาบทาม
มาเปนกรรมการทบทวนผลการสอบ โดยที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความเหมาะสม 
ที่จะแตงตั้งอาจารยที่ไมไดสอนวิชาดังกลาวมาทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination  ดังน้ัน 
เพ่ือมิใหเกิดการ Overrule จึงมีมติไมแตงตั้งกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
มีมติไมอนุมัติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบวิชาดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดใหโอกาสแกผูฟองคดีและนักศึกษาที่สอบไมผาน Qualifying Examination สอบแกตัวใหม
อีกคร้ังหน่ึง ผลปรากฏวาผูฟองคดียังคงสอบไมผาน จึงทําใหผูฟองคดีสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา 
ผูฟองคดีเห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติไมแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ  
และการไมเปดเผยการใหคะแนนเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเลย 
การปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดี 
ไมสําเร็จการศึกษาและไดรับความเสียหายจากการถูกมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับใหชดใช 
เงินทุนการศึกษาคืน และเสียคาใชจายสวนตัวในการศึกษา  ทั้งน้ี ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ถึงผูถูกฟองคดีทั้งสองเพ่ือใหชําระหน้ีในจํานวนเงินตามที่ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงิน จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ  

เปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดหลักสูตรการเรียนและการสอบในระดับปริญญาเอก 
ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงคณบดีของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจและมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจในการพิจารณาทบทวนการดําเนินการของคณะกรรมการหลักสูตร



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๑๙ 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ ไดตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๔ 
ประกอบมาตรา ๒๘ (๑)๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
และโดยที่มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจ
และหนาที่ในการวางระเบียบปฏิบัติภายในคณะดวยความเห็นชอบของสภาสถาบัน กําหนดหลักสูตร
และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอสภาสถาบัน และจัดดําเนินการสอบไลหรือทดสอบ 
ซ่ึงอํานาจในการจัดดําเนินการสอบไลยอมรวมถึงอํานาจในการตรวจขอสอบ อํานาจในการมีคําส่ัง
เก่ียวกับการพิจารณาทบทวนการตรวจขอสอบดวย เม่ือคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ ไดมีการประชุมและมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน 
ผลการสอบ Qualifying Examination เพ่ือพิจารณาในรอบที่ ๒ สําหรับผูที่สอบไมผานในแตละ
หมวดวิชา และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นํามติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ  
และหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ จึงเปนการกระทําที่อยูในอํานาจและหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเม่ือพิจารณา 
ถึงเหตุผลที่ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบที่วา เน่ืองจากกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งไมไดสอนวิชา Microeconomics และวิชา Macroeconomics แกนักศึกษารุน ๑ มากอน 
และเพ่ือมิใหเกิดการ Overrule จึงถือไดวาเหตุผลดังกลาวมีนํ้าหนักพอที่จะรับฟงได  ดังน้ัน การที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบถึงมติดังกลาว จึงเปนการดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่และใชดุลพินิจโดยชอบตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรฯ แลว 

สวนในกรณีของการจัดการสอบใหมน้ัน เห็นวา ขอ ๑๑ (๒) ของหลักสูตร Doctor of 
Philosophy Program in Economics (International Program) กําหนดใหการประเมินผลและ
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก จะตองสอบผาน Qualifying Examination หมวดวิชา 
Microeconomics และหมวดวิชา Macroeconomics ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันขึ้นทะเบียน
                                                 

๔ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๒๓ ในคณะหน่ึง ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะใหมีรองคณบดี 
ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๕ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
มาตรา ๒๘ คณบดีและผูอํานวยการสํานักมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับคณะหรือสํานัก ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดดําเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะหรือสํานัก 
(๒) รักษาระเบียบวินัย 
(๓) ปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสถาบัน และระเบียบของคณะหรือสํานัก 
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เปนนักศึกษา โดยในการดําเนินการจัดการสอบไลวิชาดังกลาว มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรฯ บัญญัติใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการสอบ Qualifying Examination ประจําป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ น้ัน  
ผูฟ องค ดีสอบผ านวิชา  Microeconomics แตสอบวิชา  Macroeconomics สอบไมผ าน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดใหโอกาสแกผูฟองคดีและนักศึกษาที่สอบไมผาน Qualifying Examination 
สอบแกตัวใหมอีกคร้ังหน่ึง กรณีจึงเห็นไดวาเปนการดําเนินการจัดการสอบไลเพ่ิมเติมเพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนดในหลักสูตรโดยมิไดมีการแกไขหลักการของหลักสูตรที่กําหนดให
นักศึกษาปริญญาเอกจะตองสอบผาน Qualifying Examination ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแต
วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแตอยางใด ทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดสอบใหมอีกคร้ัง 
การสอบดังกลาวจึงเปนการสอบท่ีชอบดวยกฎหมาย และผลการสอบก็มีผลผูกพันผูฟองคดี  
เม่ือผูฟองคดีสอบไมผานจึงทําใหผูฟองคดีสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา 

สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเปดเผยการใหคะแนนนั้น เห็นวาหนังสือรองขอ 
ของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ระบุวา ขอความอนุเคราะหใหตรวจสอบ 
การใหคะแนนการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
กระดาษคําตอบของผูฟองคดีและสอบปากเปลา จึงมิใชหนังสือที่ผูฟองคดีขอใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการสอบโดยตรง  อีกทั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีมติไมอนุมัติใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการทบทวนผลการสอบวิชาดังกลาว หากผูฟองคดีเห็นวาหนังสือดังกลาว 
เปนคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ผูฟองคดีก็ตองอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง๖ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการแตอยางใด จึงรับฟงไดวา  
ผูฟองคดีไมมีความประสงคจะขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับคะแนนสอบมาตั้งแตตน จึงไมอาจถือไดวา
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีหนาที่
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗๑๕/๒๕๕๘) 
 

                                                 
๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําส่ังไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ตามมาตรา ๒๕ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๗. การดําเนินกิจการการศึกษา 
 

 ๗.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองใชเกณฑพิจารณาใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา ตองเปนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว  ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๑๖ (๖) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับ
ขอ ๒๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนแลว  
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไดรับทราบการใหความเห็นชอบดังกลาวแลว 
หลักสูตรดังกลาวจึงเปนหลักสูตรที่ชอบดวยกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจะใชเปน
หลักเกณฑพิจารณาใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาเม่ือนักศึกษา 
ไดสอบผานรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว ซึ่งในกรณีหลักสูตรที่ปรากฏในคูมือ
นักศึกษาไมตรงกับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ผูฟองคดีจะไดลงทะเบียนและ
สอบผานรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรที่ปรากฏในคูมือนักศึกษาแลว ก็ไมทําใหผูฟองคดี
มีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษาไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา 
ข้ันปริญญาตรีฯ และแมวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดจัดพิมพหลักสูตรตามที่ปรากฏ 
ในคูมือนักศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๔๗  เปนคู มือนักศึกษาตลอดมาทุกป  และฐานขอมูล 
ทางคอมพิวเตอรก็ถูกตองตรงตามที่ผูฟองคดีและนักศึกษาใชเปนคูมือการลงทะเบียน
ตลอดมาก็ตาม แตกรณีก็ไมมีผลทําใหหลักสูตรที่ปรากฏในคูมือนักศึกษาดังกลาว
กลายเปนหลักสูตรที่จะใชเปนเกณฑพิจารณาใหผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาได 

สรุปขอเท็จจริง 
มหาวิทยาลัยขอนแกนได เปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) ในปการศึกษา 
๒๕๔๗ โดยหลักสูตรดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเม่ือวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําคูมือนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๗ แสดงรายละเอียดโครงสรางหลักสูตร
และแผนการศึกษาในแตละภาคการศึกษาจนสําเร็จการศึกษามอบใหแกนักศึกษาท่ีเขาศึกษา 
ในหลักสูตรดังกลาว และสาขาวิชาศิลปศึกษาไดสงขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน
ตามที่ปรากฏในคูมือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือใชสําหรับ
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เปนขอมูลในการชําระคาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาและบันทึกประวัติการศึกษา 
ของนักศึกษาแตละราย แตปรากฏวารายละเอียดโครงสรางหลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ที่ปรากฏในคู มือการศึกษาดังกลาวมีความแตกตางจากหลักสูตรที่ ได รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ในสวนของรายวิชาที่กําหนดเปน 
วิชาบังคับและวิชาเลือก จํานวนหลายวิชา  ตอมา เม่ือคุรุสภาไดประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการผลิตปริญญาเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว คณะศึกษาศาสตร  
สาขาศิลปศึกษา ไดตรวจพบความบกพรองของหลักสูตรที่ปรากฏในคูมือนักศึกษาดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๔๐๑/๒๕๕๒) เร่ือง  
การเทียบเทารายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๔๗) คณะศึกษาศาสตร ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ใหรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ตามคูมือนักศึกษาเปนรายวิชาที่เทียบเทากันไดกับรายวิชาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน ๗๓ รายวิชา โดยกําหนดใหรายวิชาที่พิพาทในคดีน้ี คือ 
วิชา ๒๓๕ ๒๔๐ วาดเสนขั้นสูงสําหรับครู เทียบเทาไดกับวิชา ๒๓๕ ๒๒๑ วาดเสนสรางสรรค
สําหรับครู วิชา ๒๓๕ ๒๔๒ ภาพพิมพขั้นสูงสําหรับครู เทียบเทาไดกับวิชา ๒๓๕ ๓๒๓  
ภาพพิมพสรางสรรคสําหรับครู และวิชา ๒๓๕ ๒๔๓ ประติมากรรมขั้นสูงสําหรับครู เทียบเทา 
ไดกับวิชา ๒๓๕ ๓๒๖ ประติมากรรมสรางสรรคสําหรับครู ซ่ึงการเทียบเทารายวิชาทําใหทั้งสาม
รายวิชา ซ่ึงตามคูมือนักศึกษากําหนดใหเปนรายวิชาเลือกปรับเปลี่ยนเปนรายวิชาบังคับในกลุม
วิชาเอกศิลปศึกษาตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบ มีผลใหนักศึกษา
ที่ไมไดเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวไวตองลงทะเบียนเพ่ิม เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ของหลักสูตร สวนนักศึกษาคนใดที่ไดเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวแลว ก็จะไดรับการเทียบโอน
เขาสูกลุมวิชาบังคับตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบโดยไมตอง
ลงทะเบียน ผูฟองคดีเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาศิลปศึกษา โดยเขาศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๔๘ ไดรับแจงจากอาจารยประจําสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ที่พิพาทดังกลาว โดยอางวาวิชาดังกลาวเปนวิชาบังคับซ่ึงทุกคนตองลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ัน 
จะไมมีสิทธิลงทะเบียนวิชาปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา และจะไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๕๒ แตผูฟองคดีปฏิเสธการลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาตามคูมือนักศึกษา
กําหนดเปนวิชาเลือก และผูฟองคดีลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ตามคูมือนักศึกษาครบถวนแลว โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดลงทะเบียนทั้ง ๓ วิชาพิพาทดังกลาวใหแกผูฟองคดี แลวบันทึกขอมูลในฐานขอมูล 
การลงทะเบียนวา ผูฟองคดีคางชําระคาลงทะเบียนและคาปรับทั้ง ๓ วิชา ผูฟองคดีเห็นวา  
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา 
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนตามคูมือนักศึกษาที่กําหนดใหวิชาพิพาทที่เปน 
วิชาเลือกเปลี่ยนแปลงเปนวิชาบังคับ และการบันทึกขอมูลวาผูฟองคดีคางชําระคาลงทะเบียน
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร และแกไขขอมูลทางทะเบียนของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ บัญญัติวา  

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ (๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ กําหนดวา การสําเร็จการศึกษา นักศึกษา 
ที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปน้ี ๒๙.๑ สอบผานรายวิชา 
ครบตามหลักสูตร...  ดังนั้น หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองใชเปนเกณฑพิจารณา 
ใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จึงตองเปนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว  
เม่ือปรากฏวาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไดรับทราบการใหความเห็นชอบดังกลาวแลวเม่ือวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๔๘ หลักสูตรดังกลาวจึงเปนหลักสูตรที่ชอบดวยกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน
จะใชเปนเกณฑพิจารณาใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาเม่ือนักศึกษาไดสอบผาน
รายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว  ดวยเหตุน้ี แมผูฟองคดีจะไดลงทะเบียนและสอบผาน
รายวิชาครบถวนตามหลักสูตรที่ปรากฏในคูมือนักศึกษาแลว ก็ไมทําใหผูฟองคดีมีคุณสมบัติ 
ที่จะสําเร็จการศึกษาไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีฯ 
และแมวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดจัดพิมพหลักสูตรตามที่ปรากฏในคูมือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนคูมือนักศึกษาตลอดมาทุกป และฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรก็ถูกตองตรงตามที่ผูฟองคดี
และนักศึกษาใชเปนคูมือการลงทะเบียนตลอดมาก็ตาม แตก็ไมมีผลทําใหหลักสูตรที่ปรากฏ 
ในคูมือนักศึกษาดังกลาวกลายเปนหลักสูตรที่จะใชเปนเกณฑพิจารณาใหผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาได 
สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศ เรื่อง การเทียบเทารายวิชาหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) คณะศึกษาศาสตร  
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ใหรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนตามคูมือนักศึกษาเปนรายวิชา 
ที่เทียบเทากันไดกับรายวิชาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 
๗๓ รายวิชา น้ัน เปนการกระทําไปเพ่ือแกไขความบกพรองของหลักสูตรที่ปรากฏในคูมือนักศึกษา
และที่ไดจัดการสอนไปแลวใหถูกตองสอดคลองกับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ เพ่ือใหนักศึกษาที่สําเร็จตามหลักสูตรไดรับอนุมัติปริญญาและสามารถ
ไปประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑที่คุรุสภากําหนดได การออกประกาศดังกลาวจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย สวนกรณีที่สํานักทะเบียนและประมวลผลไดลงทะเบียนแทนผูฟองคดีน้ัน  
ก็สืบเน่ืองจากคณะศึกษาศาสตรไดทําเร่ืองขอลงทะเบียนใหผูฟองคดีและนักศึกษารหัส ๔๘  
ทุกคนที่ยังไมไดลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาว เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูฟองคดีและนักศึกษา 
และเม่ือปรากฏวา ผูฟองคดีไมประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว คณะศึกษาศาสตรก็ไดทําเร่ือง
ขอถอนการลงทะเบียนใหแกผูฟองคดี และสํานักทะเบียนและประมวลผลก็ไดถอนชื่อผูฟองคดี
จากรายวิชาพรอมทั้งลบขอมูลออกจากระบบเรียบรอยแลว การกระทําดังกลาวจึงมิไดเปนการ 
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๓๕๘/๒๕๕๘) 

 

 ๗.๒ การปรับสูตรของสถานศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
โรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English Program) เปนโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 
 

การที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมีโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ ถือเปนทางเลือกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
ซึ่งจัดสอนเปนภาษาไทย จึงไมอยูในบังคับใหสถานศึกษาตองจัดใหอยางทั่วถึงและเสมอกัน 
ทั้งยังมิไดถูกบังคับใหตองจัดใหมีโดยไมเก็บคาใชจาย หากผูปกครองนักเรียนรายใด 
ไมประสงคจะใหบุตรเขาเรียนในโครงการดังกลาว ก็ยอมมีสิทธิขอยายบุตรของตน 
เขาเรียนตามหลักสูตรซึ่งเปนการเรียนภาคบังคับตามปกติไดโดยไมตองจายเงินคาบํารุง
การศึกษา โครงการดังกลาวจึงมิไดละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนและมิไดเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยใชฐานะทางเศรษฐกิจมาจํากัดสิทธินักเรียน  ดังน้ัน กรณีที่สถานศึกษา 
เรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรทางเลือกดังกลาวในอัตราไมเกินกวาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด แตผูปกครองนักเรียนบางรายไมประสงค 
จะชําระเงินจํานวนดังกลาวและไดนําบุตรของตนไปเรียนที่อ่ืน เปนเหตุใหนักเรียน 
เสียโอกาสในการเรียนหลักสูตรทางเลือกดังกลาวอยางตอเน่ือง จึงไมใชความเสียหาย 
ที่เปนผลมาจากการกระทําของสถานศึกษาแตอยางใด สถานศึกษาไมจําตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายกรณีดังกลาว 
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สรุปขอเท็จจริง 
โรงเรียนอนุบาลชลบุ รี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ได รับคัดเลือกจากสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหดําเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียน 
สองภาษาฉบับยอ (Mini English Program) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยใหจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษในบางวิชา และใหถือเปนทางเลือกหน่ึงของการจัดการการศึกษาคูกับ
หลักสูตรปกติ แตในปการศึกษา ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ไดกําหนดใหปรับหลักสูตรเปนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ (English Program) โดยสอนเปนภาษาอังกฤษ ๑๕ ชั่วโมงขึ้นไป ไมนอยกวา 
๔ กลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ 
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเก็บเงินบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไดตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและฐานะทางเศรษฐกิจ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจะตองเปนไปดวยความสมัครใจของนักเรียนเทาน้ัน 
โดยใหเรียกเก็บไดไมเกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ตอภาคเรียน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเร่ิมดําเนิน
โครงการดังกลาวในปการศึกษา ๒๕๔๙ นํารองในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีครูตางชาติเปนผูสอน 
โดยมีการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งไดจัดเก็บเงินสนับสนุน
บํารุงการศึกษาคนละ ๑๔,๔๐๐ บาท ตอภาคเรียน แตสําหรับการดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๐ 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๓๔.๐๙๒/พิเศษ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ แจงผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๒ ที่บุตรหลานจะเลื่อนเขาเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และผูปกครองนักเรียนชั้นประถมปที่ ๑ ที่บุตรหลานจะเลื่อนเขาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ใหทราบเก่ียวกับการปรับหลักสูตรและขอเก็บเงินบํารุงการศึกษาคนละ 
๑๙,๕๐๐ บาท ตอภาคเรียน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บ ผูฟองคดีที่ ๑ และผูปกครองนักเรียน
บางรายที่ไมพอใจจึงยื่นหนังสือรองเรียนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ ซ่ึงตอมา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ วินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีเหตุผลและความจําเปน 
ตองเรียกเก็บเงินสนับสนุนจํานวนดังกลาว ประกอบกับเปนการเรียกเก็บเงินที่ไมเกินเพดาน 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด คือ คนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ตอภาคเรียน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอความรวมมือใหผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชําระเงินสนับสนุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
จํานวน ๑๙,๕๐๐ บาท กอนเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๕๐ ซ่ึงปรากฏวามีผูปกครองนักเรียน
จํานวน ๑๑ ราย แจงความประสงคขอยายบุตรของตนจากหลักสูตรสองภาษาไปเรียนหลักสูตรปกติ 
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สวนผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ ไดยายบุตรของตนไปเรียนที่โรงเรียนอ่ืน ผูฟองคดีทั้งเกา 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และคําวินิจฉัยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ รวมทั้งใหชดใชคาเสียหายแก 
ผูฟองคดีที่ ๑ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมวามาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

จะบัญญัติวา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย  
แตการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนสองภาษา
ฉบับยอ (Mini English Program) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ (English Program) ถือเปนทางเลือกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
ซ่ึงจัดสอนเปนภาษาไทย จึงไมบังคับใหสถานศึกษาของรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและเสมอกัน  
ทั้งยังมิไดถูกบังคับใหจัดใหมีโดยไมเก็บคาใชจาย เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับคัดเลือก 
จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหดําเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบ
โรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English Program) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยขอรับเงิน
สนับสนุนบํารุงการศึกษาจากผูปกครองนักเรียนที่สมัครเขาเรียนตามโครงการดังกลาวคนละ 
๑๔,๔๐๐ บาท ตอภาคเรียน ซ่ึงไมเกินกวาอัตราท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑  
ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดกําหนดไว และเม่ือสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ปรับเปลี่ยนเปนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ได จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๔๙  
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยขอรับเงินสนับสนุนบํารุงการศึกษาในอัตราเดิม และในปการศึกษา 
๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดสอนเพ่ิมในชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ซ่ึงก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ เม่ือปการศึกษา ๒๕๔๙  กรณีจึงเห็นไดวา การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการที่สอดคลอง 
และเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติแลว 

สวนการเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ในปการศึกษา ๒๕๕๐ น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลชลบุรีไดมีการประชุม
เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และที่ประชุมมีมติใหดําเนินโครงการดังกลาวในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
และชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ โดยขอรับการสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียนเปนคาบริหาร 
จัดการศึกษาสองภาษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประมาณรอยละ ๕๐ ของอัตรา 
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ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยแยกเปนงบสนับสนุนบริหารการศึกษา 
๑๗,๕๐๐ บาท งบสวัสดิการอาหารกลางวัน ๑,๒๐๐ บาท และงบบริหารท่ัวไป ๘๐๐ บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท  ดังนั้น แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดมีหนังสือถึงผูปกครองนักเรียน
ที่ยื่นความจํานงเขารวมโครงการเพื่อแจงขอรับการสนับสนุนเงินบํารุงการศึกษาจํานวน ๑๙,๕๐๐ บาท 
ทั้งที่ยังมิไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
แตภายหลังการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ก็ไดมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งขอความรวมมือไปยังผูปกครองนักเรียนที่เขารวมโครงการเพื่อชําระเงิน
บํารุงการศึกษา กรณีจึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  
การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
อันเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปกติควบคูกันไปกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนเพียงหลักสูตรทางเลือก  ดังน้ัน หากผูปกครองนักเรียนรายใดไมประสงค
จะใหบุตรเขาเรียนในโครงการดังกลาว ก็ยอมมีสิทธิแจงความประสงคตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ขอยายบุตรของตนเขาเรียนตามหลักสูตรซึ่งเปนการเรียนภาคบังคับตามปกติไดโดยไมตอง
จายเงินคาบํารุงการศึกษา โครงการดังกลาวจึงมิไดละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนและมิได
เปนการเลือกปฏิบัติโดยใชฐานะทางเศรษฐกิจมาจํากัดสิทธินักเรียนตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๓๐๘ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น การที่
ผูฟองคดีที่ ๑ ตองนําบุตรสาวของตนไปเรียนที่อ่ืน ทําใหเสียโอกาสในการเรียนหลักสูตร
โครงการโรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English Program) อยางตอเน่ือง จึงไมใชความเสียหาย
ที่เปนผลมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สังกัดอยู จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีที่ ๑  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๘) 

 

                                                 
 ๗-๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง  
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม  
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
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๗.๓ การจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา 
 

การจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุมนักศึกษามีงานทํา)  
มีลักษณะเปนการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงค
ของการเรียนรูที่มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาการเรียนหรือฝกอบรม 
ที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของ
กลุมเปาหมาย และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามนิยาม คําวา “การศึกษา 
นอกระบบ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุญาตใหมีการจัดการศึกษา 
ในลักษณะน้ี  จึงเปนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย มิใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและ
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   ดัง น้ัน  การท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมีคําส่ังไมอนุญาตใหดําเนินโครงการ 
จัดการศึกษาในรูปแบบดังกลาว  โดยใหเหตุผลวาเปนโครงการที่ มีลักษณะการ 
จัดการศึกษารูปแบบศูนยการเรียนซึ่งเปนการศึกษานอกระบบอยูในอํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเทจ็จริง 
ผูฟองคดีไดรวมกับนาย ว. จัดทําคูมือ (ฉบับรวมเลม) รูปแบบการจัดการศึกษา

ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) และไดนําไป 
จดแจงลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชชื่อผลงาน คูมือ การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน 
สายอาชีวศึกษา  ตอมา นาย ว. ในฐานะผูแทนเจาของลิขสิทธิ์ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ขออนุญาตจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
แบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุมนักศึกษามีงานทํา) โดยรูปแบบการศึกษาเปนการ 
จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ในโรงเรียนในระบบ และกําหนดผูเรียน ไดแก ผูประกอบอาชีพ/มีงานทํา วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของการจัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ฯลฯ วิธีการจัดการเรียน
การสอน ใหหองเรียนและหองปฏิบัติการไปอยูในชุมชนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
หลังเลิกงาน วิธีการสอนใหผูเรียนเปนผูแสวงหา คนหา การคิดวิเคราะห สังเคราะห จากแหลง
การเรียนรูที่ผูสอนแนะนําไวในใบงาน เพ่ือใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใช



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๒๙ 
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หองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีอยูในชุมชนใกลบาน และวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
ใหดําเนินการวัดผลและประเมินผลเปนรายวิชาเม่ือเรียนจบตามตารางเรียน แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําสั่งไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนตามคูมือที่ผูฟองคดีจัดทําขึ้น โดยใหเหตุผลวา 
โครงการดังกลาวไมเขาลักษณะการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แตมีลักษณะการจัดการศึกษารูปแบบศูนยการเรียน ซ่ึงเปนการศึกษานอกระบบอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (ปจจุบัน คือ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) นาย ว. ไม เห็นดวยและอุทธรณคํา ส่ังดังกลาว  
ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) (ที่ถูก คือ ผูถูกฟองคดีที่ ๓) อนุญาตใหผูฟองคดีจัดการเรียนการสอนได 
ตามรูปแบบโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุมนักศึกษามีงานทํา)  
และขอใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย 
การกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่เปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เร่ือง 
หลักเกณฑหองประกอบ สถานที่ฝกงานและเครื่องมืออุปกรณ การคํานวณความจุนักเรียน
สําหรับหองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรือสถานที่ฝกปฏิบัติงาน ของโรงเรียนเอกชน ประเภท
อาชีวศึกษา ที่เปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐  
โดยจะตองมีที่ดิน อาคารสถานที่ หองประกอบ เคร่ืองมืออุปกรณ และบุคลากรท่ีมีความรู 
ตามสาขาที่เปดสอน แตรูปแบบการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน 
สายอาชีวศึกษา (กลุมนักศึกษามีงานทํา) ของผูฟองคดี มีลักษณะเปนการจัดกิจกรรมการศึกษา
ที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูที่มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและ
ระยะเวลาการเรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและ
ศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายน้ัน และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
ที่มีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู ซ่ึงเปนไปตาม
บทบัญญัตินิยามคําวา “การศึกษานอกระบบ” ในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา
                                                 

๙ พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาที่ มีกลุมเปาหมายผู รับบริการและวัตถุประสงค 
ของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมท่ียืดหยุนและหลากหลายตามสภาพ
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และการจัดการศึกษาโดยใชหองเรียนและ
หองปฏิบัติการที่อยูชุมชนใกลบาน ก็มีลักษณะเปนการจัดใหมีศูนยการเรียนชุมชน รูปแบบการจัด
การศึกษาของผูฟองคดีจึงไมเขาลักษณะการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๔๑๐  
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ และไมเขาลักษณะของการจัดตั้งเปนสาขาของโรงเรียน 
ในระบบตามมาตรา ๒๙๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุญาต
เก่ียวกับการสงเสริมการจัดการศึกษาตามโครงการของผูฟองคดี จึงเปนอํานาจหนาที่ 
ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน เดิม) ไมใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จึงไมอาจมีคําสั่งตามคําขอของผูฟองคดีได คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ไมอนุญาตให 
ผูฟองคดีจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุมนักศึกษา
มีงานทํา) จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ใหยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดียอมเปนมติที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๑/๒๕๕๙) 

 

๗.๔ การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษา 

 

ขอ ๑ (๔) ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย 
การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับตําแหนงของผูทําการสอน 
ในตําแหนงวิชาการที่ทําหนาที่สอนและวิจัยเทาน้ัน มิไดกําหนดหลักเกณฑวาจะมีสิทธิ
เบิกคาสอนเกินภาระงานสอนไดก็ตอเม่ือไดทําการสอนและทําการวิจัยไปพรอมกัน 

                                                                                                                                            
ความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายน้ันและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐาน 
เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐-๑๑ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“โรงเรียนในระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๒๙ โรงเรียนในระบบอาจจัดต้ังสาขาได การจัดต้ัง การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
หามไมใหโรงเรียนในระบบกระทําการใดใหบุคคลอื่นเขาใจวาเปนตัวแทน เครือขายหรือสาขาของโรงเรียน 

ในระบบสถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๓๑ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังน้ัน บุคคลที่มีสถานะเปนผูทําการสอนตามความหมายในขอ ๔ ของระเบียบดังกลาว  
จึงมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจาก
จํานวนหนวยชั่วโมงที่ตองทําการสอนในหน่ึงภาคการศึกษาตามระเบียบเดียวกัน  
โดยไมจําตองพิจารณาวาจะตองมีหนาที่สอนและวิจัยพรอมกันดวยหรือไม การที่
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาไมดําเนินการเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแก
บุคคลดังกลาว โดยอางวาทางสถาบันมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะจายและบุคคลดังกลาว
ทําหนาที่สอนเพียงอยางเดียว ไมไดทําการวิจัยดวย จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสี่รับราชการเปนอาจารยในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตอมา ไดมีการออกระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ และกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ  
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แจงเวียนใหทราบและใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกลาวแลว  อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการเบิกจายเงิน 
คาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับน้ี ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อางวา มหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณ 
ไมเพียงพอที่จะจายเปนคาสอนเกินภาระงานสอนและผูฟองคดีทั้งสี่ทําหนาที่สอนเพียงอยางเดียว
ไมไดทําการวิจัยดวยจึงไมมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนเหตุทําใหผูฟองคดีทั้งสี่
เสียสิทธิที่พึงได โดยในภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๕๑ ภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๕๑ และภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๕๒ ผูฟองคดีที่ ๑ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน รวมจํานวน ๓๔๕ ชั่วโมง คาสอน
ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท เปนเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีที่ ๒ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน 
รวมจํานวน ๑๒๐ ชั่วโมง เปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีที่ ๓ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน 
รวมจํานวน ๙๐ ชั่วโมง เปนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และผูฟองคดีที่ ๔ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน 
รวมจํานวน ๑๒๐ ชั่วโมง เปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีทั้งสี่จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทัง้สองจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูฟองคดีทัง้สี่
ตามจํานวนเงินที่แตละคนมีสิทธิไดรับดังกลาว 

 
 
 



      
 
๑๔๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอ ๑ (๔)๑๒ ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย 

การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาฯ
กําหนดหลักเกณฑเพียงตําแหนงของผูทําการสอนในตําแหนงวิชาการที่ทําหนาที่สอนและวิจัยเทาน้ัน 
มิไดกําหนดหลักเกณฑวาจะมีสิทธิเบิกคาสอนเกินภาระงานสอนไดก็ตอเม่ือไดทําการสอนและ
ทําการวิจัยไปพรอมกันดวยแตอยางใดไม สวนจะทําการวิจัยเม่ือใด อยางไร น้ัน อาจขึ้นอยูกับ
สถานการณ เหตุผล และความจําเปนแลวแตกรณี ประกอบกับหนังสือตอบขอหารือ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๐๖.๔/๐๕๒๒๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ที่เคยแจงตอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในประเด็นเก่ียวกับความหมายของผูทําการสอน 
ที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว ก็เปนการตอบ
ขอหารือแตเพียงวา ผูทําการสอนที่มีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนนั้น ตองทําหนาที่
ทั้งการสอนและการวิจัย ซ่ึงก็เปนการตอบหลักเกณฑตามขอ ๑ (๔) ของบัญชีหมายเลข ๔  
แนบทายระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว มิไดตอบวาจะมีสิทธิเบิกคาสอนเกินภาระงานสอนได 
ก็ตอเม่ือไดทําการสอนและทําการวิจัยไปพรอมกันดวยแตอยางใด  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีที่ ๑ เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ผูฟองคดีที่ ๑  
จึงดํารงตําแหนงวิชาการซ่ึงมีหนาที่สอนและวิจัยตามมาตรา ๑๘ (ก) (๔)๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระ
งานสอน สวนผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ปฏิบัติหนาที่รองคณบดี
ฝายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ผูฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ปฏิบัติหนาที่รองคณบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และผูฟองคดีที่ ๔ ดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ 

                                                 
 ๑๒ บัญชีหมายเลข ๔ แนบทายระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ 
งานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑. ตําแหนงวิชาการ ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัยหรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังน้ี 
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนงดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงาน คณะบริหารธุรกิจ ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ 
จึงเปนผูสอนซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับ 
หนวยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชั่วโมงที่ตองทําการสอนในหนึ่งภาคการศึกษา
ตามขอ ๓ (๑)๑๔ และ (๒)๑๕ ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย 
การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาฯ 
โดยไมจําตองพิจารณาวาจะตองมีหนาที่สอนและวิจัยพรอมกันดวยหรือไม  กรณีจึงถือไดวา  
ผูฟองคดีทั้งสี่เปนบุคคลที่ทําหนาที่สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซ่ึงเปน
สถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากเงินงบประมาณ จึงเปนผูทําการสอน 
ตามความหมายในขอ ๔๑๖ และมีสิทธิไดรับคาสอนเกินภาระงานสอนตามขอ ๑๕๑๗ ของระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษาฯ เม่ือระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวกําหนดคาสอนเกินภาระงานสอน
ในอัตราชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท และผูฟองคดีทั้งสี่มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอนตามที่กลาวอางจริง 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมีหนาที่ตองดําเนินการเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีทั้งสี่  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมดําเนินการเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระ
งานสอนดังกลาวใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการพิจารณาและมีคําส่ังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาสอน
เกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว และแจงผลใหผูฟองคดีทั้งสี่ทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๒/๒๕๕๙) 
                                                 
 ๑๔-๑๕ บัญชีหมายเลข ๔ แนบทายระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ 
งานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓. ผูบริหาร 

(๑) รองคณบดี หรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อที่มีฐานะเทียบเทา 
(๒) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
(๓) ตําแหนงอืน่ตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

๑๖-๑๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา 
และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“ผูทําการสอน” หมายความวา บุคคลที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษาหรือในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับเงินเดือน
หรือคาจางจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร 

ขอ ๑๕ ผูทําการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีหมายเลข ๔ หรือ
หมายเลข ๕ แนบทายระเบียบน้ี ใหมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวน
หนวยชั่วโมงที่กําหนดดังกลาว โดยหามมิใหนําเวลาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําดานกิจการนิสิต นักศึกษา ดานการเรียนการสอน 
หรือดานการจัดทําวิทยานิพนธ มารวมคํานวณเปนหนวยชั่วโมงดวย 



      
 
๑๔๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๗.๕ การไมอนุมัติใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนภาษาเพ่ิม 
 

เม่ือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนของผูฟองคดีเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
และจัดเปนรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงมีลักษณะเปนโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ หากผูฟองคดีประสงคที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขหลักสูตรหรือคาธรรมเนียมการเรียน จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยตองยื่นเอกสาร 
ที่มีสาระสําคัญแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตดังกลาว 
ตลอดจนรายละเอียดเ ก่ียวกับการลงทุนเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการพิจารณา  เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ี ผูฟองคดีไดย่ืนขออนุญาต
เพิ่มหลักสูตรสอนวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศในระดับตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง และมีคํารองขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนทุกระดับเปนเงินจํานวน 
๗๐,๐๐๐ บาท ตอระยะเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง โดยไมไดแสดงใหเห็นถึงคาใชจายในดาน
การจัดการศึกษาของหลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศอยางชัดแจง  ทั้งน้ี 
เจาหนาที่ของรัฐอนุญาตใหผูฟองคดีเพิ่มหลักสูตรตามคําขอได แตสําหรับกรณี 
ขอคาธรรมเนียมการเรียน นั้น อนุญาตใหเรียกเก็บเพียงหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
ตอระยะเวลาการเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง เน่ืองจากเมื่อพิจารณาปจจัยดานสภาพแวดลอมแลว 
ปรากฏวาโรงเรียนสอนภาษาแหงอ่ืนในจังหวัดเดียวกันที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวเก็บคาธรรมเนียมการเรียนทุกหลักสูตร  ๆ  ละ  ๑๕ ,๐๐๐  บาท  
ตอระยะเวลาการเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง ประกอบกับจากการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่
และบุคลากรของผูฟองคดี แลวเห็นวาผูฟองคดีไมควรมีคาใชจายในการดําเนินงาน
มากกวาโรงเรียนอ่ืน ๆ  ดังน้ัน การที่เจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจอนุญาตใหผูฟองคดี 
เก็บคาธรรมเนียมการเรียนทุกหลักสูตรในอัตราดังกลาว จึงมิใชเปนการใชดุลพินิจ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุน  ตอมา ผูฟองคดี 

ยื่นคํารองตอผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรสอน
วิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศในระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง และมีคํารองขออนุญาต
เก็บคาธรรมเนียมการเรียนทุกระดับเปนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ตอระยะเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๓๕ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตใหโรงเรียนของผูฟองคดีเพ่ิมหลักสูตรวิชาภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ แตในสวนของการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนนั้น ไดออกใบอนุญาต
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศทุกระดับในอัตรา 
๑๕,๐๐๐ บาท ตอระยะเวลาการเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง ผูฟองคดีเห็นวาอัตราดังกลาวต่ําเกินไป  
จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการเรียนอีกคร้ังหน่ึง แตไดรับแจงจาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ วา ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตใหผูฟองคดี
เก็บคาธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ เหมาะสมกับความจําเปน
และสภาพของการจัดการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาแลว  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมหลักสูตรภาษาญี่ปุนระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ไดดําเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนแหงอ่ืนที่อยูในอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเชนเดียวกัน แลวเห็นวา
คาธรรมเนียมที่ผูฟองคดีขอปรับสูงกวา จึงแจงใหผูฟองคดีชะลอการเก็บคาธรรมเนียม และเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ผูฟองคดีมีหนังสือรองทุกขถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
คาธรรมเนียมของผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดรวมกันตรวจสถานที่และเอกสาร
ประกอบการของผูฟองคดี แลวมีความเห็นเปนเอกฉันทวาไมสมควรอนุญาตใหผูฟองคดีปรับอัตรา
คาธรรมเนียม แตหากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ใหผูฟองคดีขอปรับเปลี่ยนใหม  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง ขอเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนของผูฟองคดีเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงมีลักษณะเปนโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๒)๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ หากผูฟองคดีประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรหรือ
คาธรรมเนียมการเรียน จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามระเบียบ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยตองยื่นเอกสารที่มีสาระสําคัญแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
                                                 

๑๘ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
มาตรา ๑๕ โรงเรียนมี ๓ ลักษณะดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

และจัดเปนรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ฯลฯ   ฯลฯ 



      
 
๑๔๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความจําเปนในการขออนุญาตดังกลาว ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ิมเติม  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตเม่ือพิจารณาจากคําขอของผูฟองคดี 
ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดจัดสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ตามคําขอ อันประกอบดวยหลักสูตร ระเบียบการ แผนผังหองเรียน และบัญชีรายการอุปกรณที่ใช
สําหรับหลักสูตรที่ขอเพ่ิม ซ่ึงเอกสารดังกลาวมิใชเอกสารที่จะแสดงใหเห็นถึงคาใชจายในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่ผูฟองคดีขอจัดเพ่ิมเติม แมผูฟองคดีไดจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
จากการสอนภาษาญี่ปุนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน น. ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๘ ก็เปนเพียงการแจงคาใชจายในการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดิมเทาน้ัน  
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมตามหลักสูตรเดิมที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต คาธรรมเนียม
การสอนภาษาญี่ปุนระดับตนจํานวน ๑๖๐ ชั่วโมง เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ระดับกลาง ๑๖๐ ชั่วโมง 
เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และระดับสูง ๑๖๐ ชั่วโมง เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงต่ํากวาคาธรรมเนียม 
ที่ผูฟองคดีขออนุญาตตามคํารอง สวนเหตุผลที่ผูฟองคดีกลาวอางวาควรกําหนดคาธรรมเนียม
สูงกวา โดยอางวากลุมเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทย คือ  
ชาวญ่ีปุนซ่ึงมีฐานะดี ประกอบกับตองใชครูพิเศษมีคุณสมบัติที่มีความรูทั้งดานภาษาไทย 
ภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษซึ่งมีอัตราคาจางสูง และผูฟองคดียังมีคาใชจายอันเกิดจากการ
เดินทางไปประชาสัมพันธที่ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมในดานการทองเที่ยว 
การเผยแพรวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังนํารายไดสวนหนึ่งบริจาคมูลนิธิพระดาบสน้ัน เหตุผลดังกลาว
มิไดแสดงใหเห็นถึงจํานวนเงินที่ใชจายในการลงทุน และวัตถุประสงคหลักในการใหบริการ 
ดานการศึกษาก็มิใชเพ่ือการสงเสริมการทองเที่ยวและการเผยแพรวัฒนธรรมแตอยางใด จึงเห็นไดวา 
ในกรณีดังกลาวไมเปนการแสดงใหเห็นถึงคาใชจายในดานการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
วิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศอยางชัดแจง  นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจและพิจารณาการขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและ
ประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณา
ปจจัยดานสภาพแวดลอมแลว ปรากฏหลักฐานวาโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร อ. และ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน จีน ไทย น. ไดรับอนุญาตใหเปดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับ 
ชาวตางประเทศระดับตน ระดับกลางและระดับสูง เวลาเรียนหลักสูตรละ ๒๐๐ ชั่วโมง  
เก็บคาธรรมเนียมการเรียนทุกหลักสูตร ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท และยังปรากฏจากหนังสือตอบขอหารือ
ของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและสําเนาเอกสารใบอนุญาต
จัดเก็บคาธรรมเนียมการเรียนวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานครวา
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 
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ไดรับอนุญาตใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการเรียนในอัตรา ๕,๐๐๐ ถึง ๒๔,๐๐๐ บาท อีกทั้งจากการ
ตรวจสอบสถานที่และผลการประกอบการของผูฟองคดีปรากฏวา อาคารสถานที่เปนตึกแถว
อาคารพาณิชย ๓ ชั้นครึ่ง จํานวน ๑ คูหา มีหองเรียน ๒ หองอยูชั้นสอง สวนหองพักครูและ 
หองธุรการอยูชั้นหน่ึง ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีครูคนไทย ๑ คน คือ ผูฟองคดี ครูญ่ีปุน ๑ คน และ
ครูพิเศษคนไทยอีก ๑ คน สภาพอาคารสถานที่และบุคลากรดังกลาวจึงไมควรมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานมากกวาโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่นํามาเปรียบเทียบดังกลาว ประกอบกับเม่ือคํานึงถึง
แนวนโยบายของรัฐที่เก่ียวกับการศึกษา จะเห็นไดวารัฐไมมีนโยบายที่จะแสวงหาผลกําไร 
จากการดําเนินงานดานการศึกษา  ดังน้ัน เ ม่ือคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการศึกษา  
สภาพทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐที่เก่ียวของประกอบกันแลว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ออกใบอนุญาตลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ อนุญาตใหผูฟองคดีเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
หลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศทุกหลักสูตรในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท จึงมิใช 
เปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๓๔/๒๕๕๘) 

 

๗.๖ การคืนอาคารสถานที่ตั้งศูนยการเรียนชุมชนเพื่อกําหนดสถานที่แหงใหม 
เน่ืองจากสถานที่เดิมไมมีความสะดวกหรือไมมีความเหมาะสม 

 

ในการใหบริการการศึกษานอกโรงเรียน หากหนวยงานจัดการศึกษา 
ไมมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารเปนของตนเอง หนวยงานจัดการศึกษา 
ก็สามารถขอใชสถานที่จากชุมชน องคกรชุมชน และองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือเปนศูนยการเรียนได 
แตการใชสถานที่ดังกลาวนอกจากจะพิจารณาถึงความสะดวกและความเหมาะสม 
ของการจัดการเรียนการสอนแลว ยังตองพิจารณาถึงความจําเปนของเจาของสถานที่ดวย 
หากตอมาสถานที่ดังกลาวไมมีความสะดวกหรือไมมีความเหมาะสม หนวยงานจัดการศึกษา
ยอมสามารถหาสถานที่แหงใหมเพื่อใชเปนศูนยการเรียนชุมชนได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา เจาของสถานที่มีความประสงคจะใชสถานที่ของตน และการเรียนการสอน
ของศูนยการเรียนไดส้ินสุดภาคเรียนแลว ประกอบกับไดมีการกําหนดสถานที่แหงใหม 
ที่อยูไมไกลจากสถานที่ดังกลาวเพื่อใชจัดการเรียนการสอนแทนแลว ทําใหไมมีเหตุผล
หรือความจําเปนใด ๆ ที่จะใชสถานที่ดังกลาวเปนศูนยการเรียนอีกตอไป หนวยงาน
จัดการศึกษาจึงมีหนังสือแจงคืนอาคารใหแกเจาของสถานที่ การคืนอาคารดังกลาว 
ยอมเปนการใชดุลพินิจตามเหตุผลและความจําเปน และมิไดเปนการจงใจสรางภาระ
ใหแกประชาชนเกินสมควร 



      
 
๑๔๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนนักศึกษาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทเรียนทางไกล ลงทะเบียนเรียนที่ศูนยการเรียนชุมชนตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต  
และเปนประธานนักเรียนของศูนยการเรียนชุมชนตําบลฉลอง โดยศูนยบริการการศึกษา 
นอกโรงเรียนอําเภอเมืองภูเก็ตไดขอใชอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลฉลอง  
เพ่ือเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของศูนยดังกลาว แตในระหวางการศึกษา ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลฉลอง รักษาการในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลฉลองไดมีหนังสือ 
ถึงผู อํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองภูเก็ต  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แจงพฤติการณของเจาหนาที่ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลฉลองที่มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและฉอโกงประชาชน พรอมทั้งสอบถามวา 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองภูเก็ตยังมีความจําเปนตองใชอาคารศูนยการเรียนชุมชน
ตําบลฉลองตอไปอีกหรือไม เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลฉลอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดเพ่ิมสวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้น ทําใหมีความจําเปนตองใชอาคารศูนยแหงนี้เปนที่ทํางาน
ของสวนราชการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ แจงคืนอาคาร
ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งศูนยการเรียนชุมชนตําบลฉลอง และขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขาดูแลอาคาร
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
แจงงดการใหบริการการศึกษาของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนที่ศูนยการเรียนชุมชนตําบลฉลอง 
และใหผูที่ไมมีสวนเก่ียวของหรือผูที่เขายึดถือครอบครองอาคารพิพาทโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย
ออกไปจากสถานที่ดังกลาว  ผูฟองคดีเห็นวา การดําเนินการขางตนของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
เปนการกระทําโดยไมสุจริต และเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๖ และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ (๓)๑๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็นไดวาการใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนนั้น หากหนวยงานจัดการศึกษา
ไมมีงบประมาณที่จะดําเนินการกอสรางอาคารเปนของตนเองแลว หนวยงานจัดการศึกษา 
                                                 
 ๑๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน  
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 
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ก็สามารถขอใชสถานที่จากชุมชน องคกรชุมชน และองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือเปนศูนยการเรียนได  
อยางไรก็ตาม การใชสถานที่ดังกลาวนอกจากจะพิจารณาถึงความสะดวกและความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการสอนแลว ยังตองพิจารณาถึงความจําเปนของเจาของสถานที่ดวย  
หากตอมาสถานที่ดังกลาวไมมีความสะดวกหรือไมมีความเหมาะสม หนวยงานจัดการศึกษา
ยอมสามารถหาสถานท่ีแหงใหมเพ่ือใชเปนศูนยการเรียนชุมชนได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
อาคารซ่ึงใชทําการจัดการเรียนการสอนของศูนยการเรียนชุมชนตําบลฉลอง เดิมเปนของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒  และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความประสงคจะใชอาคารดังกลาว ประกอบกับการเรียนการสอน
ของศูนยการเรียนชุมชนตําบลฉลองไดสิ้นสุดภาคเรียนแลว จึงไมมีเหตุผลหรือความจําเปนใด ๆ 
ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองภูเก็ต จะสามารถใชอาคารพิพาทเปนสถานที่
จัดการเรียนการสอนไดอีกตอไป  อีกทั้ง ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองภูเก็ต 
ไดกําหนดใหอาคารอเนกประสงคของโรงเรียนลัฏฐิวนาราม ซ่ึงหางจากอาคารพิพาทประมาณ 
๕๐๐ เมตร เปนสถานท่ีใชในการเรียนการสอนแหงใหมแลว  ดังนั้น กรณียอมถือไดวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงคืนอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการใชดุลพินิจตามเหตุผล
และความจําเปน และมิไดเปนการจงใจสรางภาระใหแกประชาชนเกินสมควร จึงมิใชการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ืออาคารพิพาทเปนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีแผนที่จะใชอาคารดังกลาวเปนสถานที่ทํางานของสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่ตั้งขึ้นใหม ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีขึ้นเพ่ือไมใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
เขาไปใชอาคารพิพาท อันเปนอํานาจหวงกันของเจาของสถานที่ตามปกติทั่วไป การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ออกประกาศดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๔/๒๕๕๘) 



                                                                                                               

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๗ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 

๑. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

 ๑.๑ ขอมูลขาวสารของราชการ 
 

๑.๑.๑ กรณีฟองวาหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอ 
 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่ในการสอดสองดูแล
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวย  
ซึ่งการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาขอรองเรียนเก่ียวกับขอมูลขาวสาร
ของราชการ กฎหมายไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑหรือวิธีการ ข้ันตอนในการดําเนินการไว 
ประกอบกับมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติให 
คณะกรรมการฯ มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด
อยางหน่ึงตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายได  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการฯ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนตามคดีน้ีแทน จึงไมเปนการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

ขอมูลขาวสารอ่ืนใดของทางราชการตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐจะจัดหาใหก็ตอเม่ือ
เปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ขอมูลที่มีการรองขอตามกรณีน้ีมิใชขอมูลที่มีอยูแลวในสภาพท่ีพรอมจะใหได อีกทั้ง 
ยังเปนขอมูลที่ไมอาจระบุไดโดยแนชัด หนวยงานของรัฐจึงยอมมีดุลพินิจที่จะจัดหา
ขอมูลตามคําขอดังกลาวใหหรือไมก็ได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีมีหนังสือขอใหอธิบดีกรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปดเผย

ขอมูลขาวสารในความครอบครองจํานวน ๑๒ รายการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจง 
ผูฟองคดีวาไมสามารถจัดหาใหผูฟองคดีได รวมทั้งหมด ๔ กรณี จํานวน ๗ รายการ คือ กรณีที่
ไมมีเอกสารในความครอบครองจํานวน ๒ รายการ ไดแก ขอมูลขาวสารลําดับที่ ๑ ขอมูลขาวสาร



 
 
๑๔๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ของกรมธนารักษที่ใหดําเนินการตามสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ ตอไป ทั้งที่กรมธนารักษมีหนังสือยอมรับวามีการกระทําความผิด
ในการทําสัญญาโดยขอความชวยเหลือจากสํานักงานอัยการสูงสุด พรอมกับรายชื่อขาราชการ
กรมธนารักษที่ตองรับผิดชอบการกระทําดังกลาว และขอมูลขาวสารลําดับที่ ๑๒ แนวนโยบาย
ของกรมธนารักษเก่ียวกับการแกไขขอพิพาทตลาดใหมดอนเมืองพรอมกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ระบุขอความที่สนับสนุนการดังกลาว พรอมกับรายชื่อขาราชการกรมธนารักษที่ตองรับผิดชอบ
การกระทําดังกลาว กรณีไมมีเอกสารในความครอบครองบางสวน จํานวน ๒ รายการ ไดแก ขอมูล
ขาวสารลําดับที่ ๗ และขอมูลขาวสารลําดับที่ ๘ เฉพาะสวนของรายชื่อขาราชการกรมธนารักษ
ที่ตองรับผิดชอบ กรณีขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีมีคําขอไมใชขอมูลขาวสารของทางราชการ 
จํานวน ๑ รายการ ไดแก ขอมูลขาวสารลําดับที่ ๙ เอกสารการดําเนินการของบริษัท พัฒนา
ตลาดใหมดอนเมือง จํากัด ตามหนังสือมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ ในทุกเร่ืองที่ดําเนินการ และกรณีขอมูลขาวสารที่ไมอาจทราบไดวา 
เปนเอกสารใดที่ผูฟองคดีประสงคจะขอรับ จํานวน ๒ รายการ ไดแก ขอมูลขาวสารลําดับที่ ๑๐ 
เอกสารการพิจารณาของกรมธนารักษตามที่นําที่ราชพัสดุอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
มาฟองคดีตอศาลแพงตามที่ปรากฏคําฟองอําพรางขอเท็จจริงวาเปนโครงการพัฒนาที่ดิน 
อันเปนพาณิชย และขอมูลขาวสารลําดับที่ ๑๑ เอกสารการพิจารณาของกรมธนารักษ เพ่ือให
ดําเนินการพัฒนาที่ดินบริเวณตลาดใหมดอนเมือง โดยไมตองเพิกถอนสภาพสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕ โดยอํานาจทางปกครอง 
ของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการมอบหมาย
กรมธนารักษดําเนินการทางปกครองตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ภายหลังจากที่กองทัพอากาศไดทําหนังสือสงคืนอํานาจทางปกครอง
ดูแลที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหมดอนเมือง เม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ พรอมกับรายชื่อ
ขาราชการกรมธนารักษที่ตองรับผิดชอบการกระทําดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหแนะนําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แจงผลการพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมาย แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
และใหความเห็นเรื่องรองเรียนไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงผล 
การพิจารณาคําขอโดยชอบดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว  
ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่งแจงผล
การพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียน 

 
 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๔๓ 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงวา ไมมีขอมูลขาวสารลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๑๒ 

ซ่ึงผูฟองคดีรองเรียนวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งปฏิเสธไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตน  
โดยไมจัดใหมีเหตุผล เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังกรณีผูฟองคดีรองขอขอมูลขาวสารวา
ไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ คําสั่งดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง จึงตองจัดใหมีเหตุผล
ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และกรณีไมเขาขอยกเวนที่ไมตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม๒ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีหนาที่ในการสอดสองดูแลหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ดวย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยคํารองเรียนของผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีอํานาจหนาที่ในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 
แตเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีเปนกรณีรองเรียนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ซ่ึงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมรับคํารองเรียนในกรณีน้ี จึงเปนคําวินิจฉัย 
ที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย  แตอยางไรก็ตาม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงผูฟองคดีวา 
ไมมีขอมูลขาวสารนั้น การแจงดังกลาวยอมเปนเหตุผลอยูในตัวเองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีเอกสาร
ดังกลาวอยูในความครอบครอง เน่ืองจากเม่ือไมมีขอมูลขาวสารก็ไมสามารถอธิบายตอไปไดวา
เหตุใดจึงไมมีขอมูลขาวสารดังกลาว การระบุในหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมมีขอมูลขาวสาร  
จึงถือไดวาไดมีการจัดใหมีเหตผุลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ แลว 

                                                 
๑-๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 
และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 

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

นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําส่ังทางปกครอง
กรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังน้ันเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันก็ได 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) เปนกรณีที่ผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
(๒) เหตุผลน้ันเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
(๓) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองใหเหตุผลเปนลายลักษณอักษร

ในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําส่ังน้ันรองขอ 



 
 
๑๔๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงวา ขอมูลลําดับที่ ๑๐ และลําดับที่ ๑๑ ไมทราบวา
เปนเอกสารใด ประกอบกับเอกสารเรื่องน้ีมีจํานวนมาก ซ่ึงสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ยินดีใหตรวจสอบ จึงขอใหผูฟองคดีมาตรวจสอบดวยตนเองเพื่อจะไดเอกสารตรงตามความประสงค 
เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดปฏิเสธไมจัดหาขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ จึงไมถือวา
เปนการจัดหาขอมูลขาวสารใหผูฟองคดี  ซ่ึงในกรณีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวินิจฉัยวา ผูฟองคดี
ควรเขาไปตรวจดูขอมูลขาวสารดังกลาวกอน หากมีการไมปฏิบัติตามกฎหมายแลวจึงใชสิทธิ
รองเรียนตอไป จึงเปนคําวินิจฉัยที่ชอบดวยเหตุผลแลว 

กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงวา ขอมูลลําดับที่ ๙ ไมใชเอกสารของทางราชการ 
จึงใหผูฟองคดีขอเอกสารจากบริษัทที่มีขอมูลขาวสารโดยตรง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําวินิจฉัย
เชนเดียวกันกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีคําวินิจฉัยดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปตรวจดูเอกสาร 
ที่กรมธนารักษได เหตุแหงการฟองคดีในกรณีน้ีจึงหมดสิ้นไปตั้งแตกอนที่ผูฟองคดีจะฟองคดีน้ีแลว 

กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา รายชื่อขาราชการท่ีตองรับผิดชอบการกระทํา
ในขอมูลขาวสารลําดับที่ ๗ และลําดับที่ ๘ มิใชขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได 
และมิใชเรื่องจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผู น้ันหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชน 
แกสาธารณะ จึงไมอยูภายใตบังคับที่หนวยงานของรัฐจะตองจัดหาใหตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม๓ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ สามารถใชดุลพินิจในการที่จะจัดหาขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีมีคําขอหรือไมก็ได 

                                                 
๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไวใหประชาชน 

เขาตรวจดูไดแลวหรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการ 
และคําขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหา 
ขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายระยะเวลาในการจัดหาให 
หรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหน่ึงตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพ 
ที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสาร
จากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด  ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอน้ันมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเร่ืองที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ
สําหรับผูน้ันหรือเปนเร่ืองที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 

บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอ
หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว 

ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้ 
โดยอนุโลม 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๔๕ 
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ตามความเหมาะสมเปนรายกรณี ซ่ึงรับฟงไดวา เปนการวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการ
โดยชอบแลว เห็นวา รายชื่อขาราชการตามคําขอนี้มิใชขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพ 
ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดหรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควา 
แตเปนขอมูลขาวสารอ่ืนใดของทางราชการตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ซ่ึงขอมูลขาวสารในกรณีน้ีหนวยงานของรัฐจะจัดหาใหก็ตอเม่ือเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว 
ในสภาพที่พรอมจะใหได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมมีอํานาจที่จะไมจัดหาขอมูลขาวสารดังกลาว 
ใหผูฟองคดี  อีกทั้ง รายช่ือขาราชการท่ีตองรับผิดชอบการกระทําที่ผูฟองคดีอางเปนกรณีที่ 
ไมอาจระบุไดโดยแนชัด เน่ืองจากเปนการกระทําที่ผูฟองคดีเห็นวากระทําโดยไมชอบและตองมี
ผูรับผิด แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาไดกระทําโดยชอบแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมไมอาจระบุ
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการกระทําดังกลาวได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ สามารถใชดุลพินิจในการจัดหาขอมูลขาวสารหรือไมก็ไดตามความเหมาะสม จึงชอบ 
ดวยเหตุผลแลว 

สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดพิจารณาเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีเอง 
แตมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนดําเนินการแทน  
เห็นวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ มิไดบัญญัติหลักเกณฑหรือวิธีการ ขั้นตอน
ในการดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวแตอยางใด และมาตรา ๓๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได  ดังน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยอมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ
ตรวจสอบ เพ่ือใชในการตรวจสอบเรื่องรองเรียนไดตามความเหมาะสม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิได
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๙ และที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๙ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

 
 
 
 
 

                                                 
๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๑๔๔๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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๑.๑.๒ กรณีฟองโตแยงคําสั่งปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ของรัฐ 

 

สิทธิของบุคคลที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่อยู ในความครอบครองของหนวยงานของรัฐได รับการรับรอง 
โดยบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตการที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารไดหรือไมเพียงใด 
จะตองพิจารณาจากมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับดังกลาว 
ประกอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ 
ที่กําหนดหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลขาวสารในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
ใหแกประชาชนไดทราบ 

ขอมูลรายชื่อของผูไดรับบาดเจ็บและตาย รายละเอียดของสถานที่ 
ในแตละจุดที่มีผูบาดเจ็บและตาย จากเหตุการณที่ผูชุมนุมปะทะกับเจาหนาที่ตํารวจ 
เปนขอมูลที่เห็นไดวา หากมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวกรณีมิไดกอใหเกิดความเสียหาย
ตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ หรือทําใหการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสื่อมประสิทธิภาพหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการฯ หรือจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หรือมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการฯ แตอยางใด  การที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติมีคําสั่งปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจ
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 

ไดแจงขอกลาวหาแกผูฟองคดีวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในฐานะ 
เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ไดสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติการเปดทางเพ่ือใหมีการเปดประชุมรัฐสภาในวันที่  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ใหได โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก การกระทําของผูฟองคดีจึงมีมูลความผิด
ทางอาญา ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย
แกผูหน่ึงผูใด โดยกําหนดใหผูฟองคดีชี้แจงขอกลาวหาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับทราบ 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอกลาวหา ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาตามบันทึกการแจงขอกลาวหา เปนกรณีกลาวหาผูฟองคดี 
โดยการสรุปรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ โดยมิไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดพยานหลักฐานเกี่ยวกับขอกลาวหาดังกลาวจากเอกสารหรือจากคําใหการของบุคคลใด 
และใหการวาอยางไรบาง เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถใหการแกขอกลาวหาไดถูกตอง  
และไมสามารถนําพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางพยานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางอิงได ผูฟองคดี
จึงขอขอมูลขาวสารเพ่ือประกอบการชี้แจงขอกลาวหาตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๑ รายการ 
ซ่ึงตอมาเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถใหตรวจสอบ
หรือใหพยานเอกสารตามที่ขอได เน่ืองจากเปนเอกสารท่ีเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม
จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ขอมูลอันพึงตองคุมครองบุคคลอ่ืน และขอมูลที่กระทบ 
ตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีอาญา หากเปดเผยออกไป 
จะกระทบตอความม่ันคงของรัฐในดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและความปลอดภัย
ของบุคคล ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเอกสารตามที่
ผูฟองคดีอุทธรณ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมกระทําตาม โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงดําเนินการ 
ชี้มูลความผิดผูฟองคดี โดยไมรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองจัดใหผูฟองคดี 
ไดรับทราบและตรวจพยานหลักฐานตามสมควรตามขออุทธรณของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เ ม่ื อ พิ จ า รณาบทบัญญัติ ม าตรา  ๔๐๕ ประกอบ กับมาตรา  ๕๖๖  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว เห็นวา บทบัญญัติดังกลาว 
                                                 
 ๕-๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 
โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดี
จากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ทั้งน้ี ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 



 
 
๑๔๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ แตการที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดหรือไมเพียงใดนั้น จะตองพิจารณาจากมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับดังกลาว ประกอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ .ศ . ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะที่ กําหนดหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ในความครอบครองของหนวยงานของรัฐใหแกประชาชนไดทราบ  เม่ือขอมูลขาวสาร 
ทั้ง ๑๑ รายการที่ผูฟองคดีรองขอ เปนขอมูลขาวสารท่ีไดจากการไตสวนขอเท็จจริงในกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีที่  ๑  กลาวหาวาผูฟองคดีในฐานะนายกรัฐมนตรีกระทําความผิดอาญา  
ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย 
แกผูหน่ึงผูใด ขอมูลขาวสารทั้ง ๑๑ รายการ จึงเปนเอกสารที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๓)๗แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๒๐๘ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเน่ืองจากมาตรา ๑๒๐ เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการรักษาความลับของทางราชการ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยเปนบทกําหนดโทษ
บุคคลที่เปดเผยขอความขอเท็จจริงหรอืขอมูลที่ไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
โดยมิไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการ 
หรือเพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชนแกทางราชการ
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ บทบัญญัติดังกลาวจึงมิไดหามหรือใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด   
คดีน้ีผูถูกฟองคดีทั้งสองรับวาไดสงรายงานการไตสวนขอเท็จจริงพรอมเอกสารทั้งหมดไปยัง

                                                 
๗-๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒)ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ 
ของรัฐธรรมนูญ 

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

มาตรา ๑๒๐ ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูล ที่ไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชน
แกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อัยการสูงสุด และสํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจสอบแลวไมปรากฏวามีเอกสารรายการที่ ๑  
ถึงที่ ๙ และที่ ๑๑ คงมีแตเพียงเอกสารรายการท่ี ๑๐ เทาน้ัน จึงเชื่อไดวา เอกสารรายการที่ ๑ 
ถึงที่ ๙ และ ที่ ๑๑ เปนเอกสารท่ีไมไดอยูในความครองครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในขณะที่ 
ผูฟองคดีมีคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร คงมีแตเอกสารรายการที่ ๑๐ ที่อยูในสํานวนการสอบสวน
และอยูในความครองครองของผูถูกฟองคดีทั้งสองในขณะท่ีผูฟองคดีมีคําขอ ซ่ึงขอมูลขาวสาร
รายการที่ ๑๐ น้ันเปนรายชื่อของผูไดรับบาดเจ็บและตาย รายละเอียดของสถานท่ีในแตละจุด 
ที่มีผูบาดเจ็บและตาย กรณีจึงเห็นไดวา การเปดเผยขอมูลดังกลาวมิไดกอใหเกิดความเสียหาย
ตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 
หรือการคลังของประเทศ หรือทําใหการบังคับใชกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสื่อมประสิทธิภาพ
หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 
หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แตอยางใด การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธ 
การเปดเผยขอมูลขาวสารรายการที่ ๑๐ ใหแกผูฟองคดีตามคําขอ จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารเฉพาะรายการที่ ๑๐ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเปดเผยขอมูลขาวสารรายการที่ ๑๐ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตองใหกับผูฟองคดีภายใน ๖๐ วัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๙/๒๕๕๙) 

 

หนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหแก 
ผูย่ืนคําขอภายในเวลาอันสมควร  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐมีดุลพินิจ 
ที่จะปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่มีผูรองขอใหเปดเผยได หากขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเขาลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

ขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการรองเรียนกลาวหาวาผูฟองคดีมีพฤติการณ
ที่เปนการกระทําผิดทั้งทางอาญาและวินัย โดยขอมูลขาวสารดังกลาวยังอยูระหวาง 
การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงซึ่งยังไมแลวเสร็จ  การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามคํารองขอจึงอาจมีผลกระทบตอกระบวนการสืบสวนหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวของ 
อันอาจทําใหการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือการบังคับใช
กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดตามนัยมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หนวยงานของรัฐ 
จึงยอมสามารถใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวตามคําขอได 



 
 
๑๔๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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สรุปขอเท็จจริง 
ตํารวจภูธรภาค ๙ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ขอเท็จจริงผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงขาราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค ๙ กรณีมีผูรองเรียน
กลาวหาวาผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําผิดทั้งทางอาญาและวินัย ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงดังกลาวไมมีหลักฐานเอกสารประกอบขอกลาวหาวาผูฟองคดี
กระทําผิดและสงสัยวามีการนําเอกสารราชการที่ไมมีการรับรองสําเนาเอกสารจากหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบตามกฎหมาย และมีการตัดทอนเอกสารในการกลาวหาผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
ถึงประธานกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงและผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอตรวจดูเอกสารพรอมขอคัด 
และรับรองสําเนาเอกสารประกอบการรองเรียนเพ่ือชี้แจงตอคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําส่ังที่มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา 
ขอมูลขาวสารท่ีผูฟองคดีรองขอยังอยูระหวางสืบสวนขอเท็จจริงซ่ึงยังไมแลวเสร็จ การเปดเผย
ขอมูลขาวสารดังกลาวอาจทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคไดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจ
ไมใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปดเผยขอมูลขาวสารแกผูฟองคดี เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญของกฎหมายตอไป 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

จะกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสาร
ของราชการใหแกผูยื่นคําขอภายในเวลาอันสมควรก็ตาม แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็มีดุลพินิจ 
ที่จะปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอใหเปดเผยได หากขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเขาลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงถือเปนดุลพินิจ

                                                 
 ๙ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชน
ของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 

(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๕๑ 
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ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึง 
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชน
ที่เก่ียวของประกอบกัน เม่ือพิจารณาเอกสารประกอบการรองเรียนที่ผูฟองคดีขอตรวจดูพรอมคัด
และรับรองสําเนาเอกสารแลว เห็นวา เอกสารดังกลาวเปนขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการรองเรียน
กลาวหาวาผูฟองคดีมีพฤติการณที่เปนการกระทําผิดทั้งทางอาญาและวินัยเพ่ือใหดําเนินการ
ตามกฎหมาย โดยขอมูลขาวสารดังกลาวยังอยูระหวางการดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง 
ซ่ึงยังไมแลวเสร็จ การเปดเผยขอมูลขาวสารตามคํารองขอจึงอาจมีผลกระทบตอกระบวนการ
สืบสวนหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวของ ซ่ึงอาจทําใหการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงาน
ของรัฐหรือการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได 
ตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับ
ผูฟองคดียังมิไดถูกดําเนินการทางวินัยหรือถูกดําเนินคดีอาญาในเร่ืองที่ถูกรองเรียนกลาวหา 
และการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เปนเพียงการแสวงหาขอเท็จจริงในเบื้องตนวา
มีมูลตามที่กลาวหาหรือไม หากผลการสืบสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูล ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ก็ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป ผูฟองคดีจึงยังมิไดอยูในฐานะคูกรณี 
ที่จะมีสิทธิตามมาตรา ๓๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แตอยางใด ประกอบกับคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดแจงเรื่องที่ถูกรองเรียนกลาวหาวา 
ผูฟองคดีไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณีใด และไดสรุปพยานหลักฐาน
โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา รวมทั้ง
พยานบุคคลใหผูฟองคดีทราบแลว ผูฟองคดียอมเขาใจขอเท็จจริงและขอกลาวหาตาง ๆ  
ซ่ึงเพียงพอตอการชี้แจงขอเท็จจริงหรือโตแยงและแสดงพยานหลักฐานในเรื่องที่ถูกกลาวหา 
เพ่ือปกปองสิทธิของผูฟองคดีแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังปฏิเสธการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการแกผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๖/๒๕๕๙) 
 

                                                                                                                                            
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได  

ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
หรือไมก็ตาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓๑ คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได  
แตถายังไมไดทําคําส่ังทางปกครองในเรื่องน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๑ .๑ .๓  กรณีฟองวาหนวยงานของรัฐละเลยไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามที่มีคําขอ 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เปนหนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ เม่ือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง กรณีที่มีการกลาวหาบุคคลวากระทําความผิด 
ไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของคณะปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนเอกสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงเปนขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ การที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติไมอนุญาตใหผูฟองคดีคัดสําเนาสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว และผูฟองคดีไดอุทธรณมติดังกลาว คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจึงยอมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมติหรือคําสั่ง
ที่มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันไดตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการฯ ซึ่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มีผลผูกพันใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตาม  เม่ือขอเท็จจริง 
ฟงไดวา กรณีไมมีเหตุที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีขอใหเปดเผย  ดังน้ัน  
การที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว จึงเปน 
การละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอคัดสําเนาสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีที่ 
ผูฟองคดีไดรองเรียนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) กลาวหานาย ส. วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอนุญาตใหคัดสําเนาเอกสารดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณ



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ตอมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ไดมีคําวินิจฉัย
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ
แจงแกผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติไมอนุญาตใหคัดสําเนาการสอบสวนดังกลาวใหแก 
ผูฟองคดีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปดเผยสํานวนการไตสวนดังกลาว
พรอมทั้งสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสาร 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สวนการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปและทําหนาที่ธุรการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ การปฏิบัติงานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถือวาเปนผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแก
หนวยงานของรัฐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง กรณีกลาวหา นาย ส. วา กระทําความผิด  
ไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนเอกสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ จึงเปนขอมูลขาวสาร 
และขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๔๑๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มีมติไมอนุญาตใหผูฟองคดีคัดสําเนาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว และผูฟองคดี

                                                 
๑๑-๑๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงที่ ส่ือความหมายใหรูเ ร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ไมวา 

การส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร  
หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยู ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๔๕๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ไดอุทธรณมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีคัดสําเนาสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงซ่ึงเปนมติมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
จึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมติหรือคําส่ังที่มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามมาตรา ๓๕๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

โดยที่มาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามทุจริตฯ เปนการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรักษาความลับ 
ของทางราชการที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
แตก็มิไดหามที่จะเปดเผยขอความ ขอเท็จจริงหรือขอมูลที่ไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีโดยไมมีเหตุอันสมควรแตอยางใด และยังใหอํานาจ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะสามารถใชดุลพินิจในการที่จะเปดเผยหรือไมก็ได โดยพิจารณาถึงมาตรา ๕๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบดวย ซ่ึงจากบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการฯ เห็นไดวา เปนดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได โดยตองคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน  
เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงในคดีน้ี ไมปรากฏวาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดดําเนินการพิจารณาเสร็จสิ้น และไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีไดทราบแลว ซ่ึงผูฟองคดี
ขอใหเปดเผยนั้น เปนขอมูลขาวสารอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
หรืออาจทําใหการบังคับใชกฎหมายของผูถูกฟองคดีทั้งสองเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจน 
จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองหรือไมประการอ่ืนใด ในทางกลับกัน  
ผูฟองคดีสมควรไดรับความคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเพ่ือตรวจสอบความโปรงใส 
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองใหสิ้นสงสัยตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเห็นไดวา กรณีไมมีเหตุที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีขอใหเปดเผย เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

                                                 
๑๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําส่ังไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ตามมาตรา ๒๕ 

การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง ใหแตงตั้งตามสาขาความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความม่ันคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช
กฎหมาย 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอมูลขาวสารมีฐานะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวจึงมีผลผูกพันใหหนวยงานของรัฐ 
และเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตาม เม่ือศาลไดวินิจฉัยแลววา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนหนวยงาน
ของรัฐ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 
และผูถูกฟองคดีทั้งสองมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขางตน เม่ือคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 
และมาตรา ๓๗ วรรคสอง๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารจึงมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีทั้งสอง เม่ือไมมีเหตุที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีขอใหเปดเผย  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองไมปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่วินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปดเผยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงพรอมทั้งใหสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองแกผูฟองคดี  
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เปดเผยขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘) 
 

๑.๒ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

                                                 
๑๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๗    ฯลฯ    ฯลฯ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุดและในการมีคําวินิจฉัยจะมีขอสังเกต 

เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๘ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

๑. ภาษีอากร 

 

 ๑.๑ ภาษีเงินได 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๓ ภาษีบํารุงทองที่ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
    

 ๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง 

  

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒. คาธรรมเนียม 

 

 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎร
เปนคาตอบแทนการที่รัฐใหบริการแกราษฎรในการทําใหสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยของราษฎรมีผลสมบูรณตามกฎหมาย  ดังน้ัน เม่ือการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวเปนไปโดยชอบ แมตอมาจะมีการจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียน 
ตามคําพิพากษาของศาล เน่ืองจากมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยที่ดิน ซึ่งกรณี
มิไดมีผลเปนการเพิกถอนการดําเนินการจดทะเบียนที่ไดดําเนินการใหแลวตามคําขอ
ของราษฎรดังกลาว หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจึงไมจําตองคืนเงิน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินในกรณีดังกลาวใหแกผูขอ 



 
 
๑๔๕๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดซ้ือทรัพยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ 

ตําบลลําผักชี อําเภอหนองจอก (เจียระดับ) กรุงเทพมหานคร จากการขายทอดตลาดของ 
เจาพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีพ้ืนที่เขตมีนบุรี ในราคา ๒๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดี 
จึงไปดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาหนองจอก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ และผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 
๙๓๘,๑๖๐ บาท คาคําขอเปนเงิน ๕ บาท คาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเงิน ๕,๔๘๖,๒๐๐ บาท  
ตอมา วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ศาลจังหวัดมีนบุรีไดมีคําสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๗๒/๒๕๔๑  
ใหเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกลาว โดยสํานักงานบังคับคดีพ้ืนที่เขตมีนบุรีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีผูซ้ือทรัพยและใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอรับเงินคาธรรมเนียมและคาภาษีเงินไดคืน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาเงินคาธรรมเนียมจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดิน
เปนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเปนคาตอบแทนที่รัฐใหบริการแกราษฎร และประมวลกฎหมายที่ดิน
ไมมีบทบัญญัติใหคืนเงินคาธรรมเนียมดังกลาว สวนคาภาษีเงินไดควรขอคืนจากกรมสรรพากร
โดยตรง ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ อุทธรณคําสั่ง 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตจนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันฟองคดี ผูฟองคดียังไมไดรับแจง
ผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๙๖๖,๔๙๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงิน ๙๓๘,๑๖๕ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ ใหแก 
ผูฟองคดี เปนการปฏิบัติตามระเบียบในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูที่ซ้ือทรัพยได
จากการขายทอดตลาด และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
ดําเนินการดังกลาวในอัตรารอยละ ๒ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมปรากฏขอเท็จจริงอ่ืนใดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเพ่ือใหเกิดความเสียหาย 
แกผูฟองคดี แมตอมาศาลจังหวัดมีนบุรีจะมีคําส่ังใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยที่ดิน 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแก 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผู ซ้ือทรัพยไดจากการขายทอดตลาด อันเปนเหตุที่ทําใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายนั้น ก็มิใชเปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด  



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงฟงไมไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุให 
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย อันจะถือวาเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
 สําหรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน้ัน เห็นวา  
เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ ดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนใด  
เปนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเปนคาตอบแทนการที่รัฐใหบริการแกราษฎรในการทําใหสิทธิ
และนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยของราษฎรมีผลสมบูรณตามกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการจดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗  
ใหแกผูฟองคดี และเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามอัตรา 
ที่กฎหมายกําหนด อันทําใหการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีผลสมบูรณตามกฎหมายแลว  
แมตอมาจะมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกลาว ก็หาไดมีผลเปนการเพิกถอน 
การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการใหแลวตามคําขอ
ของผูฟองคดี เม่ือกรณีไมปรากฏเหตุใดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดปฏิบัติหนาที่โดยบกพรองหรือ
ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหมีการเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินใหแกผูฟองคดี จึงไมอาจ 
ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงินคาธรรมเนียม 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ เลขที่ดิน ๑๗ ตําบลลําผักชี 
อําเภอหนองจอก (เจียระดับ) กรุงเทพมหานคร การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธการคืนเงิน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปนเงินจํานวน ๙๓๘,๑๖๕ บาท ใหแกผูฟองคดี 
จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๔๑๐/๒๕๕๘) 
 

๓. การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร 
 

 ผูไดรับการแจงการประเมินภาษีอากรมีหนาที่ตองนําเงินคาภาษีเงินไดไปชําระ 
ใหแกกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากบุคคลดังกลาว 
ไมเห็นดวยกับการประเมินน้ันก็ยอมมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี เม่ือปรากฏวาบุคคลดังกลาวไมไดย่ืน
อุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมิไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ใหขยายระยะเวลาอุทธรณได และมิไดชําระเงินคาภาษีภายในกําหนดเวลา บุคคลดังกลาว
ยอมเปนผูคางภาษีอากร กรมสรรพากรจึงยอมมีอํานาจออกคําสั่งยึดและอายัดทรัพยสิน
ของผูคางภาษีอากรเพ่ือใหไดรับชําระภาษีอากรคางได 



 
 
๑๔๖๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดี) โดยสํานักตรวจสอบภาษีกลางไดมีหนังสือแจงภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาถึงผูฟองคดีวา ผูฟองคดีและภรรยามีหน้ีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคงคาง 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงตองรับผิดชําระเบี้ยปรับพรอมเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 
เปนเงินจํานวน ๑๘,๙๓๓,๕๓๕ บาท โดยผูฟองคดีได รับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ยื่นคําขอขยายระยะเวลา
อุทธรณตออธิบดีกรมสรรพากรพรอมกับยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีดังกลาว  
และขอทุเลาการเสียภาษีอากรไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไมอนุมัติใหขยายระยะเวลาอุทธรณ เน่ืองจากผูฟองคดี 
ยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลรัษฎากร  ตอมา ผูถูกฟองคดี 
ไดมีประกาศกรมสรรพากร เร่ือง ใหยึดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
ใหยึดกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๒๔ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง 
จั งหวัดปทุมธานี  พรอมสิ่ งปลูกสร าง  ราคาประมาณ  ๕๕๘ ,๐๐๐  บาท  และมีคํ าสั่ ง 
ที่ สภ.๔/ปท๒/๑๐๙/๒๕๕๒ ถึง ๑๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ รวม ๓ ฉบับ  
ใหอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๐,๘๓๘.๗๑ บาท  
ไวตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
คัดคานคําสั่งยึดและอายัดทรัพยสินดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศและคําส่ังอายัดทรัพยสิน
ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือไดมีการแจงการประเมินภาษีแกผูฟองคดีแลว ผูฟองคดียอมมีหนาที่นําเงิน 
ภาษีเงินไดไปชําระใหแกผูถูกฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
ตามมาตรา ๑๘ ตรี๑ แหงประมวลรัษฎากร หากผูฟองคดีเห็นวาการประเมินภาษีอากรดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงการประเมินภาษี แตขอเท็จจริง
รับฟงไดวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณการประเมินภาษีเม่ือพนระยะเวลาดังกลาวแลว และไมไดรับ

                                                 
 ๑ ประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๑๘ ตรี ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ ทวิ ในกรณีเจาพนักงานประเมินไดประเมินใหเสียภาษี บุคคลผูมีหนาท่ี
เสียภาษีจะตองชําระภาษีน้ัน พรอมท้ังเบ้ียปรับ และเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไวในหมวดน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจง 
การประเมิน 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๖๑ 
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อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ เม่ือผูฟองคดีมิไดชําระเงิน 
คาภาษีภายในระยะเวลา จึงถือวาผูฟองคดีเปนผูคางชําระภาษี ประกอบกับผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ รวม ๒ ฉบับ 
เตือนใหผูฟองคดีนําเงินไปชําระใหแกผูถูกฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับหนังสือ แตผูฟองคดี 
กลับเพิกเฉยไมชําระหนี้ภาษีอากรภายในระยะเวลาดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีไดมีประกาศ
กรมสรรพากร เร่ือง ใหยึดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ และคําสั่ง 
ที่ สภ.๔/ปท๒/๑๐๙/๒๕๕๒ ถึง ๑๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ รวม ๓ ฉบับ  
เรื่อง ใหอายัดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร จึงเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๒  
แหงประมวลรัษฎากร  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังยึดและอายัดทรัพยสินของผูฟองคดี 
ตามประกาศกรมสรรพากรดังกลาว จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย   
  สวนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําอุทธรณวา ผูฟองคดีไมเขาใจในกฎหมาย 
วาจะตองอุทธรณการประเมินภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน ผูฟองคดี 
จึงใชเวลาในการรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพ่ือชี้แจงตอกรมสรรพากร และเม่ือนําอุทธรณไปยื่น  
ก็ลวงพนระยะเวลาดังกลาวแลว น้ัน เห็นวา ผูฟองคดีรูแลววาจะตองชําระหน้ีภาษีอากร 
ตามหนังสือแจงการประเมินแลวเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แตผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณพรอมกับยื่นอุทธรณคัดคาน 
การประเมินภาษีอากรดังกลาวตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวไมอนุญาต 
ใหขยายระยะเวลายื่นอุทธรณและไมรับอุทธรณของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
เม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลรัษฎากร ผูฟองคดีจะยกเอาความไมรูกฎหมาย 
มาเปนขอแกตัวเพ่ือใชสิทธิขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณไมได ประกอบกับผูฟองคดี 
ยังสามารถนําหลักฐานดังกลาวมายื่นเพ่ิมเติมหลังจากไดยื่นอุทธรณภายในกําหนดแลวได  
เม่ือผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณการประเมินภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด ขออุทธรณของผูฟองคดี
จึงไมอาจรับฟงได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๕/๒๕๕๘) 
 
 

                                                 
 ๒ ประมวลรัษฎากร 
  มาตรา ๑๒ ภาษีอากรซ่ึงตองเสียหรือนําสงตามลักษณะน้ีเม่ือถึงกําหนดชําระแลว ถามิไดเสียหรือนําสง  
ใหถือเปนภาษีอากรคาง 
 เพื่อใหไดรับชําระภาษีอากรคาง ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิด 
เสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรไดทั่วราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง อํานาจดังกลาวอธิบดีจะมอบให
รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน 
ของผูคางชําระภาษีอากรโดยไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่งตามมาตรา ๑๒  
แหงประมวลรัษฎากร แตเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ทรัพยสินที่กรมสรรพากรสั่งยึดดังกลาว 
มิใชทรัพยสินของผูคางชําระภาษีอากร แตเปนสัญญาแบงทรัพยสินในการหยาขาด 
จากการเปนสามีภริยากัน ทรัพยสินจึงตกเปนของอดีตภรรยาของผูคางชําระภาษีอากร 
โดยผลของสัญญาแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๕๓๒ (ก) แลวตั้งแตกอนมีมูลหน้ีคาภาษีอากร ซึ่งกรณีน้ีแมอดีตภรรยา 
ของผูคางชําระภาษีอากรจะยังมิไดจดทะเบียนการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ แตโดยที่
กรมสรรพากรมิไดเปนผูรับโอนโดยสุจริตและไดเสียคาตอบแทนโดยสุจริต เม่ือบาน 
และท่ีดินมิไดเปนกรรมสิทธ์ิของผูคางชําระคาภาษี กรณีจึงยอมไมมีอํานาจที่จะออกคําสั่ง
ยึดทรัพยดังกลาวเพ่ือนํามาชําระหน้ีคาภาษีได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดอยูกินเปนสามีภรรยากับนาย จ. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไดรวมกัน 
ปลูกสรางบานเลขที่ ๑๒/๔ หมูที่ ๖ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา บนที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๗๐๕ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ซ่ึงเปนที่ดินของบิดาของนาย จ.  
ตอมา เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ ผูฟองคดีไดจดทะเบียนสมรสกับนาย จ. และเม่ือวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๓๘ บิดาของนาย จ. ไดยกที่ดินดังกลาวใหแกนาย จ.  หลังจากนั้น นาย จ. ไดนําที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวไปจํานองไวกับธนาคาร ผูฟองคดีกับนาย จ. ไดจดทะเบียนหยากัน
เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยนายทะเบียนอําเภอตะกั่วทุงไดบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสิน
ตามที่ผูฟองคดีและนาย จ. ตกลงกันวา ทรัพยสินมีบานพักอาศัยหน่ึงหลังพรอมที่ดินตั้งอยู 
เลขที่ ๑๒/๔ หมู ๖ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ซ่ึงอยูระหวางจํานองกับธนาคาร
ในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ใหคูหยาฝายหญิงรับภาระชําระหนี้ตอธนาคารทั้งหมด และคูหยาฝายชาย
ยินยอมยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของคูหยาฝายหญิงแตเพียงผูเดียว  ตอมา สํานักงานสรรพากร 
พ้ืนที่พังงา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ตรวจสอบพบวา นาย จ. มีเงินไดจากการรับเหมากอสราง 
ในป พ .ศ .  ๒๕๔๗ แตไมไดยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดา 
และไมไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการภาษีมูลคาเพ่ิม เจาพนักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
จึงประเมินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพ่ิมนาย จ. เปนเงินจํานวน ๗๘๖,๑๙๐ บาท 
และแจงใหนาย จ. ชําระเงินจํานวนดังกลาว แตนาย จ. เพิกเฉย กรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
จึงไดออกประกาศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ใหยึดที่ ดินโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๗๐๕  
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน และมีคําส่ังลงวันที่ 
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๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แตงตั้งเจาพนักงานใหยึดทรัพยสินของนาย จ. ผูฟองคดียื่นคําคัดคาน 
การยึดทรัพยดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงสํานักงานสรรพากรภาค ๑๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาการยึดทรัพยดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศและคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ผูถือกรรมสิทธิ์เดิม คือ บิดาของนาย จ. ผูฟองคดี 
กับนาย จ. เปนสามีภรรยากันโดยมิไดจดทะเบียนสมรส และไดรวมกันปลูกสรางบานเลขที่ ๑๒/๔ 
เพ่ือใชพักอาศัยบนที่ดินดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดจดทะเบียนสมรสกับนาย จ.  หลังจากน้ัน บิดา
ของนาย จ. ไดยกที่ดินใหนาย จ. แมจะเปนการยกใหในระหวางสมรส แตเม่ือสัญญาใหที่ดินระบุวา
เปนการใหโดยเสนหาไมมีคาตอบแทนระหวางบิดากับบุตรชอบดวยกฎหมาย จึงเปนกรณีที่นาย จ.  
ไดที่ดินมาโดยบิดายกให ที่ดินแปลงดังกลาวจึงเปนสินสวนตัวของนาย จ. ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๗๑ (๓)๓ สําหรับสิ่งปลูกสรางบานตึกสองชั้นเลขที่ ๑๒/๔ ซ่ึงตั้งอยู 
บนที่ ดินโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ผูฟองคดีและนาย จ. ไดรวมกันปลูกสรางขึ้นเพ่ือใชเปน 
ที่อยูอาศัยรวมกัน โดยขณะน้ันผูฟองคดีกับนาย จ. อยูกินฉันสามีภริยาโดยไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน และไดรับอนุญาตจากบิดาของนาย จ. เจาของที่ดินใหบุคคลทั้งสองปลูกสรางดังกลาวได 
ซ่ึงสอดคลองกับหนังสือสัญญาใหที่ ดินที่ระบุวาเปนการใหเฉพาะที่ดิน สวนสิ่งปลูกสราง 
บานตึกสองชั้นเลขที่ ๑๒/๔ เปนของนาย จ. อยูกอนแลว บานหลังดังกลาวจึงเปนกรรมสิทธิ์รวม
ระหวางนาย จ. กับผูฟองคดีอันเกิดจากการทํามาหาไดขณะอยูกินฉันสามีภริยา เปนทรัพยสิน
ของผูฟองคดีและนาย จ. ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส จึงเปนสินสวนตัว  หลังจากนั้น นาย จ. 
และผูฟองคดีไดนําที่ดินและบานไปจํานองกับธนาคาร  ตอมา ผูฟองคดีกับนาย จ. ไดจดทะเบียนหยา
ตอเจาหนาที่เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยนายทะเบียนอําเภอตะกั่วทุงไดบันทึกขอตกลง
เก่ียวกับทรัพยสินตามที่ผูฟองคดีและนาย จ. ตกลงกันวา ทรัพยสินมีบานพักอาศัยหน่ึงหลัง
พรอมที่ดินตั้งอยูเลขที่ ๑๒/๔ หมู ๖ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ซ่ึงอยูระหวาง
จํานองกับธนาคารในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ใหคูหยาฝายหญิงรับภาระชําระหนี้ตอธนาคารทั้งหมด 
และคูหยาฝายชายยินยอมยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของคูหยาฝายหญิงแตเพียงผูเดียว บันทึกดังกลาว 
 

                                                 
 ๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๔๗๑ สินสวนตัวไดแกทรัพยสิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) ที่ฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๔๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิใชสัญญาใหทรัพยสิน จึงมิไดตกอยูในบังคับของมาตรา ๕๒๕๔ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย แตเปนสัญญาแบงทรัพยสินในการหยาขาดจากการเปนสามีภริยากันระหวางนาย จ. 
กับผูฟองคดี และเปนขอตกลงเกี่ยวกับการแบงทรัพยสินของสามีภริยาทายการจดทะเบียนหยา 
จึงเปนสัญญาแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๑๕๓๒ (ก)๕ และยอมมีผลผูกพันตามกฎหมาย ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ และ
บานเลขที่ ๑๒/๔ จึงกลายเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีโดยชอบแลว 
 ทั้งนี้ แมการไดมาซ่ึงที่ ดินและบานของผูฟองคดีจะมิไดจดทะเบียนการไดมา 
ตอพนักงานเจาหนาที่ แตก็มีผลเพียงใหการไดมาน้ันไมบริบูรณเทาน้ัน มิไดเปนโมฆะหรือถือวา
ไมไดสิทธิเลย และยอมสามารถยกขึ้นอางหรือบังคับคูกรณีใหปฏิบัติตามสัญญาได สวนกรณี 
ที่จะยกขึ้นอางกับบุคคลภายนอกไดหรือไมน้ัน ก็ขึ้นอยูวาบุคคลภายนอกน้ันไดรับทรัพยสิน
ดังกลาวมาในสภาพใด หากเปนการรับโอนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน บุคคลภายนอกนั้น 
ก็มีสิทธิดีกวา เม่ือผูฟองคดีไดรับโอนที่ดินและบานมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยตองรับภาระจํานอง
ที่มีตอบานและที่ดิน อีกทั้งไดติดตอกับธนาคารเพ่ือขอใหจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ 
ในโฉนดที่ดิน แตยังติดขัดเร่ืองคาไถถอนจํานอง สวนผูถูกฟองคดีเปนเจาหน้ีคาภาษีอากร 
ของนาย จ. ซ่ึงเปนหนี้คาภาษีที่คางชําระในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงเปนบุคคลผูอยูในฐานะ 
อันจะใหจดทะเบียนสิทธิไดอยูกอนผูถูกฟองคดี และผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจยึดทรัพยดังกลาว
เพ่ือนํามาชําระหนี้คาภาษีอากรได แมวามาตรา ๑๒ วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร จะบัญญัติวา 
ภาษีอากรซ่ึงตองเสียหรือนําสงตามลักษณะนี้ เม่ือถึงกําหนดชําระแลว ถามิไดเสียหรือนําสง  
ใหถือเปนภาษีอากรคาง และวรรคสอง บัญญัติวา เพ่ือใหไดรับชําระภาษีอากรคาง ใหอธิบดี 
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสง
ภาษีอากรไดทั่วราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง... ก็ตาม เพราะบาน 
และที่ดินมิไดเปนทรัพยสินของนาย จ. และผูถูกฟองคดีก็มิไดเปนผูรับโอนโดยสุจริตและ 
ไดเสียคาตอบแทนโดยสุจริต เม่ือบานและที่ดินมิไดเปนกรรมสิทธิ์ของนาย จ. ผูคางชําระคาภาษี 

                                                 
 ๔-๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๕๒๕ การใหทรัพยสินซ่ึงถาจะซ้ือขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่น้ัน  
ทานวายอมสมบูรณตอเม่ือไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีเชนน้ี การใหยอมเปนอันสมบูรณ 
โดยมิพักตองสงมอบ 
 มาตรา ๑๕๓๒ เม่ือหยากันแลวใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภริยา 
 แตในระหวางสามีภริยา 
 (ก) ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภริยาตามที่มีอยูในเวลา 
จดทะเบียนการหยา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจที่จะออกคําส่ังยึดทรัพยดังกลาว  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ใหยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕  
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๐/๒๕๕๙) 



 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๙ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
๑. การจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
 

การกระทําที่เก่ียวกับการจัดหางานของลูกจางจดทะเบียนของผูรับอนุญาต 
จัดหางาน กฎหมายใหถือวาเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา 
ลูกจางของผูรับอนุญาตไดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ โดยมีการคิดเงิน
คาบริการและคาใชจายจากคนหางาน แตปรากฏวามีกรณีที่สงคนหางานบางรายไปทํางาน
ตางประเทศไดแตไดรับเงินคาจางต่ํากวาที่ตกลงกัน บางรายสงไปตางประเทศได 
แตไมสามารถหางานใหได และบางรายไมสามารถสงไปตางประเทศได ผูรับอนุญาต 
จึงตองคืนคาบริการและคาใชจายทีเ่รียกเก็บไปใหแกคนหางานตามอัตราที่กฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางานกําหนด หาไมแลวนายทะเบียนจัดหางานชอบที่จะ
ดําเนินการใหมีการหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่ผูรับอนุญาต
วางไวได ซึ่งในการนี้ธนาคารผูออกหลักประกันตองรับผิดตามสัญญาค้ําประกันในเงิน
คาบริการและคาใชจายตาง ๆ แทนผูรับอนุญาต 

สรุปขอเท็จจริง 
บริษัท ก. จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เปนผูได รับอนุญาตจัดหางานใหคนหางาน 

เพ่ือไปทํางานในตางประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
โดยมีธนาคาร ธ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูค้ําประกันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เปนจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
นครราชสีมาไดรับจดทะเบียน นาย อ. และนาง ภ. เปนลูกจางจดทะเบียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตอมา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ นาง ภ. ไดรับสมัครนาย ส. เพ่ือไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร 
โดยมีการจายเงินเพ่ือเปนคาบริการและคาใชจายจํานวน ๙๕ ,๐๐๐ บาท และระหวาง 
เดือนมีนาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ นาย อ. กับพวกไดชักชวนและรับสมัครนาย ว. 
กับพวกรวม ๗ คน เพ่ือไปทํางานที่ประเทศแอฟริกาใตและประเทศเกาหลีใต ซ่ึงคนหางานทั้ง ๗ คน 
ไดจายเงินเปนคาบริการและคาใชจาย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๙๑๕,๐๐๐ บาท แตปรากฏวา 
ไมสามารถหางานใหตามที่ตกลงกันกับคนหางานทั้ง ๘ คนได ซ่ึงตอมาไดมีการคืนเงินบางสวน
ใหกับนาย ว. กับพวกทั้ง ๗ คน เปนเงิน ๒๕๙,๐๐๐ บาท สวนนาย ส. ไมไดรับเงินคืน 
คนหางานทั้ง ๘ คน ดังกลาวจึงไดรองทุกขตอเจาหนาที่ของกรมการจัดหางาน (ผูฟองคดี)  
ซ่ึงกรรมการผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาวา 



 
  
๑๔๖๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมเคยรับสมัครงานหรือรับเงินจากคนหางานทั้ง ๘ คน แตอยางใด  ตอมา อธิบดีกรมการจัดหางาน
ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงวาจะหักหลักประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนจํานวนเงิน 
๖๐๘,๕๐๐ บาท เพ่ือคืนเปนคาบริการและคาใชจายในการจัดหางานใหแกคนหางานทั้ง ๘ คน 
ตามสวน และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระใหแกผูฟองคดี  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอุทธรณคําสั่งหักหลักประกันดังกลาว  
ซ่ึงผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ แตแกไขจํานวนหลักประกันที่จะหัก
เปนเงิน ๖๕๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ 
พรอมแจงคําสั่งที่เปลี่ยนแปลงคําส่ังหักหลักประกันใหม และไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหนําเงินจํานวน ๖๕๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ไปชําระใหแกผูฟองคดี
ภายใน ๗ วัน นับแตวันไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน 
๖๕๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนลูกจางรายนาย อ.  

ตามคําขอลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และนาง ภ. ตามคําขอลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓  
ตอนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
รับจดทะเบียนบุคคลท้ังสองใหทําหนาที่ รับสมัครและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหางาน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจงขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจางรายนาย อ. และมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจงขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจางรายนาง ภ. ถึงนายทะเบียน
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนการกระทําหลังจากแจงจดทะเบียนลูกจางนาย อ. และนาง ภ. 
เปนระยะเวลากวา ๒ ปเศษ (ในการนี้ ผูฟองคดีไดชี้แจงในคําคัดคานคําใหการวา ไดมีการยกเลิก
การจดทะเบียนลูกจางรายนาย อ. และ นาง ภ. เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามลําดับ) เม่ือมีการรองทุกขของคนหางาน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
ไดมีหนังสือเชิญผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปพบเกี่ยวกับการรับสมัครและเรียกเก็บคาบริการและคาใชจาย
จากคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศของนาง ภ. และนาย อ. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดไปพบ
พนักงานเจาหนาที่ แตไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
ชี้แจงวาไมเคยรับสมัครงานหรือรับเงินจากคนหางานตามหนังสือของจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
โดยไมไดปฏิเสธวานาย อ. และนาง ภ. ไมไดเปนลูกจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงฟงไดวานาย อ. 
เปนลูกจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชวงระหวางวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
และนาง ภ. เปนลูกจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชวงระหวางวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๘ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง๑ ประกอบกับมาตรา ๔๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เม่ือนาง ภ. ดําเนินการรับสมัครนาย ส. ไปทํางาน
ที่ประเทศสิงคโปรประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ และนาย อ. รับสมัครนาย ว. กับพวก 
รวม ๗ คน ไปทํางานที่ประเทศแอฟริกาใตและประเทศเกาหลีใตระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ 
ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ การรับสมัครคนหางานทั้ง ๘ คน อยูในชวงระยะเวลาที่นาง ภ.  
และนาย อ. เปนลูกจางจดทะเบียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงถือไดวาการกระทําของนาง ภ.  
และนาย อ. ที่เก่ียวกับการจัดหางานใหคนหางานทั้ง ๘ คน เปนการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือมีกรณี
นาย ส. คนหางานไปทํางานที่ประเทศสิงคโปรโดยไดรับคาจางต่ํากวาที่ตกลงกัน และไมสามารถ
หางานใหคนหางาน ๒ คน ขณะอยูที่ประเทศแอฟริกาใต รวมทั้งไมสามารถจัดสงคนหางาน 
อีก ๕ คน ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใตได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองคืนคาบริการและคาใชจาย 
ในการจัดหางานใหแกนาย ส. เปนอัตราสวนกับคาจางที่นาย ส. ไดรับจริงตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม๓ 
                                                 

๑-๓ 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 

การกระทําท่ีเกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ซ่ึงผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
ไดจดทะเบียนไว ใหถือวาเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมสามารถจัดใหคนหางานเดินทางได
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือไดคาจางต่ํากวา
หรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไมประสงคที่จะทํางานน้ัน 
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวทั้งหมด
ใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแตวันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่คนหางานไมสามารถทํางานไดจนส้ินสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจาง
โดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวน 
กับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 

ในกรณีที่คนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางานยังประสงคจะทํางานน้ัน  
ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการท่ีเรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมิไดปฏิบัติตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม ใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง 
หักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) คืนใหแกคนหางาน 

เม่ือนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคส่ีแลว ใหแจงใหผูรับอนุญาตทราบโดยเร็ว 
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  



 
  
๑๔๗๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ และจะตองคืนคาบริการและคาใชจายตาง ๆ 
ที่เรียกเก็บจากคนหางานอีกที่เหลือ ๗ คนไปแลวทั้งหมดคืนใหแกคนหางานทั้ง ๗ คน  
ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธไมคืนเงิน
คาบริการและคาใชจายในการจัดหางานใหแกคนหางานทั้ง ๘ คน นายทะเบียนจัดหางานกลาง
จึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน หักคาบริการและคาใชจายตาง ๆ 
จากหลักประกันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหไว เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกันผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ จึงตองรับผิดตอผูฟองคดี
ตามสัญญาค้ําประกันในเงินคาบริการและคาใชจายตาง ๆ แทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  พิพากษา 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงินจํานวน ๖๓๕,๗๕๗.๔๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน ๖๐๘,๕๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแก
ผูฟองคดี  ทั้งนี้ ใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๒/๒๕๕๘) 
 

๒. การทํางานของคนตางดาว 
 

การจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนหนาที่โดยตรงของนายจาง 
ตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน หากนายจางไมปฏิบัติยอมตองรับโทษตามกฎหมาย 
การที่หนวยงานทางปกครองที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยเงินคาทดแทน 
จะนําพฤติการณของนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจาง  
ยอมไมเปนการสมเหตุสมผล  นอกจากน้ี กฎหมายวาดวยเงินทดแทนมิไดกําหนด 
ใหหนวยงานทางปกครองดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในเรื่องเก่ียวกับการภาษีอากรดวย  
ดังน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองกําหนดเงื่อนไขวา แรงงานตางดาวที่จะมีสิทธิ 
ไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จะตองมีหลักฐานวานายจางจายเงินสมทบ 
เขากองทุนเงินทดแทนในอัตราไมต่ํากวาคาจางข้ันต่ํา และแรงงานตางดาวที่จดทะเบียน
ตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย จึงเปนการกระทํา
นอกเหนืออํานาจหนาที่ อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ในการประชุมคร้ังที่ ๒๐/๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๗ กันยายน 

๒๕๔๔ ใหพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลบังคับใชครอบคลุมถึงลูกจางซ่ึงเปน 
คนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยได หากปรากฏวามีหลักฐาน ดังน้ี (๑) มีการจดทะเบียน

                                                                                                                                            
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ วาดวยการจัดหางานในประเทศ มาใชบังคับ 
กับการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยอนุโลม 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และมีใบอนุญาตใหทํางาน (Work Permit) ที่ทางราชการออกให (๒) นายจางจายเงินสมทบ 
เขากองทุนเงินทดแทนในอัตราไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา (๓) ลูกจางตางดาวที่ยื่นขึ้นทะเบียน 
ตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย และ (๔) ถาปรากฏมีขอเท็จจริง
ตาม (๑) และ (๒) กองทุนเงินทดแทนเปนผูจาย แตถาไมเขา (๑) และ (๒) ใหกองทุน 
เปนผูออกคําสั่งใหนายจางเปนผูจายเงินทดแทน  ตอมา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒๓/๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ มีมติใหการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมของคนตางดาวจะตองมีหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน ดังน้ี (๑) ใบอนุญาต 
การทํางาน (Work Permit) และหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ (๒) ใบอนุญาตการทํางาน 
(Work Permit) และใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว สํานักงานประกันสังคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
จึงมีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ เร่ือง การใหความคุมครองแรงงานตางดาวที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ กําหนดแนวปฏิบัติตามมติ 
ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนดังกลาวใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ผูฟองคดีทั้งสามเปนชาวพมา 
ที่เขามาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตไดรับการผอนผันจากทางราชการ 
ใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และเปนลูกจางสถานประกอบการเอกชน
และเปนลูกจางทํางานบานในบานของชาวไทยเห็นวา แนวปฏิบัติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
เปนการเลือกปฏิบัติตอแรงงานตางดาวโดยไมเทาเทียมกับแรงงานไทย จึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกลาวและสั่งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สมุทรสาคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ตามลําดับ) มีหนังสือแจงสํานักงานประกันสังคม 
ทุกจังหวัดดําเนินการใหนายจางที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมการจัดหางานและมีลูกจางเปนแรงงาน
ตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและยื่นแบบรายการ
แสดงรายชื่อลูกจางใหถูกตองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลมีคําพิพากษา 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เ ม่ือขอเท็จจริงในคดี น้ี เปนขอพิพาทจากกรณีที่แรงงานตางดาวเขาเ มืองมา 

โดยไมถูกตองตามกฎหมาย แตเปนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรได 
เปนการชั่วคราว และไดรับการผอนผันใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
ประกอบกับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยแรงงานตางดาวดังกลาวน้ีจะมีขั้นตอนในทางปฏิบัติ
โดยการจดทะเบียนเพ่ือใหไดสิทธิอาศัยอยูชั่วคราว (ท.ร.๓๘/๑) และหมายเลขประจําตัว ๑๓ หลัก 



 
  
๑๔๗๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  หลังจากน้ัน แรงงานตางดาวจะตองผานการตรวจ
สุขภาพกอนจางจะสามารถขอใบอนุญาตทํางานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานตอไป  
ซ่ึงเห็นไดวาแรงงานตางดาวดังกลาวรัฐไดจัดทําฐานขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งขอมูลรายละเอียด 
ที่ตองการอ่ืน ๆ เพ่ือความม่ันคงของประเทศไวแลว ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาจัดทําฐานทะเบียน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทนได  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือเวียนฉบับพิพาทกําหนดวา ลูกจาง 
ซ่ึงเปนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยไดรับสิทธิความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
เ งินทดแทนฯ และมีสิทธิได รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนอันเปนสิทธิสําคัญ 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวได หากปรากฏวามีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตใหทํางาน  
จึงเปนการรองรับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเงินทดแทนที่ มุงคุมครองลูกจาง 
จากการทํางาน จึงไมเปนการแบงแยกหรือจัดจําพวกลูกจาง และหาเปนการขัดตอบทบัญญัติ
ดังกลาวแตประการใด และเม่ือพิจารณาตามเง่ือนไขคุณสมบัติในขอดังกลาวตามหนังสือเวียน
ฉบับพิพาทแลว เห็นไดวาแรงงานตางดาวซ่ึงเปนผูได รับการผอนผันจากทางราชการ 
ใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิไดรับ 
เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และหากพิจารณาตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนคดีน้ี  
เชื่อไดวาผูฟองคดีทั้งสามไมเปนบุคคลท่ีเขาขายยกเวนการเปนลูกจางตามคํานิยามคําวา 
“ลูกจาง” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ จึงยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง 
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และเห็นวา 
แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด หามีสิทธิดังกลาวดอยกวาผูฟองคดี
ทั้งสามแตประการใด 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเง่ือนไขของคุณสมบัติตามหนังสือเวียนดังกลาวที่กําหนดวา 
แรงงานตางดาวจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะตองมีหลักฐานวานายจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนในอัตราไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา และแรงงานตางดาว 
ที่จดทะเบียนตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทยแลว เห็นวา  
การจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนหนาที่โดยตรงของนายจางตามนัยมาตรา ๔๔๔ 
                                                 

๔ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๔๔ ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการและทองที่ 

ที่นายจางตองจายเงินสมทบ 
ใหนายจางซ่ึงมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหน่ึงยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและแบบรายการ 

แสดงรายชื่อลูกจางตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และจายเงินสมทบ ณ สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียน
จายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ หากนายจางไมดําเนินการตองรับโทษตามมาตรา ๔๖๕  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และผูถูกฟองคดีทั้งสามมีหนาที่ตามมาตรา ๔๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกันในการดําเนินการตอนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนั้น หากนําพฤติการณ 
ของนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจาง ยอมเปนการไมสมเหตุสมผล 
กรณีจึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  อีกทั้ง 
กรณีที่นําเร่ืองการย่ืนแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาเปนเง่ือนไขการรองรับสิทธิ 
ของลูกจางซ่ึงเปนคนตางดาวที่เปนผูไดรับการผอนผันจากทางราชการใหประกอบอาชีพ 
ในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับใบอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ น้ัน 
เห็นวา หาเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ  
ที่จะกําหนดเง่ือนไขเชนวาน้ันไม กรณีจึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
วาดวยเงินทดแทนบัญญัติไวเชนกัน 

พิพากษาเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนที่ กําหนดวา แรงงานตางดาวจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
จากกองทุนเงินทดแทน จะตองมีหลักฐานวานายจางจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 
ในอัตราไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา และแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนตองยื่นแบบเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย โดยใหมีผลบังคับใชในวันมีคําพิพากษาน้ี คําขออ่ืนใหยก  
และใหยกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๘) 

 
 

 

                                                 
๕-๖ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๖ นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือจายเงินสมทบไมครบจํานวนตามที่จะตองจาย 
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย 

มาตรา ๔๗ เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง 
ซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 

การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึงจะกระทําไดตอเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจาง 
นําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางไดรับหนังสือน้ัน
และนายจางไมจายภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  
ทั้งน้ี ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดและจายเงินสมทบ
หรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบเพ่ือขอรับเงินที่เหลือคืน
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 



 
  
๑๔๗๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓. สวัสดิการสังคม 
 

กรณีสมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ไดไปทํางาน
ในตางประเทศแลวเกิดอาการเจ็บปวยหนาวส่ัน ปวดตามรางกาย โดยมีสภาพที่ไมอาจ
ชวยเหลือตนเองไดมากนัก และไมไดรับการรักษาโดยถูกตองตามอาการ รวมถึง 
ขาดการดูแลเอาใจใสจากนายจาง จึงเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไปทํางาน 
ในตางประเทศไมเกินหน่ึงสัปดาห ซึ่งภายหลังกลับถึงประเทศไทยไดรับการวินิจฉัย 
จากแพทยในประเทศไทยวา อาการเจ็บปวยดังกลาวเปนอาการของโรคฉี่หนู หากไมไดรับ
การรักษาภายใน ๒ วัน อาจถึงแกความตายได แมกรณีดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงิน
จากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศตามขอ  ๕ (๒) (จ)  
ของระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยกิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แตถือไดวามีความจําเปนและมีเหตุ 
อันสมควรที่อธิบดีกรมการจัดหางานพึงพิจารณาและใชดุลพินิจสั่งจายเงินจากกองทุนฯ 
เพื่อใชในการสงเคราะหแกบุคคลดังกลาวไดตามนัยขอ ๕ (๕) ของระเบียบกระทรวง
แรงงานขางตน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนสมาชิกกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  

ไดเดินทางไปทํางานที่ไตหวันเม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยการจัดสงของบริษัทจัดหางาน
และไดเริ่มทํางานใหนายจางในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓  หลังจากเลิกงานในวันดังกลาว  
ผูฟองคดีมีอาการหนาวสั่น ปวดตามรางกาย เหง่ือออก ปวดตามกระดูก ลามจึงพาไปพบแพทย
ที่คลินิก แพทยวินิจฉัยวาเปนไขหวัดธรรมดา โดยใหยามารับประทานและใหกลับมาพัก 
ที่โรงงานซึ่งมีสภาพที่แออัด ขาดผูดูแล  อีกทั้ง นายจางไมไดใหความเอาใจใสตออาการปวย 
ของผูฟองคดี อาการปวยของผูฟองคดีไมดีขึ้น ผูฟองคดีจึงเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
เม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล ระหวางวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยแพทยผูรักษาระบุวา ผูฟองคดีปวยเปนโรคฉี่หนู และถาไมไดรับการรักษา
ภายใน ๒ วัน อาจเสียชีวิตได ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตออธิบดีกรมการจัดหางาน (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) เพ่ือขอรับการสงเคราะหจากกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งวากรณีของผูฟองคดีไมอยูในการคุมครองของกองทุนฯ เน่ืองจาก 
ตามขอบังคับของทางการไตหวัน โรคฉี่หนูไมใชโรคตองหามคนหางานไมใหทํางานในไตหวัน 
จึงไมสามารถใหการสงเคราะหแกผูฟองคดีได ผูฟองคดีอุทธรณโดยเห็นวากรณีของผูฟองคดี
เปนกรณีมีความจําเปนเรงดวนที่ตองใหการสงเคราะหตามขอ ๕ (๕) ของระเบียบกระทรวง



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แรงงาน วาดวยกิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ตอมา หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณโดยระบุเหตุผลวา ผูฟองคดีเดินทางกลับมาประเทศไทย
เพ่ือรักษาอาการปวยโรคฉ่ีหนู ทั้ง ๆ ที่สถานพยาบาลในไตหวันสามารถรักษาโรคฉี่หนู 
ใหหายขาดได จึงไมใชกรณีมีความจําเปนและมีเหตุอันสมควรที่จะใหการสงเคราะหเงินจากกองทุนฯ 
ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ไมใหการสงเคราะหแกผูฟองคดีจากเงินกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
และคําวินิจฉัยที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยกิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพ่ือชวยเหลือ

คนหางานไปทํางานในตางประเทศฯ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๕๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดวา ขอ ๕ ใหจายเงิน
จากกองทุนในกิจการตาง ๆ ดังตอไปน้ี (๒) ใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนซ่ึงไปหรือจะไปทํางาน
ในตางประเทศหรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกของกองทุนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงมีคาใชจายและหรือเงินสงเคราะห ดังนี้ (จ) เงินสงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุน
ตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนสิ้นสุดเปนสมาชิกกองทุน เน่ืองจากผลการตรวจสุขภาพ 
จากสถานพยาบาลของประเทศนั้น พบวาสมาชิกกองทุนเปนโรคที่ตามขอบังคับของทางการ
ประเทศน้ันหามมิใหทํางานในประเทศตอไป (๕) ภายใตบังคับมาตรา ๕๓ คาใชจายอ่ืนใด 
ที่เก่ียวกับการชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  
หากมีความจําเปนและมีเหตุอันสมควร ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินกองทุนเพ่ือใหการสงเคราะห
แกสมาชิกกองทุนได โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศ  เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา ในขณะที่ผูฟองคดีทํางานอยูที่ไตหวัน 
ปรากฏวาผูฟองคดีมีอาการหนาวสั่น ปวดตามรางกาย เหง่ือออก ปวดตามกระดูกจนทนไมไหว 
ลามไดพาไปพบแพทยที่คลินิก แพทยไดวินิจฉัยวาเปนไขหวัดธรรมดา โดยใหยามารับประทาน
และใหกลับมาพักที่โรงงาน ซ่ึงตามสภาพในขณะนั้นผูฟองคดีมีอาการรุนแรง เพราะปวยเปนโรคฉี่หนู
ซ่ึงเปนโรคที่รายแรง โรคดังกลาวมีอาการฟกตัวเฉลี่ยประมาณ ๕ ถึง ๑๔ วัน  ดังน้ัน แมผูฟองคดี
จะพํานักที่ไตหวันไมเกินหนึ่งสัปดาหก็ตาม แตตามสภาพที่พึงพินิจของวิญูชนแลว การท่ี 
ผูฟองคดีไมไดรับการรักษาโดยถูกตองตามอาการ รวมถึงการขาดการเอาใจใสจากนายจาง  
และมีอาการปวยอยูในสภาพอันไมอาจชวยเหลือตนเองไดมาก ยอมมีความจําเปนและมีเหตุ 
อันสมควรที่พึงจะตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยได สอดคลองกับขอเท็จจริงที่ปรากฏ 
ในภายหลังวา ผูฟองคดีไดปวยเปนโรคฉี่หนู ซ่ึงแพทยที่โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษวินิจฉัยวา 



 
  
๑๔๗๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หากผูฟองคดีไมไดรับการรักษาภายใน ๒ วัน ผูฟองคดีอาจถึงแกความตายได ซ่ึงขอเท็จจริง
ดังกลาวผูฟองคดีก็ไดใหการตอเจาหนาที่ของจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ในขณะยื่นคํารองขอรับการสงเคราะหเงินจากกองทุนชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามสําเนาบันทึกคําใหการของผูฟองคดี จึงแสดงใหเห็นวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรูขอเท็จจริงดังกลาวแลว และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ควรทราบขอเท็จจริง
ดังกลาวไดเชนกันหากไดมีการตรวจหลักฐานโดยละเอียด  ดวยเหตุน้ี แมกรณีของผูฟองคดี 
จะฟงไดวาผูฟองคดีไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินจากกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางาน 
ในตางประเทศตามขอ ๕ (๒) (จ) ของระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยกิจการที่จะใชจายเงิน
จากกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศฯ แตก็ถือไดวาเปนกรณีที่มีความจําเปน
และมีเหตุอันสมควรที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะพิจารณาและใชดุลพินิจในการสั่งจายเงินจากกองทุน
ดังกลาว เพ่ือใหการสงเคราะหแกผูฟองคดีไดตามขอ ๕ (๕) ของระเบียบกระทรวงแรงงาน 
ฉบับเดียวกัน  พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ที่ไมใหการสงเคราะหแกผูฟองคดีจากเงินกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางาน 
ในตางประเทศ และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่คําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวมีผลใชบังคับ โดยกําหนดเง่ือนไข 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาจายเงินสงเคราะหจากกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางาน 
ในตางประเทศแกผูฟองคดีตามสิทธิและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๙/๒๕๕๙) 



 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๐ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 
๑. ราชการสวนกลาง 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. ราชการสวนภูมิภาค 
 

 ๒.๑ จังหวัด 
   

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ อําเภอ 
 

  ๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
กรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  

 

   การไมไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินและ
ไมไดแจงเหตุที่ไมอาจไมใชสิทธิเลือกตั้งตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นน้ัน มีผลทําใหบุคคลเสียสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน การที่
นายอําเภอผูมีอํานาจดําเนินการจัดใหมีการเลือกผูใหญบานมีหนังสือถึงผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อขอใหตรวจสอบกรณีรองเรียนวาผูสมัครรับเลือก
ผูใหญบานเปนผูเสียสิทธิตามกฎหมายกรณีดังกลาวหรือไม เพื่อใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตรวจสอบและวินิจฉัย จึงชอบดวยกฎหมายและไมไดเปนการสรางข้ันตอน
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ลาชาเกินความจําเปนแตอยางใด เม่ือนายอําเภอยังไมได
รับแจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกผูใหญบานจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ซึ่งไมใชเหตุผลใหการลงคะแนนหรือ 
นับคะแนนในการเลือกผูใหญบานไมอาจกระทําได การดําเนินการเลือกผูใหญบาน 
จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน กรณีตําแหนงผูใหญบานวางลง
ตามวาระ นายอําเภอสิรินธร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



 
 
๑๔๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดรับสมัครและกําหนดวันเลือกผูใหญบานในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปรากฏวา 
มีผูสมัครสองคน คือ นาย ส. และผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. กรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จึงเปนผูไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกเปนผูใหญบาน โดยขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบและประกาศใหทราบกอนวันเลือก
ผูใหญบาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และไดมี
หนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
ขอใหตรวจสอบวานาย ส. เปนผูเสียสิทธิการเลือกตั้งดังกลาวหรือไม ขณะเดียวกันนายก
องคการบริหารสวนตําบลคันไรไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยืนยันวานาย ส. เปนผูที่ไมมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอใหมีคําส่ังวานาย ส. เปนผูเสียสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน  
แตเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไดมีการเลือกผูใหญบานตามที่ประกาศกําหนด และผลการเลือก
ผูใหญบานปรากฏวา นาย ส. ได ๑๙๖ คะแนน สวนผูฟองคดีได ๖๒ คะแนน ผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงออกหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการเปนผูใหญบานลงวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แตงตั้งใหนาย ส. เปนผูใหญบาน ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณการเลือก
ผูใหญบานตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอทราบผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติของนาย ส. ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สั่งการให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส . ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานผล 
การตรวจสอบกลับไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา นาย ส. ขาดคุณสมบัติการสมัครรับเลือก 
เปนผูใหญบาน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ใหยกเลิกการเลือก
ผูใหญบานเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยใหอําเภอสิรินธรจัดใหมีการเลือกผูใหญบานขึ้นใหม 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กําหนดการรับสมัครเลือก 
เปนผูใหญบานและวันเลือกผูใหญบานใหมอีกคร้ัง ผูฟองคดีเห็นวาหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังกอน
หรือภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ วานาย ส. ขาดคุณสมบัติการเปนผูสมัคร ผูฟองคดี 
จะไดเปนผูไดรับการเลือกเปนผูใหญบาน เน่ืองจากตองถือวามีผูสมัครเพียงคนเดียว ซ่ึงตามกฎหมาย
ใหถือวาเปนผูไดรับเลือกเปนผูใหญบานนับแตวันเลือกผูใหญบาน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกเลิกการเลือกผูใหญบาน
ดังกลาว และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานใหมตามฟอง  
และใหกรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีที่ไมไดรับการแตงตั้งเปนผูใหญบาน  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๗๙ 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การดําเนินการเลือกผู ใหญบานเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ น้ัน 
ขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของนาย ส. วาเปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานคร้ังน้ี เน่ืองจากไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นครั้งสุดทายกอนการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี  
เพ่ือสอบถามการไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวของนาย ส. วาเปนเหตุใหเสียสิทธิในการสมัคร 
รับเลือกเปนผูใหญบานตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๔)๑ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม ซ่ึงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุบลราชธานีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ สรุปวา กรณีนาย ส. 
ไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล  ทั้งน้ี หากบุคคลดังกลาว 
ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุที่ไมอาจไมใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ ประกอบกับขอ ๒๖  
ขอ ๒๗ และขอ ๒๘ ของขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่ นหรื อผู บ ริหารทองถิ่ น  พ .ศ .  ๒๕๔๖  ก็จะเปนผู เสี ยสิทธิตามมาตรา  ๓๗  
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ กรณีจึงเห็นไดวา  
ในวันเลือกผูใหญบานคือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือก 
เปนผูใหญบานของนาย ส. ยังไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังไมสามารถตัดสิทธิการสมัคร
รับเลือกเปนผูใหญบานของนาย ส. ได แมจะปรากฏขอเท็จจริงวา นายกองคการบริหารสวนตําบล
คันไรมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงยืนยันวา นาย ส.  
เปนผูที่ไมมาใชสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ตาม แตนายก
องคการบริหารสวนตําบลมิไดอยูในฐานะหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นที่จะทําหนาที่เปน
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๙ ประกอบกับมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
                                                        
 ๑ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๓๗ ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยมิไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๖ 
วรรคหน่ึง ใหผูน้ันเสียสิทธิดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 การเสียสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกต้ังคร้ังที่ผูน้ันไมไปใชสิทธิเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ังคร้ังที่
ผูน้ันไปใชสิทธิเลือกต้ัง 



 
 
๑๔๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ผูบริหารทองถิ่นฯ หนังสือของนายกองคการบริหารสวนตําบลคันไร จึงเปนเพียงหนังสือราชการ
ที่ ใหขอมูลประกอบการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เทา น้ัน ในทํานองเดียวกันกับ 
การตรวจสอบขอเท็จจริงกับอดีตผูใหญบานก็มิไดมีผลเปนการตัดสิทธิหรือยืนยันสิทธิของนาย ส. 
แตอยางใด เน่ืองจากแมวา นาย ส. จะไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหาร
สวนตําบล แตหากไดแจงเหตุที่มิอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว โดยการทําหนังสือแจงเหตุตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้งแลว นาย ส. ก็จะไมเสียสิทธิตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือถาพิจารณาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ที่กําหนดวาการเสียสิทธิน้ันใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งคร้ังที่ผูน้ันไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูน้ันไปใชสิทธิเลือกตั้ง ก็จะพบวาขณะนั้นยังคงมีปญหาในการ
ตีความขอกฎหมายวา วันเลือกตั้งครั้งที่ผู น้ันไปใชสิทธิเลือกตั้ง จะหมายความถึงเฉพาะ 
การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นเทาน้ัน หรือรวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดใหมีขึ้นในเขตทองถิ่นน้ัน ๆ 
ซ่ึงภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคันไรเม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และประกาศใช 
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมี 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙  ดังน้ัน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือขอใหตรวจสอบวานาย ส. ไดไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น และเปนผูเสียสิทธิหรือไม จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย มิไดเปน
การสรางขั้นตอนในการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ลาชาเกินความจําเปนแตอยางใด  
    ทั้งน้ี แมวาตามขอ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจกําหนดวันลงคะแนน 
เลือกผูใหญบานใหมไดในกรณีเกิดการจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุนอกอํานาจอยางอ่ืน 
แตการจะงดลงคะแนนหรือนับคะแนนแลวกําหนดวันลงคะแนนใหมตองเปนกรณีที่มีเหตุทําให
การลงคะแนนหรือนับคะแนนไมสามารถกระทําไดตามขอบังคับดังกลาว ซ่ึงการลงคะแนน 
เลือกผูใหญบานเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไมปรากฏวามีเหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
การที่ยังไมไดรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. จากสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี ไมใชเหตุผลใหการลงคะแนนหรือนับคะแนนไมอาจ
กระทําได  นอกจากน้ัน หากมีการประกาศผลการเลือกผูใหญบานแลวปรากฏวา นาย ส. ไดรับเลือก
เปนผูใหญบานแลวภายหลังมีการรองคัดคานตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เก่ียวกับคุณสมบัติของนาย ส. 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบแลวเห็นวา นาย ส. เปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
การไดรับเลือกเปนผูใหญบานยอมมิชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจสั่งยกเลิก 
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดการเลือกผูใหญบานใหมได โดยไมเปนการตัดสิทธิผูฟองคดีในการสมัคร
รับเลือกอีกคร้ัง  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการเลือกผูใหญบานเม่ือวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว กรณีไมเปนการละเมิด 
ตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๔/๒๕๕๘) 
 

  ๒) กรณีราษฎรผูลงคะแนนเสียงเลือกผูใหญบานเปนผูที่ไมมีภูมิลําเนา 
หรือถ่ินที่อยูประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
ในหมูบานที่มีการเลือกผูใหญบาน  

 

   ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูประจํา  
และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานน้ัน
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือกผูใหญบาน กรณีที่บุคคลผูมีชื่อ
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน (ผญ. ๒) เปนราษฎรที่เคยมีชื่ออยูเทาน้ัน 
เน่ืองจากไดยายไปอยูในเขตอําเภออ่ืนแลวกอนวันเลือกผูใหญบาน บุคคลนั้นจึงไมใช
ราษฎรท่ีมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามกฎหมาย การที่บุคคลดังกลาวมาใชสิทธิเลือก
ผูใหญบานทั้งที่ตนไมมีสิทธิ จึงเปนการใชสิทธิที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือผลการเลือก
ผูใหญบานปรากฏวา มีคะแนนแตกตางกันเพียง ๑ คะแนน การลงคะแนนของผูไมมีสิทธิ
เลือกผูใหญบานยอมตองมีผลกระทบตอการเลือกผูใหญบานที่จะทําใหผลการเลือกน้ัน
ไมสุจริตและเที่ยงธรรม การดําเนินการเลือกผูใหญบานจึงเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน กรณีนายอําเภอกรงปนัง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีประกาศลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน
หมูที่ ๔ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยไดมีการประชุมราษฎรเพื่อแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
การเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือก ตลอดจนวิธีเลือก 
และการเพ่ิมชื่อถอนชื่อจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน แตไมมีการดําเนินการแจงเพ่ิมชื่อ
หรือถอนชื่อบุคคลใด ซ่ึงในการรับสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานมีผูสมัคร ๒ คน คือ ผูฟองคดี 
หมายเลข ๑ และผูรองสอด หมายเลข ๒ ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบานเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ มีผูมาใชสิทธิเลือกผูใหญบาน จํานวน ๓๓๖ คน จากจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน ๓๖๓ คน 
ผลการเลือกปรากฏวา ผูฟองคดีไดคะแนน ๑๖๐ คะแนน ผูรองสอดได ๑๖๑ คะแนน จากน้ัน 
ไดมีประกาศผลการนับคะแนนใหผูรองสอดไดรับเลือกเปนผูใหญบาน และผูถูกฟองคดีที่ ๒  



 
 
๑๔๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แตงตั้งผูรองสอดเปนผูใหญบานหมูที่ ๔  ตอมา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือรองคัดคานการเลือกผูใหญบานดังกลาววาการเลือกตั้งไมโปรงใส เน่ืองจากมีนาย ม. 
เปนคนนอกพ้ืนที่มาใชสิทธิลงคะแนนเลือกผูใหญบาน อําเภอกรงปนังจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการรองคัดคานการเลือกผูใหญบานดังกลาว คณะกรรมการสอบสวนฯ 
ไดดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว เห็นวา การดําเนินการเลือกผูใหญบานดังกลาว เจาหนาที่ 
ไดดําเนินการตามขั้นตอนชอบดวยระเบียบและกฎหมายแลว และการใชสิทธิลงคะแนนเลือก
ผูใหญบานของนาย ม. ไมมีผลทําใหกระบวนการเลือกผูใหญบานผิดระเบียบ กฎหมายหรือ 
ทําใหเกิดการทุจริต ไมโปรงใส แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นชอบดวย 
พรอมกับมีหนังสือรายงานผลการสอบสวนดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดยะลา (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) พิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงดังกลาว และไดแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดใหอําเภอกรงปนังทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๓ วาการดําเนินการเลือกผูใหญบานดังกลาว เจาหนาที่ไดดําเนินการไปตามขั้นตอน
ชอบดวยระเบียบ กฎหมาย และการใชสิทธิลงคะแนนของบุคคลที่กลาวอางน้ัน ไมมีผลทําให
กระบวนการเลือกผูใหญบานผิดระเบียบ กฎหมาย หรือทําใหเกิดการทุจริต ไมโปรงใส  
แตอยางใด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ แกไขเพิ่มเติมตามหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหตรวจสอบ 
การเลือกตั้งผูใหญบานหมูที่ ๔ และกรณีของนาย ม. วามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือไม อยางไร 
หากพบวาการดําเ นินการเลือกผู ใหญบ านดังกล าวไม โปร ง ใสใหผู ถู กฟองคดีที่  ๒  
จัดการเลือกผูใหญบานขึ้นใหม และใหจายคาใชจายในการสมัครรับเลือกผูใหญบานคร้ังใหม
ใหแกผูฟองคดีดวย 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๔)๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา  
และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานน้ันติดตอกันมาแลว

                                                        
 ๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๑๑ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูประจํา และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานน้ัน 
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก และขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือก
ผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดวา ในระเบียบนี้ “ผูมีสิทธิเลือก” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือก
ผูใหญบานซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
กําหนดไว ขอ ๒๘ กําหนดวา ผู มีสิทธิเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และมีชื่ออยู ในบัญชีรายช่ือผู มีสิทธิเลือก  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ม. ซ่ึงมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือเปนผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน (ผญ. ๒) เปนราษฎรที่เคยมีชื่ออยูเทาน้ัน เน่ืองจาก
ตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (แบบ ท.ร. ๑๔/๑) ซ่ึงระบุที่อยูของนาย ม. ในปจจุบัน
ไดยายไปอยูในเขตอําเภออ่ืน ประกอบกับบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงเจาพนักงานออกให 
เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ก็ระบุที่อยูบานเลขที่ใหม นาย ม. จึงไมใชราษฎรที่มีชื่ออยูในหมูที่ ๔ 
จนถึงวันเลือกผูใหญบาน และไมใชราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน หมูที่ ๔ เม่ือนาย ม. มาใชสิทธิ
เลือกผูใหญบานเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการใชสิทธิที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ประกอบกับผลการเลือกปรากฏวา ผูฟองคดีไดคะแนน ๑๖๐ คะแนน สวนผูรองสอดไดคะแนน 
๑๖๑ คะแนน ซ่ึงแตกตางกันเพียง ๑ คะแนน การใชสิทธิลงคะแนนเลือกผูใหญบานของนาย ม.  
ไมวากรณีการลงคะแนนจะเปนเชนใด ยอมตองมีผลกระทบตอการเลือกผูใหญบานดังกลาว 
ที่จะทําใหผลการเลือกไมสุจริตและเที่ยงธรรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การเลือกผูใหญบานฯ  ดังน้ัน การเลือกผูใหญบานกรณีน้ีจึงเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชอบที่จะสั่งใหผูใหญบานพนจากตําแหนงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ งแตงตั้ ง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคํา ส่ังแตงตั้ งผู รองสอด 
เปนผูใหญบาน และคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาการดําเนินการเลือกผูใหญบาน 
ไดดําเนินการไปตามขั้นตอนชอบดวยระเบียบกฎหมาย จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
นอกจากน้ี การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
ผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน
ใหถูกตองกอนการปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามแบบ ผญ.๒ การกําหนดให 
ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน หรือเจาบานคนใดยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอถอนชื่อบุคคล 
ผูไมมีสิทธิเลือกผูใหญบานออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเปนเพียงการชวยเหลือ
เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเทาน้ัน ในฐานะที่ราษฎรเปนผูที่
ใกลชิดกับขอมูลมากกวาเจาหนาที่ผู มีหนาที่ จัดทําบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิเลือกผูใหญบาน  
การไมมีบุคคลใดมายื่นขอถอนชื่อก็ไมไดหมายความวาบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานน้ัน
จะถูกตองทําใหกระบวนการเลือกผูใหญบานไมผิดระเบียบกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง



 
 
๑๔๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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แตงตั้งผูรองสอดเปนผูใหญบานมีผลตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําวินิจฉัยชี้ขาด คําขออื่นใหยก 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๙/๒๕๕๙) 
 

๓. ราชการสวนทองถิ่น 
 

 ๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด 
 

  ๓.๑.๑ การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   ๑) การลงมติใหพนจากตําแหนงเน่ืองจากมีความประพฤติในทาง 
ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอย หรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน สรางความแตกแยกใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

    มติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงเปนคําสั่งทางปกครองที่ตองอยูบนพ้ืนฐาน 
ของหลักการที่วาการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย กรณีมีการกําหนด 
นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาญัตติใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดคนใดพนจากตําแหนงเน่ืองจากมีความประพฤติในทางที่จะนํามา 
ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
กระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตองแจงญัตติใหสมาชิกที่ถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือ
ลวงหนาไมนอยกวา ๒ วัน กอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว เพื่อเปดโอกาส 
ใหสมาชิกที่ถูกยื่นญัตติเตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา  
    การที่เจาหนาที่จัดสงหนังสือแจงกําหนดการประชุมและญัตติ 
ที่เสนอตอที่ประชุมโดยไมปรากฏขอความเกี่ยวกับขอกลาวหา และแจงลวงหนานอยกวา
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  จึงเปนการกระทําที่ ไม ถูกตองตามวิธีการอันเปน 
สาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน ทั้งในทางการพิจารณาของศาล  
ไมปรากฏวาสมาชิกผูถูกกลาวหาไดกระทําการอันจะถือไดวาเปนความประพฤติ 
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตอยางใด การลงมติใหพนจากตําแหนงจึงเปนการใชดุลพินิจและออกคําสั่งโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย 
    สรุปขอเท็จจริง  
    ผูฟองคดีเดิมเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก  
ถูกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๖) ลงมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒  
ตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก ขอให เปดประชุมสมัยวิสามัญ 
และขอเสนอญัตติเปนการเรงดวน จํานวน ๓ ญัตติ และในวันเดียวกัน ไดมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครนายกยื่นหนังสือตอประธานสภาฯ เพ่ือขอเสนอญัตติใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก เน่ืองจากมีความประพฤติ 
ในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน 
สรางความแตกแยกใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗) 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในหนังสือขอเสนอญัตติ
ดังกลาวมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๑ คน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ลงชื่อในฐานะ
ผูเสนอญัตติ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนอีก ๑๓ คน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ถึงที่ ๑๕) ลงชื่อในฐานะผูรับรอง ประธานสภาฯ พิจารณาแลวมีคําสั่งใหเปดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครนายก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีกําหนด ๗ วัน 
ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ โดยไดบรรจุญัตติที่เสนอดังกลาว
ทั้งหมดเขาไวในระเบียบวาระการประชุมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และมีประกาศลงวันที่  
๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก และมีหนังสือลงวันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๕๒ แจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกใหมาประชุมในวันที่ 
๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓ นาฬิกา พรอมกับแนบญัตติใหสมาชิกทราบ สวนการสงหนังสือ 
ใหแกผูฟองคดีน้ัน เจาหนาที่ไดใชวิธีฝากสงไวกับนาย ส. ซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครนายกกลุมเดียวกับผูฟองคดี โดยนาย ส. ไดรับไวเม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ 
เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ นาฬิกา และนําสงหนังสือดังกลาวพรอมกับญัตติใหแกผูฟองคดีในวันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๕๒ เม่ือถึงวันประชุมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และการประชุมไดดําเนินไปถึง
การพิจารณาญัตติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายกตั้งขอกลาวหาผูฟองคดี จํานวน ๓ เรื่อง คือ เรื่องที่หน่ึง ผูฟองคดีเปนผูรับมอบอํานาจ
จากอดีตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกใหเปนโจทกยื่นฟองในคดีอาญาฐาน 
หม่ินประมาทตอศาลจังหวัดนครนายก  เ ร่ืองที่ สอง  ผูฟองคดีไปแจงความรองทุกข 
ตอกองปราบปรามวาถูกคุกคาม เน่ืองจากมีรถไมติดแผนปายทะเบียนคอยติดตามผูฟองคดี 



 
 
๑๔๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเรื่องที่สาม ผูฟองคดีไปจัดรายการวิทยุพูดจาใสรายปายสีองคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายกวาบริหารงานไมโปรงใส อนุมัติงบประมาณอัปยศ ที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑๖ 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงจํานวน ๑๘ เสียง ไมเห็นชอบจํานวน  
๖ เสียง ซ่ึงเปนมติที่มีสมาชิกลงคะแนนเสียงใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงจํานวนไมนอยกวา 
สามในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจํานวน ๒๔ เสียง ทําใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง (๗) แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๖ ดังกลาว  
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    การเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหสมาชิก 
สภาองคการบริการสวนจังหวัดคนใดพนจากตําแหนงเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนํามา 
ซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกระทําการ 
อันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗)๓  
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ประกอบกับขอ ๕๔๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหลักเกณฑ 

                                                        
 ๓ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดลง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดท้ังหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามใน ส่ีของ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารส วนจังหวัด ท้ังหมดเท าที่ มีอยู  ทั้ ง น้ี  ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลง 
นับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๕๔ ญัตติขอใหสภาทองถ่ินมีมติใหสมาชิกสภาทองถ่ินคนใดพนจากตําแหนงเน่ืองจากมีความประพฤติ 
ในทางที่จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาทองถ่ิน หรือกอความไมสงบเรียบรอย 
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเปนสมาชิกอยู ใหยื่นเปนหนังสือลวงหนาและตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขาชื่อเสนอ 
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินทั้งหมดเทาที่มีอยู  
 ใหประธานสภาทองถ่ินแจงสมาชิกสภาทองถ่ินที่ถูกยื่นญัตติใหสภาทองถ่ินมีมติใหพนจากตําแหนงเปนหนังสือ
ลวงหนาไมนอยกวาสองวันกอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว เพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา เวนแตเปนการ 
พนวิสัยไมสามารถแจงใหทราบได ใหประธานสภาทองถ่ินบันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและนําแจงที่ประชุมสภาทองถ่ินเพื่อทราบ 
ก็เปนการเพียงพอแลว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเง่ือนไขดังตอไปน้ี (๑) การเสนอญัตติเพ่ือกลาวหาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตองเสนอลวงหนากอนการประชุม (๒) การเสนอญัตติตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เขาชื่อเสนอจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทั้งหมดเทาที่มีอยู (๓) เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับคําขอเสนอญัตติและ 
ไดมีคําสั่งอนุญาตใหบรรจุญัตติดังกลาวเขาไวในระเบียบวาระการประชุมแลว ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตองแจงญัตติใหสมาชิกที่ถูกยื่นญัตติทราบเปนหนังสือลวงหนา 
ไมนอยกวาสองวันกอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกที่ถูกยื่นญัตติ
เตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา เวนแตเปนการพนวิสัยไมสามารถแจงใหทราบได 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดก็ตองบันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและแจงตอที่ประชุม
สภาทองถิ่นเพ่ือทราบ และ (๔) การมีมติใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก
ตําแหนงตองเปนมติอันเนื่องจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีความประพฤติ 
ในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือกระทําการเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมติดังกลาว 
ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  ทั้งน้ี หากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาวขางตน  
ก็ถือวาเปนการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขซึ่งเปนขั้นตอนสาระสําคัญ 
ที่กฎหมายกําหนดไวแลว เม่ือมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๖ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดังกลาว
มีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบกระเทือน 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายก มติดังกลาว จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักการที่วาการกระทําทางปกครอง 
ตองชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ไดกําหนดเหตุที่ทําใหการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายไว ไดแก การกระทําการ 
โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตอง 
ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน 
หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจ 
โดยมิชอบ  
    สําหรับการเสนอญัตติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครนายกน้ัน โดยทั่วไปการเสนอญัตติตามกฎหมาย จะมี ๒ ประเภท คือ 
ประเภทที่หน่ึง การเสนอญัตติที่กฎหมายกําหนดใหตองมีผูรับรอง กับประเภทที่สอง การเสนอญัตติ



 
 
๑๔๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่กฎหมายมิไดกําหนดใหตองมีผูรับรอง การรับรองญัตติ จะหมายถึง การสนับสนุนญัตติ 
และแจงความจํานงใหมีการพิจารณาญัตติดังกลาว และในการเสนอญัตติใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก กฎหมายไดกําหนดเง่ือนไข 
ไวแตเพียงวา ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขาชื่อเสนอญัตติจํานวนไมนอยกวา  
๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู การเสนอญัตติดังกลาวจึงเปนการเสนอญัตติ
ประเภทที่กฎหมายมิไดกําหนดใหตองมีผูรับรอง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การเสนอญัตติ 
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลงชื่อในฐานะผูเสนอญัตติ
จํานวน ๑ คน และมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอีกจํานวน ๑๓ คน ลงชื่อในฐานะ 
ผูรับรองญัตติ ซ่ึงเปนการลงชื่อในฐานะผูสนับสนุนญัตติและแจงความจํานงใหมีการพิจารณาญัตติ 
อันถือไดวาเปนการรวมกันเขาชื่อเสนอญัตติแลว และเม่ือนับรวมจํานวนผูเขาชื่อเสนอญัตติ
ดังกลาวปรากฏวามีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด การเสนอญัตติ 
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกจึงชอบดวยมาตรา ๑๑ 
วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ประกอบกับขอ ๕๔ วรรคหนึ่ง 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ แตการแจงญัตติ 
ใหผูฟองคดีทราบลวงหนาน้ัน ขอเท็จจริงรับฟงไดวา หลังจากประธานสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดนครนายกไดรับหนังสือขอเสนอญัตติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง และไดประกาศ
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ โดยบรรจุ
ญัตติพิจารณาใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓ นาฬิกา 
จากนั้นไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ แจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายกใหมาประชุมในวันดังกลาว พรอมกับสงญัตติใหสมาชิกทราบ โดยเจาหนาที่ไดสงหนังสือ
ใหแกผูฟองคดีดวยวิธีการฝากสงไวกับนาย ส. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก
กลุมเดียวกับผูฟองคดีในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ นาฬิกา และนาย ส. 
นําสงหนังสือกับญัตติใหแกผูฟองคดีในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ซ่ึงปรากฏวาหนังสือ 
แจงกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมตลอดจนญัตติดังกลาวไมมีขอความเก่ียวกับ
ขอกลาวหาผูฟองคดีแตอยางใด แตมีการแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบในการประชุม 
โดยการอภิปรายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก การจัดสงหนังสือ 
แจงกําหนดการประชุมและญัตติใหแกผูฟองคดีจึงไมไดเปนการแจงญัตติใหผูฟองคดี 
ทราบขอกลาวหาลวงหนา เพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดเตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา 
แมวาจะมีการแจงญัตติใหผูฟองคดีทราบขอกลาวหาแลวก็ตาม แตก็เห็นไดวาญัตติดังกลาว 
เปนญัตติที่มีผลกระทบกับผูฟองคดีโดยตรง การแจงญัตติจึงตองแจงไปยังผูฟองคดีโดยตรง
เชนกัน การแจงญัตติใหแกผูฟองคดีโดยวิธีการฝากสงไวกับนาย ส. ทั้งที่นาย ส. มิไดเปน 
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ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนของผูฟองคดี จึงไมอาจถือไดวา
วันที่มีนาย ส. ไดรับหนังสือแจงญัตติไวแทนผูฟองคดี เปนวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงญัตติดังกลาว 
กรณีจึงเปนการแจงญัตติใหผูฟองคดีทราบลวงหนานอยกวา ๒ วัน กอนวันประชุม ไมชอบดวย
ขอ ๕๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว และเปนการกระทําที่ไมถูกตอง
ตามวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน 
    การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑๖ มีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก เน่ืองจากมีการต้ังขอกลาวหาเก่ียวกับพฤติกรรม 
ของผูฟองคดีจํานวน ๓ เร่ือง น้ัน กรณีขอกลาวหาที่หน่ึงที่ผูฟองคดีเปนผู รับมอบอํานาจ 
เพ่ือดําเนินคดีฟองรองในคดีอาญาฐานหม่ินประมาทตอศาลจังหวัดนครนายก เปนเรื่องที่ผูฟองคดี
ไดใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่ผูฟองคดีเปนผู รับมอบอํานาจจากผู เสียหาย  
ซ่ึงการรับมอบอํานาจดังกลาวมีกฎหมายรับรองสิทธิไวชัดเจนและมิไดขัดตอกฎหมายแตอยางใด 
สวนขอกลาวหาที่สองที่ผูฟองคดีไปแจงความรองทุกขตอกองปราบปรามกรณีผูฟองคดีถูกขมขู
คุกคามน้ัน เปนการดําเนินการในฐานะที่ผูฟองคดีเปนผูเสียหายเอง ซ่ึงเปนสิทธิที่บุคคลทั่วไป 
พึงได รับความคุมครองโดยกฎหมาย และขอกลาวหาที่สามที่ มีการกลาวหาวาผูฟองคดี 
ไปจัดรายการวิทยุพูดจาใสรายปายสีการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกนั้น 
การจัดรายการวิทยุเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครนายกนั้น สามารถกระทําไดภายใตขอบเขตของกฎหมาย หากการแสดง 
ความคิดเห็นหรือการวิพากษวิจารณดังกลาวไปกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
หรือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผูฟองคดียอมตองรับผิดเปนการเฉพาะตัวตามกฎหมายนั้น ๆ 
กรณีจึงยังฟงไมไดวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย 
หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง (๗) แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ และขอ ๕๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถิ่นฯ มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๖ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก จึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และเปนการ 
ออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
    พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๖ เม่ือวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก  
และใหการเพิกถอนยอนหลังไปตั้งแตวันที่มีมติดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๔๐/๒๕๕๘) 
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  ๓.๑.๒ กรณีเก่ียวกับตั้งงบประมาณรายจาย การเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   ๑) กรณีกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจงเวียนเก่ียวกับการตั้ง
งบประมาณรายจายบางประเภทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ น้ัน  
หนังสือดังกลาวมีลักษณะเปนระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนการใชอํานาจในฐานะผูกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศดําเนินการอยูภายใตมาตรฐานเดียวกันตามนัยรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยความเปนอิสระในการบริหารงาน 
และหรือการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังคงมีอยูเชนเดิม
ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  
   การที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีหนาที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย 
และเปนผูบั งคับบัญชาข าราชการและลูกจ างขององคการบริหารสวนจั งหวัด 
ละเลยไมควบคุมตรวจสอบการขอตั้งงบประมาณรายจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งยังอนุมัติใหตั้งงบประมาณ
รายจายบางประเภทเกินกวางบประมาณที่สามารถตั้งได อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีบัญญัติไวโดยชัดแจง กอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
พฤติการณถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนการกระทําละเมิด 
ตอองคการบริหารสวนจังหวัด  เม่ือปรากฏวามีเจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของหลายราย  
คําสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตน 
จึงชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง  
   สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ จังหวัดอุดรธานี ไดตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
พบวาการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทคาใชจายในการอบรม
และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  
มีการเบิกจายเงินโดยฝาฝนการปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
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ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศ
และศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหมีการเบิกจาย
งบประมาณประเภทดังกลาวสูงกวาวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งได ทําใหเกิดความเสียหาย 
แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
คณะกรรมการดําเนินการสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวาเปนการเบิกจายเงินในหนาที่ราชการ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการ เจาหนาที่ผูเก่ียวของจึงไมตอง 
ชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใด และรายงานใหกระทรวงการคลังพิจารณา แตกระทรวงการคลัง  
โดยกรมบัญชีกลางเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั่วประเทศและการศึกษาดูงาน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานและลูกจาง และเบิกจายเงิน 
โดยฝาฝนตอระเบียบและหนังสือส่ังการ เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย 
จากการเบิกจายเงินงบประมาณสูงกวางบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจายได 
เปนเงินจํานวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท และใหผูฟองคดีและเจาหนาที่ผูเก่ียวของรวม ๔ ราย  
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๒๕ ของเงินจํานวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท  
คิดเปนเงินคนละ ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความเห็นแยงกับความเห็น 
ของกรมบัญชีกลาง จึงสงเรื่องใหผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวากรณีเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย ตองรับผิดในผลแหงละเมิดตามมาตรา ๑๐  
ประกอบกับมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว 
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได มีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีชดใชเงินตามฟอง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การตั้งงบประมาณรายจายประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศของผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด น้ัน กระทรวงมหาดไทยไดกําหนด
หลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศ
และการศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรายไดเกิน ๓๐๐ ลานบาทขึ้นไป ใหตั้งงบประมาณ
ไดไมเกินรอยละ ๒ ของเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนของปงบประมาณที่ผานมา คดีน้ีขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีรายไดทุกประเภท 
และรวมเงินอุดหนุนทั่วไปเปนเงิน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงสามารถตั้งงบประมาณรายจายประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดไมเกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตั้งงบประมาณ
รายจายประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ เปนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเอายอดรายได
ที่ประมาณการไวจํานวน ๓๖๐ ลานบาท มาคํานวณเพื่อตั้งงบประมาณรายจายรอยละ ๒  
จากการคาดคะเนไวลวงหนาของผูฟองคดีวาจะไดงบประมาณตามที่ไดตั้งไว และมีการเบิกจาย
งบประมาณในสวนนี้เปนเงิน ๗,๑๘๕,๔๙๙ บาท กรณีจึงเปนการเบิกจายงบประมาณสูงกวา
วงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจายได ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสียหายเปนเงิน 
๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท ผูฟองคดีเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครมีหนาที่ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย  
และเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการและลูกจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๙๕  
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ละเลยไมควบคุมตรวจสอบ 
การขอตั้งงบประมาณรายจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
ทั้งยังไดอนุมัติใหตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือการเดินทางไปราชการฯ เกินกวางบประมาณ 
ที่สามารถตั้งได อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่บัญญัติไวโดยชัดแจง และเม่ือทราบ
ยอดรายไดที่ชัดเจนแลววาเปนจํานวนเงินเทาใดก็ไมไดทําการแกไขขอผิดพลาดดังกลาว 
โดยการปรับลดวงเงินใหอยูในกรอบท่ีกําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปนเหตุใหมีการเบิกจาย
งบประมาณในสวนนี้เกินกวางบประมาณที่สามารถตั้งได กอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดี

                                                        
 ๕ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ใหมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหน่ึง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไป
ตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 
 การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๙๓ 
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ที่ ๑ พฤติการณดังกลาวของผูฟองคดีถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง  
เปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนไดตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณี 
มีเจาหนาที่ที่เก่ียวของรวม ๔ คน ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตน
ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรา 
รอยละ ๒๕ ของความเสียหายจํานวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท คิดเปนเงิน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท 
น้ัน เปนการเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา 
และความเปนธรรมแลว คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยวาผูฟองคดีกับพวก
ดําเนินการเบิกจายเงินประเภทคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาของผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงานและลูกจางในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ สูงกวาวงเงินงบประมาณที่สามารถ 
ตั้งงบประมาณรายจายไดตามที่กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว และเห็นวาคําอุทธรณของผูฟองคดี
ฟงไมขึ้น จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
   สํ าห รับการใช อํ านาจกํา กับดูแลองคกรปกครองส วนทองถิ่ นนั้ น  
มาตรา ๒๘๔ วรรคสอง๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับ
ในขณะเกิดขอพิพาท กําหนดใหอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง๗ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดฯ กําหนดใหการงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และตามขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ กําหนดวา การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือเปน

                                                        
 ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง  
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหแกทองถ่ินเปนสําคัญ 

ฯลฯ   ฯลน 
 ๗ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
 มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การดําเนินกิจการ
การพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับสวัสดิการของขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ดังนั้น เม่ือกระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ กําหนดหลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือใชในการเดินทาง 
ไปราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น แจงเวียนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงทั่วประเทศถือปฏิบัติแลว  
กรณีจึงถือวา หนังสือดังกลาวมีลักษณะเปนระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนัยมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศตองถือปฏิบัติ ซ่ึงการที่
กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจงเวียนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติน้ันเปนการ 
ใชอํานาจในฐานะผูกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศดําเนินการอยูภายใต
มาตรฐานเดียวกัน โดยความเปนอิสระในการบริหารงานและหรือการจัดทําบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดยังคงมีอยูเชนเดิม แตตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวของ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็มีหนาที่ในการกํากับดูแลนโยบายของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ใหเปนไปตามกฎหมาย แตไมมีหนาที่ในการควบคุม กํากับ ดูแลในรายละเอียดการตั้งงบประมาณ
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๙) 
 

   ๒) การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองใหความสําคัญในการจัดทําแผนงาน/โครงการที่ใชจายงบประมาณ 
ในลักษณะที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจริงจัง  
ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุมเฟอยเกินความจําเปนหรือตั้งงบประมาณ 
ในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล  ทั้งน้ี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
 

   การเบิกจายเงินคาจางจัดทําปายผาไวนิลประชาสัมพันธที่มีขอความ
พรอมชื่อ ตําแหนง และรูปภาพของผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ถือเปนการเบิกจายเงินงบประมาณในลักษณะเผยแพรประชาสัมพันธสวนบุคคล  
อันเปนการฝาฝนระเบียบของทางราชการ  กรณีเปนการกระทําดวยความจงใจ 
และกอใหเกิดความเสียหายจึงเปนการกระทําละเมิดตอองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
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ขององคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหาย
ที่แทจริง 
   สรุปขอเท็จจริง  
   กรณีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคที่ ๖ ตรวจสอบงบการเงิน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พบวา มีการเบิกจายเงินจํานวนเงิน 
๓๐,๒๔๐ บาท เปนคาจางจัดทําปายผาไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน ๓ ผืน ที่มีขอความวา  
พูดน่ิม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่นองชาวสกล พรอมชื่อ ตําแหนง  
และรูปภาพของผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เปนการเบิกจายเงินงบประมาณในลักษณะเผยแพรประชาสัมพันธสวนบุคคล อันเปนการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่  
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดวา การจัดทํางบประมาณตามแผนงาน 
หรือโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการ 
ที่ใชจายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน 
ไดอยางจริงจัง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุมเฟอยเกินความจําเปนหรือตั้งงบประมาณ
ในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล ทําใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดในกรณีดังกลาว คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงรายงานผลตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา  
การจัดทําปายผาไวนิลประชาสัมพันธดังกลาวเปนการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยถูกตองครบถวน เจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของเปนเพียงผูปฏิบัติตามรูปแบบที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําหนด จึงเห็นวาเจาหนาที่ผูเก่ียวของมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงอันทําใหเกิดความเสียหายแตอยางใด และไดมีการจัดจางและทําปายประชาสัมพันธจริง 
จึงไมเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดวาไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล จึงมิไดกําหนดบังคับ
โดยเด็ดขาดใหตองปฏิบัติโดยเครงครัด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบดวยและไดมีหนังสือ
รายงานผลการสอบขอเท็จจริงและสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบ 
ซ่ึงกรมบัญชีกลางพิจารณาแลวมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา รูปแบบและขอความของปายดังกลาว 
ถือไดวามีลักษณะเปนการประชาสัมพันธตนเองของผูฟองคดี และขอเท็จจริงจากการใหถอยคํา
ของหัวหนาฝายงบประมาณและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุตางใหการสอดคลองกันวา ผูฟองคดี 
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หรือผูบริหารเปนผูกําหนดรูปแบบและขอความในปายประชาสัมพันธดังกลาว กรณีจึงเชื่อวา 
ผูฟองคดีไดสั่งการหรือเห็นชอบในการจัดทําปายที่มีลักษณะประชาสัมพันธตนเอง จึงเปนการฝาฝน
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณถือไดวาผูฟองคดีจงใจกระทําละเมิดเปนเหตุให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินเต็มจํานวนเปนเงิน 
๓๐,๒๔๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณแลว 
วินิจฉัยยืนตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใชเงินจํานวนดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ขอความของปายประชาสัมพันธมีขอความ
เพียงวา พูดน่ิม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่นองชาวสกล มีชื่อผูฟองคดี 
ระบุตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร และมีรูปภาพของผูฟองคดีประกอบเทาน้ัน 
โดยไมมีขอความแสดงถึงรูปแบบของงานและกําหนดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งภาพที่ปรากฏบนปาย
มีเพียงภาพผูฟองคดี โดยไมมีภาพของกิจกรรมที่สามารถสื่อหรือบงบอกใหเห็นถึงกิจกรรม
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหวผูสูงอายุประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงไมอาจถือวาเปนกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๔๕๘ ประกอบกับ
มาตรา ๓๙๙ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ปายดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการประชาสัมพันธ
ตัวผูฟองคดีเอง ซ่ึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๔ ของหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  

                                                        
 ๘-๙ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  มาตรา ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ใหมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหน่ึง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไป
ตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 
  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ที่กําหนดใหการจัดทํางบประมาณตามแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการที่ ใชจายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนอง 
ความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจริงจัง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะ
ฟุมเฟอยเกินความจําเปนหรือตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล 
พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาวเปนการกระทําดวยความจงใจและกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอผูถูกฟองคดีที่  ๑  จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่  ๑  ตามมาตรา ๔๒๐  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตามนัยมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีการเบิกจายเงินคาจางจัดทําปายผาไวนิล จํานวน ๓ ผืน 
เปนเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท โดยฝาฝนระเบียบของทางราชการ ผูฟองคดีในฐานะนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนครในขณะนั้น ซ่ึงเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตามความเสียหายที่แทจริง เปนเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท  เม่ือกระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจ
ตามขอ ๑๖๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดมีการแจงเวียนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหงทั่วประเทศถือปฏิบัติแลว หนังสือดังกลาวมีลักษณะเปนระเบียบในการบริหาร
การคลังและวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนัยมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศตองถือปฏิบัติ  
อีกทั้ง การที่กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจงเวียนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติน้ัน 
เปนการใชอํานาจในฐานะผูกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศดําเนินการ 
อยูภายใตมาตรฐานเ ดียวกัน   ดัง น้ัน  แมว าองคกรปกครองสวนทองถิ่ นจะมี อิสระ 
ในการดําเนินงานก็ตาม แตผูฟองคดีตองปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีน้ี จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๙) 
 

                                                        
 ๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๑๖ การต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหกระทําตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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 ๓.๒ องคการบริหารสวนตําบล 
 

  ๓.๒.๑ การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

   ๑) คําสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเน่ืองจาก
ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
 

    การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลถูกกลาวหาวามีพฤติการณ
ทุจริต ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับเงินงบประมาณ และผูวาราชการจังหวัด
ซึ่งเปนผูมีอํานาจกํากับดูแลไดดําเนินการสอบสวน โดยแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหา
มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ของตน  อันเปนการดํา เ นินการตามขั้นตอนและวิ ธีการอันเปนสาระสํ าคัญ 
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยไมยึดถือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการทําใหราชการ 
ไดรับความเสียหาย หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กรณีจึงเปน
การละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ อันเปนเหตุ 
ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบลฯ  การที่ ผูวาราชการจังหวัดใชดุลพินิจออกคําสั่งใหพนจากตําแหนง  
จึงชอบดวยกฎหมาย 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  
มีผูยื่นหนังสือรองเรียนถึงนายอําเภอภูกามยาว (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหตรวจสอบผูฟองคดี 
ในการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการจางแรงงานเรงดวน ๔ โครงการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ผลการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
มีความเห็นวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบโครงการจางแรงงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ตําบลหวยแกว  
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๔ โครงการ เขาขายกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีตามคําส่ังของผูวาราชการจังหวัดพะเยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นชอบใหใชความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
เปนแนวทางในการแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และสอบสวนพยานบุคคลซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของ  
ผูรองเรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว กํานัน และผูใหญบานในตําบล 
หวยแกว รวมทั้งสอบสวนผูฟองคดีตามบันทึก (ปค. ๑๔) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒  
ซ่ึงภายหลังผูฟองคดีไดยื่นหนังสือเพ่ือชี้แจงแกขอกลาวหา  ตอมา คณะกรรมการสอบสวน
รายงานผลการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบ โดยเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติการณ 
ตามที่ถูกกลาวหาจริง กลาวคือ ประเด็นที่หน่ึง ผูฟองคดีนําเงินยืมตามโครงการจางแรงงานเรงดวน 
จํานวน ๔ โครงการ เขาบัญชีธนาคารของตนเอง ซ่ึงเงินยืมดังกลาวเม่ือองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นไดรับไว ไมวาจะเปนเงินรายรับหรือเงินนอกงบประมาณจะตองนําสงเปนเงินรายได
และตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกคร้ังตามขอ ๗ และขอ ๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การกระทําของผูฟองคดี 
จึงเปนการปฏิบัติที่ไมชอบตามระเบียบ ประเด็นที่สอง ผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณแลวเปนโครงการอ่ืนที่ไมไดอยูในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ประกอบกับ
เปนโครงการที่อยูในพ้ืนที่ตําบลอ่ืน จึงเปนการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยไมไดขออนุมัติ 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  ประเด็นที่สาม ผูฟองคดีจายเงินคาจางแรงงานไมครบตามโครงการ 
ซ่ึงมีเงินงบประมาณจํานวน ๒๘๑,๓๐๐ บาท แตจากการสอบสวนทราบวา มีการจายเงินเพียง 
๑๔๐,๐๕๐ บาท ประเด็นที่สี่ ปลอมลายมือชื่อผูรับจาง มีการปลอมลายมือชื่อผูรับจาง ทุจริต 
และยักยอกเงินไปใชสวนตัว ผูฟองคดีจึงมีความผิดเก่ียวกับการปลอมเอกสารตามมาตรา ๒๖๔ 
และมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว เน่ืองจากผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการของทางราชการ อันเปนพฤติกรรมที่สราง
ความเสื่อมเสียใหกับระบบราชการ โดยมีพฤติกรรมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่ราชการ
โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองพนจากตําแหนงตามฟอง 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคํา ส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีมีผูรองเรียนผูฟองคดี และพบวาขณะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลหวยแกว ผูฟองคดีนาจะปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่กรณีโครงการ 
จางแรงงานรวม ๔ โครงการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีกรณีที่กลาวหา  
โดยคณะกรรมการสอบสวนไดใชความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนแนวทาง
ในการแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ ทั้งไดสอบสวนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หวยแกวที่เ ก่ียวของ ผูรองเรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว กํานัน  
และผูใหญบานในตําบลหวยแกว  หลังจากนั้น จึงสอบสวนผูฟองคดีอีกตามบันทึก (ปค. ๑๔)  
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และผูฟองคดีไดมีหนังสือยื่นคําใหการเพ่ือชี้แจงแกขอกลาวหา 
ตอคณะกรรมการแลว  กรณีจึงถือว าคณะกรรมการสอบสวนได ให โอกาสผูฟองคดี 
ทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานแกขอกลาวหาแลว
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๑๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
อันเปนการดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว และเม่ือผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสรุปไดวา  
ผูฟองคดีนําเงินที่ไดรับอนุมัติตามโครงการจางแรงงานเรงดวน จํานวน ๔ โครงการ ที่สํานักงาน
แรงงานจังหวัดพะเยาจายเปนเช็คในชื่อผูฟองคดีเขาบัญชีธนาคารของตนเอง โดยไมปฏิบัติตามขอ ๗ 
และขอ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ และผูฟองคดีเปลี่ยนแปลง
โครงการท่ีไดรับอนุมัติแลวเปนโครงการอ่ืนโดยไมไดขออนุมัติตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามขอ ๕๘ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ รวมทั้งจายเงิน
คาจางแรงงานไมครบตามโครงการ มีการปลอมลายมือชื่อผูรับจางและยักยอกเงินไปใชสวนตัว 
โดยผูฟองคดีในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการโครงการดังกลาวทั้งสิ้น
และยังปรากฏหลักฐานตามใบสําคัญรับเงินวาผูฟองคดีเปนผูลงชื่อในฐานะผูควบคุม/ผูจายเงิน
ใหผูรับจางตามโครงการ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบ 

                                                        
 ๑๑ 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 
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ดวยอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง๑๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมยึดถือระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการทําใหราชการไดรับความเสียหาย หรือปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
อันเปนกรณีปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ แลววินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง 
ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ จึงเปนการ 
ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๔๔/๒๕๕๘ และที่ อ.๗๒๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
 

   ๒) การพนจากตําแหนงดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญา หรือในกิจการ 
ที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลน้ัน หรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ัน 
จะกระทํา 
 

    การเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญา 
ที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลน้ันหรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะกระทํา เปนพฤติการณตองหาม 
ที่ มีผลทําให ผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ฝ าฝนตองพนจากตําแหนง  
โดยกฎหมายมีเจตนารมณในการปองกันมิใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขามา 
มีประโยชนไดเสียกับองคการบริหารสวนตําบลในขณะดํารงตําแหนงอยู เพื่อใหผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลไดทําหนาที่โดยเที่ยงธรรม ซึ่งการเขาไปมีสวนไดเสีย 
ในกรณีน้ี หมายถึง การไดเขาไปถือเอาประโยชนหรือเขาไปดําเนินกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลที่ผูน้ันดํารงตําแหนงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยมีเจตนาประสงคใหตน
ไดรับประโยชนหรือเปนการเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลอ่ืน  
                                                        
 ๑๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๙๒ หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย 
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ใหนายอําเภอดําเนินการ
สอบสวนโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีพฤติการณตามวรรคหน่ึงจริง  
ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ทั้งน้ี ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมดวยก็ได คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 



 
 
๑๕๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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   การที่ผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติการณ
ขอยืมเงินงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนคาใชจายใหแกกลุมอาชีพ 
ที่มีภรรยาและเครือญาติของตนเปนคณะกรรมการกลุม ใชฐานะนายกองคการบริหาร
สวนตําบลอนุมัติ ฎีกาเบิกจายเงินยืมจายเงินใหตนเอง  รวมทั้งรับเช็คที่ ส่ังจาย 
ตามฎีกาเบิกจายเงินดังกลาวดวยตนเอง และนําเงินเขาบัญชีธนาคารในชื่อของตน  
เปนพฤติการณที่แสดงให เ ห็นถึงการเขาไปมีสวนเ ก่ียวของหรือมีสวนได เสีย 
ในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ ซึ่งเปนการบงชี้ถึงเจตนาประสงค 
จะใหตนไดรับประโยชนรวมทั้งเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลอ่ืนโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่
ของตนเขาไปดําเนินการในโครงการดังกลาวซึ่งเปนการดําเนินกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล พฤติกรรมของนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสีย
ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลเปนคูสัญญา หรือในกิจการ
ที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบล หรือที่องคการบริหารสวนตําบลจะกระทํา 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง 
ไดมีหนังสือรองเรียนพฤติกรรมของนาย ช. นายกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวงกับพวก 
ตอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก กรณีมีกลุมอาชีพเพาะเห็ดฟาง ๒ กลุม คือ กลุมอาชีพ 
เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบานนางพญา และกลุมอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน 
บานเรียงกระดก ไดยื่นเสนอโครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง โดยคณะกรรมการกลุมอาชีพเพาะเห็ดฟาง
บานนางพญามีประธานกลุมเปนภรรยาของนาย ช. และกรรมการกลุมเปนเครือญาติของนาย ช. 
มีสถานที่ดําเนินการกลุมคือบานของนาย ช. สวนกลุมอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน 
บานเรียงกระดกมีคณะกรรมการเปนเครือญาติของนาย ม. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
คุยมวง  ตอมา นาย ช. ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลไดทําหนังสือขอยืมเงิน
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลคุยมวงจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจาย 
ในการปฏิบัติราชการตามโครงการดังกลาว และในวันเดียวกันก็ไดอนุมัติฎีกาเบิกจายเงินยืม
งบประมาณโดยจายเงินใหตนเอง  นอกจากนี้ นาย ช. ยังเปนผูรับเช็คที่สั่งจายตามฎีกาเบิกจายเงิน
และไดนําเงินเขาบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีของตน ผูฟองคดีเห็นวา การกระทําดังกลาวของนาย ช. 
กับพวกเปนการกระทําทุจริตและมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในกิจการที่กระทํา 
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง และการดําเนินการเบิกจายเงินไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูวาราชการจังหวดัพิษณุโลกจึงมีคําสั่งใหนายอําเภอบางระกํา (ผูถูกฟองคดี) ตรวจสอบขอเท็จจริง 
ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๐๓ 
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ไดมีหนังสือแจงสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบวา  
การเบิกจายเงินไดมีการดําเนินการตามโครงการ ปรากฏหลักฐานการสงใชเงินยืมครบ 
และไมพบวามีการกลั่นแกลงขาราชการ แตการดําเนินการตามโครงการ องคการบริหาร 
สวนตําบลคุยมวงไมไดปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกไดมีหนังสือใหผูถูกฟองคดีทําการสอบสวน
และวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่วานาย ช. และนาย ม. เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแก
องคการบริหารสวนตําบลน้ันหรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะกระทําอันเปนเหตุใหพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๖๔/๒ มาตรา ๖๔ (๕) และมาตรา ๖๔/๑ (๖) แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกลาว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวมีหนังสือ 
เสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีวา นาย ช. และนาย ม. ไมมีเจตนาทุจริตตามขอกลาวหา 
และไมมีสวนไดเสียทางตรงหรือทางออมกับโครงการดังกลาวแตอยางใด ผูถูกฟองคดีเห็นชอบ
กับความเห็นดังกลาวและมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบ ผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลกไดมีหนังสือแจงความเห็นของผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีกับพวกทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนผลการสอบสวนและการวินิจฉัย 
ของผูถูกฟองคดีตามฟอง 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    การเปนผู มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญา 
ที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลน้ัน หรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะกระทํา เปนพฤติการณตองหามที่มีผล 
ทําใหผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ฝาฝนตองพนจากตําแหนงตามนัยมาตรา ๖๔ 
วรรคหนึ่ง (๕)๑๓ ประกอบกับมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓)๑๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
                                                        
 ๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๖๔ นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๔/๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญา 

หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลน้ัน หรือที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะกระทํา 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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และองคการบริหารสวนตําบลฯ โดยกฎหมาย มีเจตนารมณในการปองกันมิใหผูบริหาร 
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขามามีประโยชนไดเสียกับองคการบริหารสวนตําบล
ในขณะดํารงตําแหนงอยู เพ่ือใหผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดทําหนาที่ 
โดยเที่ยงธรรม ซ่ึงการเขาไปมีสวนไดเสียในกรณีน้ี หมายถึง การไดเขาไปถือเอาประโยชน 
หรือเขาไปดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนตําบลที่ผูน้ันดํารงตําแหนงผูบริหารหรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลน้ันแลวไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยมีเจตนาประสงคใหตน
ไดรับประโยชนหรือเปนการเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลอ่ืน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา กลุมอาชีพ
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลคุยมวงเพื่อดําเนินโครงการ 
เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนมีจํานวน ๒ กลุม คือ กลุมอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน 
บานนางพญามีสถานที่ดําเนินการคือ บานของนาย ช. คณะกรรมการกลุมมีภรรยาของนาย ช.  
เปนประธานและเครือญาติของนาย ช. เปนกรรมการกลุม สวนกลุมอาชีพเพาะเห็ดฟาง 
แบบโรงเรือนบานเรียงกระดก มีกรรมการกลุมจํานวน ๒ คน ที่มีความสัมพันธเปนเครือญาติ 
ของนาย ม. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง แมวากรณีใชที่ดินของนาย ช. เปนที่ตั้ง 
ที่ดําเนินการของโครงการเปนเรื่องของการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลสามารถยื่นคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตําบลไดก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงพฤติการณที่นาย ช. ไดทําหนังสือ 
ขอยืมเงินงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลคุยมวงเพ่ือเปนคาใชจายใหแกกลุมอาชีพทั้งสองกลุม 
โดยในวันเดียวกันนาย ช. ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวงก็ไดอนุมัติฎีกา 
เบิกจายเงินยืมโดยระบุการจายเงินใหตนเอง รวมทั้งไดรับเช็คที่สั่งจายตามฎีกาเบิกจายเงิน
ดังกลาวดวยตนเองและไดนําเงินเขาบัญชีธนาคารในชื่อของตน ที่แมวาจะกระทําไดตามระเบียบ
ที่กําหนด แตเน่ืองจากโครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบานนางพญา เปนโครงการที่เอ้ือประโยชน
แกภรรยาและเครือญาติของนาย ช. การที่นาย ช. ดําเนินการเองทั้งหมดดังกลาว จึงเปนพฤติการณ
ที่แสดงใหเห็นถึงการเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในการดําเนินการตามโครงการ
สนับสนุนกลุมอาชีพเพาะเห็ดฟาง ซ่ึงเปนการบงชี้ถึงเจตนาของนาย ช. ที่ประสงคจะใหตน 
ไดรับประโยชนรวมทั้งเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลอ่ืนโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนเขาไป
ดําเนินการในโครงการดังกลาวซ่ึงเปนการดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนตําบลคุยมวง 
พฤติกรรมของนาย ช. ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสีย 
ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลคุยมวงเปนคูสัญญา 
หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง หรือที่องคการบริหารสวนตําบล 
คุยมวงจะกระทําตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบกับมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ แลว อันเปนผลทําใหนาย ช.  
ตองพนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง การที่ผูถูกฟองคดีมีคําวินิจฉัย 
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ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ เห็นวานาย ช. ไมเปนผู มีสวนไดเสียไมวา 
โดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลคุยมวงเปนคูสัญญาหรือในกิจการ
ที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง หรือที่องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง 
จะกระทํา จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่เห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว และมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ
ดําเนินการให เปนไปตามคําพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีมีคําวิ นิจฉัยใหมใหถูกตอง 
ตามขอเท็จจริงและกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๙/๒๕๕๘) 
 

   ๓) การมีมติใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
เน่ืองจากเปนผูมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบ
เรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน 
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

    สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนองคประกอบสวนหนึ่ ง 
ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  ผู ดํารงตําแหนงสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบล จึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติการตาง ๆ ใหสอดคลอง 
กับอํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
    การที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกกลาวหาวา 
มีพฤติการณไมเขารวมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีข้ึน ซึ่งกิจกรรมน้ัน
ไมใชกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล แมจะสรางความ 
ไมพอใจใหแก ผูที่ เ ก่ียวของ  แตการทํา กิจกรรมก็ได ดําเ นินการจนแลว เสร็จ 
โดยไม มีความเสียหายใด  ๆ  เ กิด ข้ึน  กรณีจึ งไม ถึงขนาดเปนความประพฤติ 
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหาร 
สวนตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
มติของสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจาก
ตําแหนงดวยเหตุดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย   
    สรุปขอเท็จจริง  
    ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีถอย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีถอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จํานวน ๑๐ คน จากทั้งหมดที่มีอยู
จํานวน ๒๔ คน มีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ยื่นเสนอญัตติตอประธานของผูถูกฟองคดี 
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ที่ ๑ เพ่ือขอใหมีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง กรณีกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน 
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีถอย โดยมีสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงชื่อรับรองญัตติ
จํานวน ๑๑ คน ประธานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  
ถึงผูฟองคดี แจงกําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติดังกลาวและใหผูฟองคดีเตรียมหลักฐาน
ชี้แจงแกขอกลาวหา  ตอมา ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ /๒๕๕๐ คร้ังที่ ๑ เ ม่ือวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ระเบียบวาระการพิจารณาใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง ผูฟองคดี 
ไดขอให มีการประชุมโดยเปดเผย โดยผู เสนอญัตติและสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดรวมอภิปรายถึงพฤติกรรมและการกระทําของผูฟองคดีรวม ๕ ประเด็น คือ (๑) การรวมกิจกรรม
การทําแนวกันไฟ หมูที่ ๔ ที่ผูฟองคดีหนีการทํากิจกรรม (๒) การประชุมเพ่ือเตรียมจัดงาน 
พอ .สว .  เ ม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ผูฟองคดีไม เขารวมประชุม จนเปนเหตุให 
มีการถกเถียงกันในการประชุมประจําเดือนเม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ (๓) การรวมกิจกรรม อสม. 
ที่ผูฟองคดีไมเขารวมกิจกรรม ทั้งที่ตกลงกันแลววาตองเขารวม  (๔) การจัดเตรียมสถานที่ 
งานกีฬาแมสรวยสัมพันธ ที่ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนฝายจัดเตรียมสถานที่ แตผูฟองคดี
กลับไปนอนในรถครึ่งวัน และ (๕) การรวมงานวันพอแหงชาติ ที่ผูฟองคดีไมจุดเทียนชัย 
ถวายพระพร โดยเห็นวาผูฟองคดีมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย 
หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลศรีถอยหรือกระทําการ 
อันเสื่อมเสียประโยชนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ สวนผูฟองคดีไดอภิปรายแกขอกลาวหาวา 
ผูฟองคดีมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ แตเร่ือง 
ที่อภิปรายใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเปนเรื่องของการทํากิจกรรมอ่ืน ซ่ึงที่ประชุมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติเห็นดวยกับญัตติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง 
ไมเห็นดวย ๑ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง อันเปนผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลศรีถอยของผูฟองคดีสิ้นสุดลง ผูฟองคดีอุทธรณตอนายอําเภอแมสรวย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒)  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีของผูฟองคดี 
และมีคําวินิจฉัยอุทธรณเห็นชอบตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง  
และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามฟอง 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    ในการเสนอญัตติตอประธานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอใหมีมติ 
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรณีผูฟองคดีกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนขององคการบริหาร
สวนตําบล น้ัน มีสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงชื่อรับรองญัตติจํานวน ๑๑ คน ประธานของ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ถึงผูฟองคดี แจงกําหนดการประชุม
เพ่ือพิจารณาญัตติดังกลาว และใหผูฟองคดีเตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา  ตอมา  
ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๐ คร้ังที่ ๑ ที่มีการพิจารณาใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง  
ผูฟองคดีไดขอใหมีการประชุมโดยเปดเผย ซ่ึงผูเสนอญัตติและสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดรวมอภิปรายถึงพฤติกรรมและการกระทําของผูฟองคดีที่ไมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยเห็นวาผูฟองคดีมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความ
เสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลศรีถอยหรือกระทําการ 
อันเสื่อมเสียประโยชนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๘)๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ และผูฟองคดีไดอภิปรายแกขอกลาวหาแลว ที่ประชุม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวจึงมีมติเห็นดวยกับญัตติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง 
ดวยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง การดําเนินการให 
ผูฟองคดีพนจากตําแหนงจึงเปนกรณีที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๔๗  แล ว   อย างไร ก็ตาม  เ ม่ือผู ถู กฟองค ดีที่  ๑  
เปนองคประกอบสวนหน่ึงขององคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๖๑๖  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ คือ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา

                                                        
 ๑๕-๑๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหาร

สวนตําบล 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการมาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงเม่ือ 

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงเม่ือ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา 
ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชน 
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาและมติดังกลาว 
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาที่มีอยู  ทั้งน้ี ถาสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลผูน้ันมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ 
หรือโตแยง ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันที่ครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ ผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติการตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงผูฟองคดีไมไดถูกกลาวหาวามีความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แตเปนกรณีกลาวหาวาผูฟองคดีไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวม ๕ ประเด็น 
ซ่ึงแมการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการทํากิจกรรมและสรางความไมพอใจใหแก
ผูเก่ียวของที่ตองขอความรวมมือจากผูฟองคดีก็ตาม แตกิจกรรมดังกลาวก็ไมใชกิจกรรม 
ตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และการกระทําของผูฟองคดีก็ไมถึงขนาดเปนการมีความ
ประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหาร 
สวนตําบลศรีถอยหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตหากจะมีความ
เสื่อมเสียเกิดขึ้น ก็เปนความเสื่อมเสียที่เกิดแกตัวผูฟองคดีเองในฐานะท่ีเปนผูแทนของประชาชน 
แตไมประพฤติตนใหเปนตวัอยางที่ดีของการมีสวนรวมและเสียสละในการทํากิจกรรม อันจะมีผล
ตอการลงสมัครเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีถอยในอนาคตของผูฟองคดี 
ประกอบกับการทํากิจกรรมดังกลาวก็ไดดําเนินการจนแลวเสร็จ และไมมีความเสียหายใด ๆ 
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทีผู่ฟองคดีไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม  ดังน้ัน มติของผูถูกฟองคดี
ท่ี ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือมติดังกลาว 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย  พิพากษาใหเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๖/๒๕๕๘) 
 

 ๓.๓ เทศบาล 
 

  ๓.๓.๑ การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี 
 

   ๑) การพนจากตําแหนงดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทําใหแก เทศบาล 
หรือที่เทศบาลจะกระทํา 
 

    บทบัญญัติมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มีเจตนารมณใหสมาชิกสภาเทศบาลทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๐๙ 
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ของเทศบาลอยางเที่ยงธรรม และไมใหสมาชิกสภาเทศบาลใชฐานะที่ตนเปนเจาหนาที่
ของรัฐสรางประโยชนสวนตน หรือไดประโยชนจากการเขาทําสัญญา หรือทํากิจการใด
กับเทศบาลไมวาดวยตนเองหรือผานผูอ่ืนในขณะดํารงตําแหนง ซึ่งการพิจารณาวา 
สมาชิกสภาเทศบาลผูใดจะเปนผูมีสวนไดเสียหรือไมน้ัน จําตองพิจารณาจากขอเท็จจริง
และพฤติการณเปนกรณี ๆ ไป  
    ตําแหนงประธานสภาเทศบาลไม มี อํานาจหนาที่ โดยตรง 
ที่จะสั่งอนุญาตหรืออนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาลตําบล การที่ภรรยาของสมาชิก
สภาเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลเขาทําสัญญากับเทศบาลในโครงการ 
จัดทําอาหารวางใหกับเด็กอนุบาล  โดยไมปรากฏหลักฐานอ่ืนที่ฟงไดวา สมาชิก 
สภาเทศบาลผู น้ันมีพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด  
หรือใชอํานาจหนาที่อยางหน่ึงอยางใดเพื่อเอ้ือประโยชนใหแกภรรยา หรือใชโอกาส 
ในฐานะที่ตนดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลสรางประโยชนแกตนแตอยางใด  
กรณีจึงไมอาจถือไดวา  เปนผู มีสวนได เสียโดยออมในสัญญาที่ เทศบาลตําบล 
เปนคูสัญญาอันจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตองสิ้นสุดลง 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ขณะผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรหมโลกและดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรหมโลกมีผูกลาวหาวา นาง ก. ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดี
ไดทําสัญญาเปนผูรับจางประกอบอาหารใหแกศูนยเด็กเล็กเทศบาล ตําบลพรหมโลก ผูฟองคดี
ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรหมโลก และดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบล
พรหมโลก จึงมีสวนไดเสียโดยออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญา ตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ผูถูกฟองคดี) จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว และไดมีการดําเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงในที่สุดผูถูกฟองคดีไดวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล จากกรณีดังกลาวผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีใชดุลพินิจในการวินิจฉัย
ความเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรหมโลกของผูฟองคดีโดยไมถูกตอง 
ตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการจางเหมาจัดทําอาหารวางใหกับ
นักเรียนอนุบาลของเทศบาลตําบล คณะกรรมการตรวจรับการจางไดเลือกนาง ก. เปนผูรับจาง
โดยเห็นวา เปนผูเสนอราคาที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่เทศบาลตําบลกําหนด 
จากน้ันนายกเทศมนตรีไดตกลงวาจางนาง ก. ใหเปนผู รับจางประกอบอาหารวางใหกับ 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีการสงมอบงานงวดแรกแลว แตเม่ือผูฟองคดีทราบวา นาง ก.  
ไดทําสัญญารับจางทําอาหารวางกับเทศบาลตําบลพรหมโลก จึงใหนาง ก. บอกเลิกสัญญาดังกลาว
ในเวลาตอมานั้น แมนาง ก. จะเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดี ซ่ึงตองมีหนาที่
อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตามมาตรา ๑๔๖๑๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และเปนคูสัญญาของเทศบาลตําบลก็ตาม แตเม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๘ ทวิ๑๘  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ แลว บทกฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ทําหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนของเทศบาลอยางเท่ียงธรรม และไมให
สมาชิกสภาเทศบาลใชฐานะที่ตนเปนเจาหนาที่ของรัฐสรางประโยชนสวนตน หรือไดประโยชน 
จากการเขาทําสัญญา หรือทาํกิจการใดกับเทศบาลไมวาดวยตนเองหรือผานผูอ่ืนในขณะดํารงตําแหนง 
ซ่ึงการพิจารณาวา สมาชิกสภาเทศบาลผูใดจะเปนผูมีสวนไดเสียหรือไมน้ัน จําตองพิจารณา 
จากขอเท็จจริงและพฤติการณเปนกรณี ๆ ไป เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดแตเพียงวา ผูฟองคดี 
ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลซ่ึงไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงที่จะสั่งอนุญาตและอนุมัติ
เก่ียวกับราชการของเทศบาลตําบล โดยไมปรากฏหลักฐานอ่ืนที่ฟงไดวา ผูฟองคดีมีพฤติการณ 
ที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือใชอํานาจหนาที่อยางหนึ่งอยางใด 
เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับนาง ก. หรือใชโอกาสในฐานะที่ตนดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบล
สรางประโยชนแกตนแตอยางใด กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียโดยออม 
ในสัญญาท่ีเทศบาลตําบลเปนคูสัญญาตามมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ  
อันจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ่ง (๖)๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่วินิจฉัยวาผูฟองคดี
เปนผูมีสวนไดเสียทางออมในสัญญาที่เทศบาลตําบลเปนคูสัญญาทําใหสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีตามฟอง โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ออกคําส่ัง สวนคําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๙) 

                                                        
 ๑๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 มาตรา ๑๔๖๑ สามีภริยาตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 
 สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 
 ๑๘-๑๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลน้ัน
เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลน้ัน หรือที่เทศบาลน้ันจะกระทํา 

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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   ๒ )  การมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจาก 
มีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอย 
แกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาเทศบาล 
 

    การพิจารณาญัตติใหสมาชิกสภาทองถ่ินคนใดพนจากตําแหนง
เปนสวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของคูกรณี จึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ .ศ .  ๒๕๓๙   ดังน้ัน  การแจงญัตติใหสภาทองถิ่นมีมติใหสมาชิก 
สภาทองถิ่นคนใดพนจากตําแหนง ประธานสภาทองถิ่นจะตองแจงสมาชิกสภาทองถิ่น 
ที่ถูกย่ืนญัตติเปนหนังสือลวงหนาไมนอย ๒ วัน กอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว 
โดยจะตองปรากฏขอเท็จจริงตามญัตติที่กลาวหาและใหสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกยื่นญัตติ 
มีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาเทศบาลมีมติใหผูใด 
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ตองมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลไมนอยกวา  
๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาล
พิจารณาและตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอยางนอย ๒ คน 
    การเสนอญัตติถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลโดยมีสมาชิก 
เขาชื่อเสนอไมครบจํานวนและไมมีสมาชิกรับรองตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งการแจงญัตติ
โดยไมมีรายละเอียดแหงพฤติกรรมของสมาชิกที่ถูกกลาวหาวากระทําการตามที่ 
ถูกกลาวหาอยางไร หรือมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามญัตติอยางไร  
โดยไมปรากฏวามีเหตุพนวิสัยอันจะทําใหไมสามารถแจงขอกลาวหาใหสมาชิก 
ผูถูกกลาวหาทราบได กรณีจึงเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน  
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน ยอมมีผลทําให 
มติของสภาเทศบาลที่ใหสมาชิกสภาเทศบาลพนจากตําแหนงไมชอบดวยกฎหมาย 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู มีสมาชิก
สภาเทศบาลตาํบลบานดูเสนอหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานสภาเทศบาลตําบล
บานดู เพ่ือเสนอญัตติขอใหสภาเทศบาลตําบลบานดู (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีมติถอดถอนผูฟองคดี
ใหพนจากตําแหนงพรอมแบบขอเสนอญัตติ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลงชื่อเปนผูเสนอ ๑ คน 
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอีก ๗ คน ลงชื่อเปนผูรับรอง เพ่ือใหมีการลงมติใหผูฟองคดี 
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พนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ซ่ึงหนังสือดังกลาวระบุเหตุผลวา ผูฟองคดี 
มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย ทําใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี 
ในกลุมองคกรอยางรายแรง ทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย จึงขอยื่นญัตติถอดถอนผูฟองคดี
ออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงรองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกคน แจงวา ดวยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีประกาศเรียกประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ มีกําหนดไมเกิน 
๓๐ วัน จึงนัดประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ คร้ังที่ ๑ 
ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พรอมแนบระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุญัตติ 
ขอถอดถอนผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไวในระเบียบวาระที่ ๔ ซ่ึงผูฟองคดี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดรับแจงกําหนดนัดประชุมสภาพรอมระเบียบวาระการประชุม 
ตามหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แตกอนวันประชุม ประธานสภาเทศบาลตําบล
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวา ญัตติถอดถอน 
ผูฟองคดีใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเปนกรณีเรงดวนและสมาชิกที่ยื่นญัตติ 
ทั้ง ๘ คน ไมไดแนบรายละเอียดแหงพฤติกรรมที่ประพฤติเสื่อมเสียตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มากับญัตติดังกลาว และจําเปนตองจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงหากนัดประชุมชาไปกวาน้ีจะพนสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ และเห็นวาเปนญัตติที่สําคัญ  
จึงใหเขาวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในครั้งน้ี อันเปนเหตุพนวิสัย ไมสามารถแจง 
ขอกลาวหาใหผูฟองคดีเพ่ือเตรียมหลักฐานชี้แจงขอกลาวหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๔ วรรคสอง  ตอมา ในวันประชุมดังกลาว 
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือขอใหการประชุมสภาในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติการถอดถอนผูฟองคดี
เปนการประชุมโดยเปดเผย ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาญัตติดังกลาวโดยมีการอภิปรายเร่ืองเกี่ยวกับ
การรองเรียนการสอบคัดเลือกพนักงานจางของเทศบาลตําบลประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
เอกสารใบปลิวการโจมตีการบริหารกิจการของเทศบาลตําบล อันเปนเหตุใหเกิดความแตกแยก 
จากน้ันจึงมีการลงมติโดยวิธีลับ ผลการลงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบดวยสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบล จํานวน ๑๒ คน เห็นควรใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง จํานวน ๑๐ คน  
งดออกเสียง จํานวน ๒ คน จึงถือวาผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพตามกฎหมาย  หลังจากนั้น  
ก็ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแทนตําแหนงที่วางลง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีสิ้นสุด
สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตามฟอง 
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    คําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
    การที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดมีหนังสือถึงประธานสภาเทศบาลตําบล
ขอเสนอญัตติตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือใหพิจารณาถอดถอนผูฟองคดีพนจากตําแหนง 
ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พรอมกับแนบแบบขอเสนอญัตติ น้ัน 
แมตามขอ ๕๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะกําหนดใหการยื่นญัตติขอใหสภาทองถิ่นมีมติใหสมาชิกทองถิ่นพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง (๗)๒๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ใหประธานสภาทองถิ่น 
เพียงแจงสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกยื่นญัตติใหสภาทองถิ่นมีมติใหพนจากตําแหนงเปนหนังสือ
ลวงหนาไมนอยกวา ๒ วัน กอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาวเพ่ือเตรียมหลักฐานชี้แจง 
แกขอกลาวหาก็ตาม แตเน่ืองจากการพิจารณาญัตติใหสมาชิกสภาทองถิ่นคนใดพนจากตําแหนง
ถือเปนสวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 
ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิของคูกรณี การดําเนินการดังกลาวจึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย  ดังน้ัน การแจงญัตติใหสภาทองถิ่นมีมติ 
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นคนใดพนจากตําแหนง ประธานสภาทองถิ่นจะตองแจงสมาชิกสภาทองถิ่น
ที่ถูกยื่นญัตติเปนหนังสือลวงหนาไมนอย ๒ วัน กอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว  
โดยจะตองปรากฏขอเท็จจริงตามญัตติที่กลาวหาอยางเพียงพอและใหสมาชิกสภาทองถิ่น 
ที่ถูกยื่นญัตติมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ประธานสภาเทศบาลตําบลไดมีหนังสือแจง
รองประธานสภาเทศบาลตําบลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกคน เพ่ือนัดประชุมสภาเทศบาลตําบล
ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พรอมแนบวาระการประชุม ซ่ึงบรรจุญัตติขอถอดถอน 
ผูฟองคดีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ  
ไวในระเบียบวาระที่ ๔ โดยไมปรากฏรายละเอียดแหงพฤติกรรมของผูฟองคดีตามที่กลาวอาง 
ในแบบขอเสนอญัตติวาทําใหเกิดความเสื่อมเสีย ทําใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีในกลุมองคกร 

                                                        
 ๒๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาเทศบาลโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งน้ี ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลง 
นับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือทําใหเกิดปญหาตามมามากมายอยางไร หรือมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
ตามญัตติดังกลาวอยางไร แมประธานสภาเทศบาลตําบลจะไดมีบันทึกเหตุผลเปนหนังสือแจง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกอนวันประชุมสภาวา เปนกรณีเรงดวนและสมาชิกที่เสนอญัตติ 
ไมไดแนบรายละเอียดแหงพฤติกรรมของผูฟองคดีมาพรอมกับญัตติ และจําเปนตองจัดใหมี 
การประชุมสภา เพราะหากนัดประชุมชาไปจะพนสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ จึงเปนเหตุพนวิสัย
ไมสามารถแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีเพ่ือเตรียมหลักฐานชี้แจงตามขอ ๕๔ วรรคสอง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ก็ตาม แตเน่ืองจาก
กรณีที่จะถือเปนการพนวิสัยตามขอ ๕๔ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว จะตองเปนกรณีที่ 
การแจงขอกลาวหาใหสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกยื่นญัตติไมสามารถทําไดอยางแนแท มิใชเพียงมี
ความยากลําบากทําใหไมสามารถแจงได แตขอเท็จจริงปรากฏวาการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓  
และจะครบสมัยประชุมไมเกินวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประธานสภาเทศบาลตําบล 
ไดรับญัตติขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
จึงยังมีเวลาอีก ๑๒ วัน กอนปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซ่ึงเปนเวลาที่ เ พียงพอสําหรับการแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ และถึงแมวันที่  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จะเปนวันอาทิตยอันเปนวันหยุดราชการ แตประธานสภาเทศบาลตําบล
ก็อาจเรียกใหประชุมสภาไดในวันศุกรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงหากนับแตวันที่ไดรับญัตติ 
ก็ยังมีเวลาถึง ๑๐ วัน ในการแจงขอกลาวหาดังกลาว จึงมิใชเปนการพนวิสัยที่ไมสามารถ 
แจงใหผูฟองคดีทราบได กรณีถือไดวาประธานสภาเทศบาลตําบลไมไดใหโอกาสผูฟองคดี 
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
ไมนอยกวา ๒ วัน กอนวันประชุมสภาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
    สําหรับการเสนอญัตติเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบล น้ัน มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ ประกอบกับขอ ๓๘ วรรคหนึ่ง๒๑ และขอ ๕๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ กําหนดใหมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวา  

                                                        
 ๒๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๓๘ ญัตติทั้งหลายตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวาหาวัน 
และมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถ่ินน้ันมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูนอยกวาแปดคน 
ใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหน่ึงคนเวนแตตามกฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดวิธีการเสนอญัตติไวเปนอยางอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๑๕ 
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๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกเทศบาลท้ังหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา 
และตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอยางนอย ๒ คน  ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลบานดูมีสมาชิก
จํานวน ๑๒ คน กรณีจึงตองมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๔ คน เขาชื่อเปนผูเสนอและจะตอง 
มีสมาชิกอยางนอยจํานวน ๒ คน เปนผูรับรอง  แตขอเท็จจริงปรากฏวา หนังสือลงวันที่  
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานสภาเทศบาลตําบลเพ่ือเสนอญัตติขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีมติถอดถอนผูฟองคดีพนจากตําแหนงพรอมแบบขอเสนอญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ลงชื่อเปนผูเสนอเพียง ๑ คน และมีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูรับรองจํานวน ๗ คน จึงเปนการ
เสนอญัตติที่ขัดตอมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับขอ ๓๘ 
วรรคหนึ่ง และขอ ๕๔ วรรคหน่ึง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่นฯ และถึงแมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะอางวาประธานสภาเทศบาลตําบลไดสอบถาม 
ไปยังผูมีรายชื่อตามแบบเสนอญัตติแลวไดรับคํายืนยันวาทุกคนเปนผูเขาชื่อรวมเสนอญัตติ 
ทําใหมีผูเขาชื่อรวมเสนอญัตติไมนอยกวา ๔ คน ก็ตาม แตการเสนอญัตติดังกลาวก็ยังคงขาด
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองอีกอยางนอย ๒ คน   
    เม่ือการดําเนินการแจงญัตติและการเสนอญัตติขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีมติถอดถอนผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลในคดีน้ีเปนการดําเนินการ 
ที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน 
กรณีจึงมีผลทําใหมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตามฟอง นับแตวันที่ มีมติ  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๙) 
 

  ๓.๓.๒ การยุบสภาเทศบาล 
 

   ในการดําเนินกิจการของเทศบาล ทั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล
ตองรวมกันปฏิบัติหนาที่ในสวนของตนตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหการ
ดําเนินกิจการของเทศบาลเปนไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร 
โดยสภาเทศบาลเปนผูตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย
และเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 
   การที่สภาเทศบาลไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวาราชการจังหวัด 
ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีเจตนาอยางชัดแจง 
ที่จะไมใหฝายบริหารใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  



 
 
๑๕๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิก
สภาเทศบาลที่ไมสมเหตุสมผล ละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ และมีพฤติการณ
หนวงเหน่ียวการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
จนสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลรวมทั้งกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอทางราชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยอมมีอํานาจออกคําสั่งยุบสภาเทศบาล
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลและประโยชนของประเทศชาติ 
เปนสวนรวมตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งสิบสองเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําไทร โดยผูฟองคดีที่ ๑ 
ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลลําไทร  เทศบาลตําบลลําไทรได รับอนุมัติ 
จากการเคหะแหงชาติใหใชพ้ืนที่กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทร และเทศบาลตําบล
ลําไทรไดจัดทําโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทร วงเงินงบประมาณ
จํานวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งเปนผูประมูลไดในการประกวดราคา  
โดยเสนอราคา ๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท และไดลงนามทําสัญญาจางกอสราง แตบริษัทผูรับจาง 
ดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงานเพียงฐานรากและตัวอาคารบางสวนแลวหยุดการกอสราง 
และเทศบาลตําบลลําไทรไดเบิกจายเงินคากอสรางใหไปแลวเปนเงิน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตําบล
ลําไทรจึงบอกยกเลิกสัญญา ตอมา เทศบาลตําบลลําไทรประสงคจะกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําไทรที่กอสรางคางไวเดิมใหแลวเสร็จ โดยออกแบบเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
ของหลังคาใหม นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘  
สงแบบแปลนกอสรางตอเติมอาคารไปใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
ตรวจสอบและพิจารณาประมาณราคา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
ตรวจสอบและประมาณราคาคากอสรางตามแบบแปลนใหม เปนเงิน ๖,๔๔๕,๐๐๐ บาท  
พรอมแจงดวยวาหากเทศบาลตําบลลําไทรจะดําเนินการกอสราง ขอใหแตงตั้งเจาหนาที่ 
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีเขารวมในการควบคุมการกอสรางดวย 
หลังจากน้ัน นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรไดเสนอขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลลําไทร 
ในการตั้งงบประมาณโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทรที่ไดกอสรางคางไว 
โดยเสนอเขาที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
หลายครั้ง แตสภาเทศบาลตําบลลําไทร (โดยผูฟองคดีทั้งสิบสอง) ไมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ตามโครงการกอสรางพิพาท ดวยเหตุผลวาไม ม่ันใจในความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
วาจะสามารถสรางตอเติมไดหรือไม และการกอสรางมีการทุจริตในการถมดินควรรอผลจาก



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนวยงานของรัฐกอน และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภาเทศบาลตําบลลําไทรก็ยังคงพิจารณา
ตัดงบประมาณโครงการกอสรางพิพาทลง ดวยเหตุผลวาไมมีความม่ันใจวารัฐบาลจะจัดสรร 
เงินอุดหนุนเปนจํานวนเงินมากขนาดนั้น และเงินที่เหลือจากการกอสรางเดิมรวมกับเงินคาปรับ
จากท่ีผู รับจางทิ้งงานนาจะเพียงพอที่จะดําเนินการกอสรางสวนที่คางไวได จึงไมสมควร 
ตั้งงบประมาณสมทบในสวนนี้  นอกจากน้ี ยังมีกรณีที่นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรยื่นญัตติ 
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการกอสรางดังกลาวตอผูฟองคดีที่ ๑ แตสภาเทศบาลตําบล
ลําไทรไมไดพิจารณาญัตติตามที่นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรเสนอโดยอางวาการยื่นญัตติ
ดังกลาวไมถูกตองอีกสองคร้ัง   
   ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรไดเสนอโครงการกอสราง อาคารที่กอสรางดังกลาวอีกคร้ัง 
เปนเงิน ๖,๔๔๕,๐๐๐ บาท แตสภาเทศบาลตําบลลําไทรปรับลดงบประมาณเหลือ ๓,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
เม่ือมีการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา จํานวนเงิน 
ที่สภาเทศบาลตําบลลําไทรตัดลดโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทร 
เหลือเพียง ๓,๔๔๕,๐๐๐ บาท นาจะไมเพียงพอที่จะดําเนินการกอสราง จึงสงรางเทศบัญญัติ
ดังกลาวคืนใหสภาเทศบาลตําบลลําไทรพิจารณาทบทวนใหม แตสภาเทศบาลตําบลลําไทร 
ไมไดจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลลําไทรแตอยางใด โดยผูฟองคดีที่ ๑ ใหเหตุผลวา 
อยูในสภาวะประกาศกฎอัยการศึก ทําใหสภาเทศบาลตําบลลําไทรไมสามารถประชุม 
หรือนัดประชุมได เปนผลทําใหรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนอันตกไป  ตอมา นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรไดเสนอใหสภาเทศบาลตําบลลําไทร 
ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกคร้ัง  
และสภาเทศบาลตําบลลําไทรไดพิจารณาชั้นแปรญัตติโดยตัดโครงการกอสรางอาคาร 
สํานักงานเทศบาลที่กอสรางคางไวออกทั้งโครงการ ดวยเหตุผลวาไมมีคํารับรองจาก 
หนวยงานของรัฐวาโครงสรางอาคารยังม่ันคงแข็งแรงที่จะกอสรางตอไปได และนายกเทศมนตรี
ตําบลลําไทรไดลงนามประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
   ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ของสภาเทศบาลตําบล
ลําไทร กรณีไมเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทรที่กอสรางคางไว 
พิจารณาแปรญัตติตัดลดวงเงินงบประมาณลงเปนจํานวนมาก และมีพฤติการณหนวงเหนี่ยว 
การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเน่ินชา
ออกไปถึง ๔ เดือนเศษ เปนการดําเนินการที่ไมคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย และกระทําขัดตอ
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เจตนารมณและหลักการการทําหนาที่ของสภาเทศบาล ไมใสใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนเปนเหตุใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน จึงเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหยุบสภาเทศบาลตําบลลําไทรตามมาตรา ๗๔  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสิบสอง 
ที่พิจารณาตัดงบประมาณหรือปรับลดงบประมาณโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ลําไทรซ่ึงยังไมแลวเสร็จตามที่นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรไดเสนอขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบล
ลําไทร ถึง ๖ คร้ัง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน ตลอดจนไดตัดงบประมาณและปรับลด
งบประมาณโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นลงเปนจํานวนมาก การกระทํา
ของสภาเทศบาลตําบลลําไทรเปนการกระทําที่มีเจตนาโดยชัดแจงที่จะมิใหฝายบริหาร 
ใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําไทรโดยไมสมเหตุผล 
เปนการละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตําบล
ลําไทรทั้งในการใหบริการสาธารณะ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน และการพัฒนาชุมชนทองถิ่น รวมทั้งกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอทางราชการ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหยุบสภาเทศบาลตําบลลําไทร เพ่ือจัดให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําไทรใหม เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสิบสองพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําไทร  
   ผูฟองคดีทั้งสิบสองเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสิบสองเปนการ
ทําหนาที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบถวงดุลฝายบริหารตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เทศบาลเปนการปกครองทองถิ่นที่มีการจัดโครงสรางขององคกรและกําหนด
อํานาจหนาที่ภายในเทศบาลไวตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยตามมาตรา ๑๔ กําหนดใหเทศบาล
ประกอบดวยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๔๘ นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
โดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ตามมาตรา ๔๘ เตรส สวนสภาเทศบาลมีอํานาจหนาที่ประชุมวินิจฉัยขอปรึกษางานในหนาที่
ของเทศบาล ตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีอันเก่ียวกับงานในหนาที่ ตั้งกรรมการสามัญหรือ
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วิสามัญของสภาเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
กอนเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาตามมาตรา ๖๒ และกฎหมายยังบัญญัติถึงความสัมพันธ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรฝายปกครองในลักษณะของการกํากับดูแล  
โดยมีผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ 
โดยถูกตองตามกฎหมายตามมาตรา  ๗๑  ถึงมาตรา  ๗๓  และใหผูถูกฟองคดีที่  ๒  
เปนผู รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ ขอบังคับ  
เพ่ือปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งมีอํานาจออกคําส่ังยุบสภาเทศบาลไดตามมาตรา ๗๔ 
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา กฎหมายจัดวางโครงสรางและอํานาจหนาที่
ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีไวในลักษณะของการรวมกันทํางาน โดยนายกเทศมนตรี
เปนผูบริหารมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขณะที่สภาเทศบาลเปนผูใหคําปรึกษาและใหความเห็นชอบในนโยบายและ 
การบริหารงานของนายกเทศมนตรี  ดังน้ัน ในการดําเนินกิจการของเทศบาลทั้งนายกเทศมนตรี
และสภาเทศบาลตองรวมกันปฏิบัติหนาที่ในสวนของตนเพื่อใหการดําเนินกิจการของเทศบาล
เปนไปตามนโยบายตามที่นายกเทศมนตรีกําหนด โดยสภาเทศบาลเปนผูตรวจสอบ 
และกลั่นกรองการทํางานของฝายบริหาร ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาอนุมัติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําป เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมายและเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น 
อยางแทจริง แตถาหากทั้งสององคกรเกิดความขัดแยงกันจนไมสามารถจะบริหารราชการตอไป
ไดผลเสียหายยอมเกิดขึ้นแกประชาชนในเขตเทศบาล กฎหมายจึงกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูกํากับดูแลเทศบาลเขามาแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว  
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจเรียกผูเก่ียวของมาชี้แจงแนะนําตักเตือนและปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย และหากไมมีการปฏิบัติตาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจสั่งระงับการปฏิบัติ 
อยางหน่ึงอยางใด หรืออาจเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณามีคําสั่งใหยุบสภาเทศบาลไดดวย 
   กรณีเทศบาลตําบลลําไทรไดรับอนุมัติจากการเคหะแหงชาติใหใชที่ดิน 
เพ่ือเปนสถานที่กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทร และเทศบาลตําบลลําไทร 
จัดทําโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทรเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตปรากฏวา 
บริษัทผูรับจางทิ้งงาน โดยเทศบาลตําบลลําไทรไดเบิกจายเงินคากอสรางไปแลวบางสวน  
เม่ือนายกเทศมนตรีตําบลลําไทรไดยื่นญัตติเสนอตอสภาเทศบาลตําบลลําไทรเพ่ือพิจารณา
งบประมาณในการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทรที่คางไวใหแลวเสร็จ โดยเสนอ
ในวาระตางกันตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๖ คร้ัง แตสภาเทศบาลตําบลลําไทร
ไมอนุมัติโครงการดังกลาวตามที่นายกเทศมนตรีตําบลลําไทรเสนอ น้ัน แมสภาเทศบาล 
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เปนผูมีอํานาจพิจารณาวาจะอนุมัติโครงการดังกลาวหรือไม รวมตลอดถึงมีอํานาจที่จะพิจารณา 
ตัดลดงบประมาณไดตามขอ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ตาม แตการที่สภาเทศบาลจะมีมติไปในทางใดก็จะตองมีเหตุผล 
อันสมควรเพ่ือใชประกอบการพิจารณามีมติดังกลาวดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง มติที่เก่ียวของ 
กับการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปซ่ึงนายกเทศมนตรีเปนผูเสนอ 
เน่ืองจากงบประมาณเปนเคร่ืองมืออันสําคัญที่ฝายบริหารจะนําไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
ใหบรรลุตามแผนและนโยบายที่ฝายบริหารกําหนดไว  อีกทั้ง โครงการที่พิพาท คือ โครงการ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทรซ่ึงถือเปนอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งของเทศบาล 
ในอันที่จะทําใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน 
การที่สภาเทศบาลตําบลลําไทรจะพิจารณามีมติไมอนุมัติโครงการกอสรางอาคารสํานักงานฯ  
จึงตองมีเหตุผลที่หนักแนนควรคาแกการรับฟงวาไมสมควรที่จะทําการกอสรางอาคารดังกลาว
อยางแทจริง และตองเปนเหตุผลที่สาธารณชนฟงแลวยอมรับโดยมิไดมีขอเคลือบแคลงสงสัย 
แตเม่ือปรากฏเหตุผลที่ผูฟองคดีทั้งสิบสองไมอนุมัติโครงการ เน่ืองจากไมม่ันใจในความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสรางเดิมวาจะสามารถกอสรางตอเติมไดหรือไม รวมทั้งไมม่ันใจวารัฐบาล 
จะจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือจัดทําโครงการดังกลาวหรือไม และรอผลการสอบสวนจากหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเสียกอน ตลอดจนเหตุผลอ่ืน ๆ ที่กลาวอาง เปนเหตุผลที่เลื่อนลอยขาดหลักวิชาการ
สนับสนุน และเปนเหตุผลทางดานอัตวิสัยที่สภาเทศบาลคาดการณกันเองหรือวิตกไปลวงหนา 
ซ่ึ งสะทอนให เ ห็นถึงปญหาความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่นระหวางสภาเทศบาล 
กับนายกเทศมนตรี ซึ่งตางก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 
มติของสภาเทศบาลตําบลลําไทรโดยผูฟองคดีทั้งสิบสองที่ตัดงบประมาณหรือปรับลดงบประมาณ
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลลําไทรที่กอสรางคางไวตามที่นายกเทศมนตรีตําบล
ลําไทรเสนอรวม ๖ คร้ัง จึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ทั้งการใหเหตุผลในการปฏิเสธ 
มีลักษณะแตกตางกันไปในแตละครั้งที่ มีการเสนอของบประมาณ ซ่ึงเปนการขัดขวาง 
ไม ใหนายกเทศมนตรีตํ าบลลํ า ไทรบ ริหารงานของ เทศบาลอย าง มีประ สิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลําไทร อันเปนการกระทําที่หวังผล
ทางการเมืองทองถิ่นมากเสียยิ่งกวาที่ตองการจะตรวจสอบความถูกตองโปรงใสของการใช
งบประมาณของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหเกิดความรอบคอบรัดกุมและเปนประโยชนตอประชาชน
อยางแทจริง กรณีจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สําหรับการที่ผูฟองคดีที่ ๑ ไมเรียกประชุมสภาเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงคืนใหเทศบาลตําบล 
ลําไทรพิจารณาทบทวน น้ัน แมวาจะเปนดุลพินิจของผูฟองคดีที่ ๑ แตการใชดุลพินิจดังกลาว
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ยอมตองมีเหตุผลรองรับที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงเจตนารมณและหลักการทําหนาที่ของสภาเทศบาล 
การอางวาเปนชวงที่มีประกาศกฎอัยการศึก ซ่ึงตองปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 
๐๘๔๑.๒/๘๗๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ขอใหหยุดความเคลื่อนไหวของกลุมการเมืองทองถิ่น 
รวมถึงการประชุมของสมาชิกสภาทองถิ่นดวย น้ัน หนังสือฉบับดังกลาวเปนการกําหนด 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงหยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเฉพาะที่ เปน 
การรวมกลุมในลักษณะที่จะกอใหเกิดความวุนวาย หรือการปลุกระดมประชาชนในทองถิ่น
เพ่ือใหชุมนุมทางการเมืองเทาน้ัน มิไดมีความหมายวา หามมิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทําการประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องที่อยูในปกติธุระและหรือตามอํานาจหนาที่แตอยางใด 
เหตุผลดังกลาวจึงไมอาจรับฟงได และยอมแสดงใหเห็นวาสภาเทศบาลตําบลลําไทร 
มีพฤติการณไมใสใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่
ควบคุมดูแลเทศบาลตามกฎหมาย เพ่ือหนวงเหนี่ยวการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเน่ินชาออกไปถึง ๔ เดือนเศษ ทั้ง ๆ ที่ไดทราบดีอยูแลววา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาวเปนเคร่ืองมือสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหารกิจการ
ของเทศบาลตําบลลําไทร การกระทําดังกลาวจึงกอใหเกิดความเสียหายตอเทศบาลตําบลลําไทร  
   เม่ือสภาเทศบาลตําบลลําไทรมีพฤติการณไมใสใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลตามกฎหมาย โดยมีเจตนาอยางชัดแจง
ที่จะไมใหฝายบริหารใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําไทร 
ที่ไมสมเหตุสมผล พฤติการณดังกลาวของสภาเทศบาลตําบลลําไทรจึงไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยเทศบาลที่จัดวางโครงสราง และอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ไวในลักษณะที่ตองรวมกันปฏิบัติหนาที่ในสวนของตนตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของเทศบาลเปนไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีซ่ึงไดรับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในทองถิ่นกําหนดและไดแถลงนโยบายดังกลาวตอสภาเทศบาล โดยสภาเทศบาล
เปนผูตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารเพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย และเปนประโยชน 
แกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รายงานเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เพ่ือใหพิจารณา และผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นวาการกระทําของผูฟองคดีทั้งสิบสองดังกลาว
เปนการละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตําบล
ลําไทร รวมทั้งกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชน 
ในเขตเทศบาลตําบลลําไทรและประโยชนของประเทศชาติเปนสวนรวม และอาศัยอํานาจ 
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ตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง๒๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ออกคําส่ังยุบสภาเทศบาลตําบล 
ลําไทร จึงเปนการใช ดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๕๙) 
 

 ๓.๔ กรุงเทพมหานคร 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๕ เมืองพัทยา 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

                                                        
 ๒๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๗๔ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม  
ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได 
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 
 เม่ือมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ี ใหมีการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาเทศบาลข้ึนใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบหาวัน 



 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๑ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 
๑. การสรรหาและคัดเลือก 
 

 ๑.๑ คุณสมบัติของผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  คณะกรรมการคุรุสภาไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลใดใหเปนผูแทน 
คุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยบุคคลน้ันเปนผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวน 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายอมมีอํานาจในการยับย้ัง 
ไมแตงตั้งบุคคลดังกลาวและใหคณะกรรมการคุรุสภาดําเนินการคัดเลือกใหมได 
โดยชอบดวยกฎหมาย ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
  เม่ือปรากฏตามทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) วาขาราชการซ่ึงไดรับคัดเลือก 
ให เปนผูแทนคุ รุสภาใน  อ .ก .ค .ศ .  เขตพ้ืนที่การศึกษา  เคยมีประวัติ เสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม  จรรยาบรรณ  และการประกอบอาชีพ  อันเปนลักษณะตองหาม 
ของผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา การที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการคุรุสภาดําเนินการสรรหา
ผูแทนคุรุสภาใหม จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ แจงใหผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตทราบมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรื่อง การกําหนด 
คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงวุฒิ และอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
ตอมา เลขาธิการคุรุสภาไดออกประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่ือง การรับสมัครเขารับ
การคัดเลือกเปนผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



 
 
๑๕๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงในขณะนั้นผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานบกโนนเรียง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑ ไดสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑   หลังจากน้ัน เลขาธิการ ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๙๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสงการกําหนด
คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงวุฒิ และอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอไป ผูฟองคดี 
เปนผูไดรับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา แตในการประชุมของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ที่ประชุมไดพิจารณากรณีที่ผูฟองคดี 
เคยถูกลงโทษทางวินัยในป พ .ศ . ๒๕๓๗ และได รับการลางมลทินในป พ .ศ . ๒๕๕๐  
แลวมีมติมอบหมายให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษารายผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ไดประชุมพิจารณาคุณสมบัติ 
ของผูฟองคดีวา ผูฟองคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน  
กรณีเสพสุรา พูดจากาวราว ทาทาย และมีมติวาผูฟองคดีเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ จึงเปนผูขาดคุณสมบัติสําหรับการเปนผูแทนคุรุสภา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู และใหคณะกรรมการคุรุสภาดําเนินกระบวนการ
สรรหาใหมเฉพาะผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑  
และในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีมติเห็นชอบตามมติของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ และมอบหมายใหคณะกรรมการคุรุสภา 
ดําเนินการสรรหาผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑ ใหม  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่ไมแตงตั้งผูฟองคดีใหเปนผูแทนคุรุสภาฯ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตงตั้งใหผูฟองคดี 
เปนผูแทนคุรุสภาฯ ตอไป  



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๒๕                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  บทบัญญัติมาตรา ๑๙ (๑๔)๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนบทกฎหมายที่ใหอํานาจแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการพิจารณาวา คณะกรรมการ
คุรุสภาซ่ึงเปนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลใด 
ใหเปนผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยบุคคลนั้นเปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดไวหรือไม หากขอเท็จจริงปรากฏวา บุคคลที่คณะกรรมการคุรุสภา 
ไดคัดเลือกใหเปนผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวน 
ตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็สามารถใชอํานาจยับยั้ง 
ไมแตงตั้งบุคคลดังกลาวได และใหคณะกรรมการคุรุสภาดําเนินการคัดเลือกใหมไดโดยชอบ 
ตามมาตรา ๑๙ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
  โดยท่ีการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๓ (๓) กําหนดใหอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา และอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับ 
ในเร่ืองความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และการประกอบอาชีพ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามบัตรทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ของผูฟองคดี
วา ผูฟองคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน เพราะเหตุเมาสุรา 
พูดจากาวราว ทาทาย พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยฐานไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษา 
ความสามัคคีระหวางขาราชการ และฐานกระทําการอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ 

                                                        
 ๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๑๙ ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๔) ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคณะอนุกรรมการหรือ 
ผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม  
หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ.  
กําหนด ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว  
ใหสวนราชการหนวยงานศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
ปฏิบัติไปตามนั้น 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน กรณีจึงเห็นไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไมมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
โดยมีพฤติกรรมเก่ียวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติและแสดงกิริยาไมสุภาพ 
เปนที่นารังเกียจในสังคม และไมมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพโดยมีพฤติกรรมที่ไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ จนกอใหเกิดความเสียหาย ตามขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๒ สวนที่ ๑  
ขอ ๑๐ (ข) (๑) และสวนที่ ๒ ขอ ๑๑ (ข) (๔) กรณีจึงรับฟงไดวา ผูฟองคดีเคยมีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ ซ่ึงตองหามตามขอ ๓ (๓) ของการกําหนด
คุณสมบัติอ่ืนฯ จึงไมมีคุณสมบัติสําหรับการเปนผูแทนคุรุสภาฯ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ วาผูฟองคดีเปนผูขาดคุณสมบัติสําหรับ
การเปนผูแทนคุรุสภาฯ และมีมติใหคณะกรรมการคุรุสภาดําเนินการสรรหาผูแทนคุรุสภาฯ ใหม 
จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
  สวนการท่ีผูฟองคดีไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ .ศ . ๒๕๕๐ น้ัน การลางมลทิน 
ตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาว มีผลเปนเพียงการลบลางโทษทางวินัยที่ผูกระทําผิด
ไดรับเทาน้ัน หาไดมีผลเปนการลบลางพฤติกรรมการกระทําความผิดอันเปนสาเหตุที่ทําให 
ถูกลงโทษไปดวยไม เม่ือการกระทําที่เปนความผิดของผูฟองคดียังมีอยู การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
นําเอาพฤติการณในการกระทําความผิดทางวินัยของผูฟองคดีมาพิจารณาและมีมติไมแตงตั้ง 
ใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูแทนคุรุสภาฯ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบแลว และแมวา 
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใดหรือไม จะเปนคําส่ังทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิและ
หนาที่ของบุคคลน้ัน แตก็มีบทกฎหมายยกเวนใหเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
ไมจําตองใหโอกาสแกคูกรณีที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง 
และแสดงพยานหลักฐานของตน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)๒ แหงพระราชบัญญัติ 

                                                        
 ๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณี มีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๒๗                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๓  ดังนั้น  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาคุณสมบัติของผูฟองคดีจากเอกสารหลักฐานทะเบียนประวัติ 
การรับราชการ (ก.พ. ๗) ของผูฟองคดี โดยไมไดใหผูฟองคดีมีโอกาสโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตนเพ่ือแกขอกลาวหา จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๕๙) 
 

 ๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
 

  บุคคลผูที่จะบรรจุเปนขาราชการตํารวจน้ัน จะตองไมเปนผูมีแผลเปน  
ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งมีขนาดใหญหรือมาก 
จนแลดูนาเกลียด กรณีบุคคลมีรอยแผลเปนที่ เกิดจากการลบรอยสักอยูบริเวณ 
กลางหลังระหวางหัวไหลและอยูใตลําคอเม่ือเทียบกับแผนหลังของผูน้ันแลวมีขนาดที่ 
ไมใหญมากนัก ประกอบกับเปนรอยที่ปรากฏในรมผา ไมเปนที่เปดเผย เม่ือสวมใส
เสื้อผาหรือเครื่องแบบปฏิบัติหนาที่แลวจะไมสามารถมองเห็นได และประการสําคัญ 
รอยดังกลาวน้ัน ไมเปนอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สมัครเพื่อ 
บรรจุเปนขาราชการตํารวจแตอยางใด กรณีจึงไมเปนรอยสักที่สวนตาง ๆ ของรางกาย
ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด  อันจะเปนลักษณะตองหามของการ 
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีประกาศรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทาเพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๕ ผูฟองคดีเปนผูสอบผานความรูความสามารถทั่วไป (สอบขอเขียน) และไดรายงานตัว
เขาทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (วิ่ง 

                                                        
 ๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปน้ี เปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) 
 (๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การส่ังพักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน หรือใหพนจาก
ตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วายนํ้า) ซ่ึงผูฟองคดีไดสอบผานเกณฑตามประกาศรับสมัครฯ และไดเขารับการตรวจรางกาย
ตามที่ผูถูกฟองคดีกําหนด ผลการตรวจรางกายปรากฏวาผูฟองคดีไมผานการตรวจรางกาย
เพราะมีรอยสักกลางหลัง ลบไมหมด ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีทบทวนการ
ตรวจรางกายใหม แตไดรับแจงตามหนังสือศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ ยืนยันผล 
การวินิจฉัยเดิม และเม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผูถูกฟองคดีไดมีประกาศรายชื่อผูไดรับ
คัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาเพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผูฟองคดีมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัครฯ 
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณขอใหพิจารณาผลการตรวจรางกายอีกคร้ัง  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจพิจารณาผลการอุทธรณ
ดังกลาวแลวมีมติยืนยันผลการตรวจรางกายของผู อุทธรณใหไมผานการตรวจรางกาย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือก 
และใหผูฟองคดีเปนผูผานการตรวจรางกายและผานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนนักเรียน 
นายสิบตํารวจประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ สายงานปองกันปราบปราม (บช.น.๕) 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่มาตรา ๔๘ (๖)๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ขอ ๒ (๑๓)๕ ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๑๖ ของภาคผนวก ก. ทายประกาศตํารวจภูธรภาค ๓ เร่ือง  
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕  

                                                        
 ๔ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๔๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 ๕ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ผูที่จะไดรับการบรรจุนอกจากตองมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แลว จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๓) ไมเปนผูมีแผลเปน ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย ซ่ึงมีขนาดใหญหรือมากจนแลดู
นาเกลียด  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๒๙                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กําหนดใหบุคคลที่จะเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
ตองไมเปนผูมีแผลเปน ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย ซ่ึงมีขนาดใหญ
หรือมากจนแลดูนาเกลียด กรณีผูฟองคดีเคยมีรอยสักน้ัน รอยดังกลาวเปนรอยที่เกิดจาก 
การลบรอยสักที่อยูบริเวณกลางหลังระหวางหัวไหลและอยูใตลําคอของผูฟองคดี โดยขนาด 
ของรอยสักน้ันเม่ือเทียบกับแผนหลังของผูฟองคดีแลวมีขนาดไมใหญมากนัก ประกอบกับ 
รอยที่เกิดจากการลบรอยสักของผูฟองคดีเปนรอยที่ปรากฏในรมผาไมเปนที่เปดเผย เม่ือสวมใส
เสื้อผาหรือเคร่ืองแบบปฏิบัติหนาที่แลวจะไมสามารถมองเห็นได และประการที่สําคัญ  
รอยลบรอยสักของผูฟองคดีดังกลาวไมเปนอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนง 
ที่ผูฟองคดีสมัครเพ่ือบรรจุเปนขาราชการตํารวจแตอยางใด รอยที่เกิดจากการลบรอยสัก 
ของผูฟองคดีดังกลาวจึงไมเปนรอยสักที่สวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งมีขนาดใหญหรือมาก 
จนแลดูนาเกลียด อันจะเขาลักษณะตองหามบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
ตามผนวก ก. ทายประกาศรับสมัครฯ และกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
ของการเปนขาราชการตํารวจฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ แตอยางใด  
การที่คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจมีมติใหผูฟองคดีเปนผูไมผานการตรวจรางกาย 
เพราะรอยสักกลางหลังลบไมหมด จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบ เม่ือผูถูกฟองคดีประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยใหผูฟองคดีมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ 
ผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัครฯ ของผูถูกฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 
  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  
เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีไมผานการตรวจรางกาย โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ออกคําสั่ง  
และมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษา  
โดยใหผูถูกฟองคดีดําเนินการคืนสิทธิในฐานะผูสมัครสอบที่สอบผานขอเขียน สมรรถภาพ  
และผานการตรวจรางกายแลว ใหผูฟองคดีทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
ตามที่ประกาศรับสมัคร ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ และหลักเกณฑที่กฎหมายหรือระเบียบ 
ในเร่ืองดังกลาวกําหนด และประกาศผลสอบเฉพาะสวนของผูฟองคดีตอไป คําขออ่ืนใหยก  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๑/๒๕๕๙) 
 

  ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามที่กฎหมายกําหนด กรณีบุคคลเคยถูกดําเนินคดีอาญา 
ฐานวิ่งราวทรัพยน้ัน แมในคดีอาญาศาลจะมีคําพิพากษายกฟองโดยคดีถึงที่สุดแลว  
แตจากคําใหการของผูเสยีหายและถอยคําของพยานทั้งในชั้นการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนและในชั้นพิจารณาของศาล มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูถูกกลาวหา 



 
 
๑๕๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิด การที่ผูมีอํานาจพิจารณาพยานหลักฐาน
ดังกลาวแลววินิจฉัยวาเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
อันเปนลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
จึงการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยชอบดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจตาม 
ที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ผูถูกฟองคดีที่  ๒) ไดออกประกาศ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ือง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 
ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผูฟองคดี 
สอบผานขอเขียนทดสอบความรูความสามารถและเขารับการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 
สอบสัมภาษณ รวมทั้งเขารับการตรวจรางกายแลว  ตอมา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดประชุมพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไปของผูสอบผานการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงแลว พบวาผูฟองคดี 
เคยถูกดําเนินคดีในขอหารวมกันกับผู อ่ืนอีก ๑ คน วิ่งราวทรัพยโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใช
ยานพาหนะ โดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นวาควรสั่งฟองผูฟองคดี 
ในขอหาดังกลาว และศาลจังหวัดปตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายกฟอง 
เน่ืองจาก พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบยังมีความสงสัยตามสมควรวาผูฟองคดีเปนคนราย 
ที่ไดรวมกระทําความผิดหรือไม จึงยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกผูฟองคดี โดยคดีถึงที่สุด 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ จึงมีมติไมรับผูฟองคดี เน่ืองจากเปนผูมีประวัติและ 
ความประพฤติหรือชื่อเสียงไมเหมาะสมที่จะเขาเปนขาราชการตํารวจ  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดมีประกาศลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกาศบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
เ รียงตามลําดับที่สอบไดโดยไม มีชื่อผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอทราบเหตุผล  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงผูฟองคดีวา ผูฟองคดีไมผานการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ สําหรับในกรณีผูมีประวัติ 
ทางคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญา ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกฯ โดยขอใหพิจารณาคุณสมบัติของผูฟองคดีใหมอีกคร้ัง และไดติดตามสอบถาม 
ผลการพิจารณาอุทธรณหลายคร้ังแตไดรับคําตอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาไดสงเรื่องให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ที่มีมติ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๑                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูฟองคดีไมผานภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เพิกถอนประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสวนที่ไมปรากฏชื่อของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ออกประกาศเพ่ิมเติมใหผูฟองคดีเปนผู มีสิทธิได รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 
เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ (๖)๖ และมาตรา ๕๐๗ แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๒ (๒) และ (๔)๘ ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติ 
และลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการบรรจุบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจจะตองไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง 
ในศีลธรรมอันดี และไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต 
เปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดออกประกาศศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ือง รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทาเพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๕ โดยกําหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่จะไดรับ 
การบรรจุและแตงตั้งตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ และกฎ ก.ตร.  
                                                        
 ๖-๗ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๔๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร  
ใหบรรจุจากบุคคลผูไดรับคัดเลือกหรือสอบแขงขันได 
 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูดําเนินการคัดเลือกหรือสอบแขงขัน 
 ๘ 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 
 (๔) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจฯ คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีถูกดําเนินคดีอาญาฐานวิ่งราวทรัพย โดยศาลจังหวัดปตตานีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมีคําพิพากษายกฟอง เน่ืองจากกรณียังมีขอสงสัยวาพยานโจทกจะเห็นเหตุการณ 
โดยตลอดหรือไมพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมากรณียังมีความสงสัยตามสมควรวาผูฟองคดี  
จะเปนคนรายที่รวมกระทําความผิดตามฟองโจทกหรือไม จึงยกประโยชนแหงความสงสัยน้ัน 
ใหผูฟองคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง กรณี 
จึงไมปรากฏตามคําพิพากษาซึ่งถึงที่สุดในคดีดังกลาววา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาผูฟองคดีมิได
เปนผูกระทําความผิดฐานวิ่งราวทรัพย   
  อยางไรก็ตาม เม่ือไดพิจารณาคําใหการของผูเสียหายและถอยคําของพยานทั้งใน
ชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและในชั้นพิจารณาของศาลที่บงชี้วา รถจักรยานยนต 
ที่คนรายใชในการกระทําความผิดน้ันเปนของบิดาของผูฟองคดี โดยในระหวางเวลาประมาณ 
๑๘ นาฬิกาเศษ ถึง ๒๒ นาฬิกา รถจักรยานยนตคันดังกลาวอยูในความครอบครองของ 
ผูฟองคดี และเวลาที่มีการกระทําความผิดคือเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกาเศษ คนรายที่วิ่งราว
โทรศัพทมือถือของผูเสียหาย สวมเสื้อสีเหลือง กางเกงสีดําคลายชุดพละของโรงเรียนที่ผูฟองคดี
จบการศึกษา ทั้งผูเสียหายและประจักษพยานใหการวามีการยื้อแยงโทรศัพทมือถือกัน 
ประมาณ ๕ นาที โดยผูเสียหายยืนยันวาจําหนาคนรายได และเม่ือผูฟองคดีเขามอบตัว 
ตอพนักงานสอบสวน ผูเสียหายก็ยืนยันวาผูฟองคดีเปนคนรายที่เขามาแยงโทรศัพทมือถือ 
แมถอยคําของพยานดังที่ยกมาแสดงขางตนไมอาจจะทําใหศาลจังหวัดปตตานีแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวเชื่อโดยปราศจากความสงสัยวาผูฟองคดีเปนผูลงมือวิ่งราวโทรศัพทมือถือไปจาก
ผูเสียหายก็ตาม แตถอยคําของพยานดังกลาวก็เปนพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูฟองคดี 
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาถอยคําของพยาน 
ที่ใหการตอพนักงานสอบสวนและตอศาลแลววินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี อันเปนลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจตามขอ ๒ (๒) ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
ของการเปนขาราชการตํารวจฯ จึงไมใชการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยปราศจากพยานหลักฐาน
สนับสนุน อันจะถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบไดเลย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ประกาศบัญชีรายชื่อผูได รับการคัดเลือกโดยไมมีชื่อผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๐/๒๕๕๘) 
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๒. การบรรจุและแตงตั้ง 
 

 ๒.๑ การบรรจุแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น 
 

  การบรรจุและแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในเทศบาลจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กรณีที่เทศบาลจะกําหนดใหมีตําแหนงใด 
อยูในสวนราชการใด มีระดับตําแหนงใด นอกจากตองกําหนดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ที่เทศบาลจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแลว 
ในการกําหนดตําแหนงใหมจะตองขอกําหนดเทาที่จําเปนและจะตองจัดสรรงบประมาณ
ตั้งเปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่เพ่ิมข้ึนใหมในปงบประมาณน้ันดวย 
  การที่เทศบาลบรรจุและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในขณะที่
ตําแหนงที่แตงตั้งยังไมมีอยูตามกรอบอัตรากําลังในปงบประมาณที่แตงตั้ง คําสั่งบรรจุ
และแตงตั้งจึงไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติให
ยกเลิกการบรรจุแตงตั้งดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่  ๓ )  
ไดมีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลดานขุนทด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
รอบป พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงใหนายอําเภอดานขุนทด
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบและประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดประกาศใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑) เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๔๘ และมีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แจงการประกาศ 
จัดพนักงานลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลังดังกลาว โดยการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป  
ในชองรายการของฝายอํานวยการมีตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ๖ ใหเพ่ิมจํานวน ๑ อัตรา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจังหวัดนครราชสีมาไดใหนายอําเภอดานขุนทดแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการรายงานตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางลง 
หรือตําแหนงที่วางเน่ืองจากการกําหนดขึ้นใหม และใหดําเนินการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงรายงานตําแหนงวางตอจังหวัดนครราชสีมา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศลงวันที่ 
๔ มกราคม  ๒๕๕๐ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนง
สายงานผูบริหาร ผูฟองคดีเปนพนักงานเทศบาลตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ๖ว ไดสมัครสอบ
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และเปนผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ตามที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดประกาศรับสมัครสอบ นายกเทศมนตรีตําบลดานขุนทด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงรายงาน
ผลการสอบคัดเลือกใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ พรอมกับขอความเห็นชอบในการแตงตั้ง 
ผูสอบคัดเลือกได และในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดรวม ๓ ราย ซ่ึงมีชื่อผูฟองคดีเปนผูได รับการบรรจุ 
และแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออกคําส่ังลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐  
บรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดจํานวน ๓ ราย ดังกลาวโดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันที่ 
ออกคําส่ัง  หลังจากน้ัน สํานักปลดัเทศบาลไดตรวจสอบแลวพบวาตําแหนงที่ผูฟองคดีไดรับการ
บรรจุและแตงตั้ง เปนกรอบอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยังไมมีการปรับปรุง
กรอบอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
พิจารณายกเลิกมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เพ่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะได 
สรรหาตําแหนงดังกลาวในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามแผนอัตรากําลังปตอไป ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงออกคําส่ังลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยกเลิกการบรรจุ 
และแตงตั้งผูฟองคดีในตําแหนงดังกลาวและใหกลับสูตําแหนงเดิม โดยในระหวางน้ัน 
ผูฟองคดีไดไปชวยปฏิบัติงานช่ัวคราวที่สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสวาย ผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่งตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวยกอุทธรณ  ตอมา เทศบาลตําบล
โคกสวายไดออกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผูปฏิบัติใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหาร และผูฟองคดีเปนผูสอบไดในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบใหบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี  
เทศบาลตําบลโคกสวายจึงออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีตามตําแหนงดังกลาว  
สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสวาย และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกคําสั่งใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ ๖ว กองการศึกษา เทศบาลตําบลดานขุนทด ผูฟองคดี 
เห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ และคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ยกเลิกการบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกการบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีตามฟอง 
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  บทบัญญัติมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ วรรคสอง๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  
และมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๓)๑๑ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง๑๒ และมาตรา ๓๕๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๑๗ 
และขอ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองจัดทําโครงสรางการแบงสวนราชการและการกําหนดตําแหนง
ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดกําหนดไว และให
นําเสนอขอความเห็นชอบตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เ ม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในสวนที่เก่ียวกับการจัดทําแผน
อัตรากําลังในระยะเวลา ๓ ป อยางนอยจะตองประกอบดวย การแบงงานภายในสวนราชการ 

                                                        
 ๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 ๑๐-๑๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๗  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๙ เม่ือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปแลว ใหใช
เปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไปกําหนดหลักเกณฑการ
บริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๔ ฯลฯ ฯลฯ 
 ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา 
๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาท่ี 
ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
แลวแตกรณี 
 มาตรา ๓๕ ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของขาราชการ หรือพนักงาน 
สวนทองถ่ิน และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใดน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันไมได 



 
 
๑๕๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีตําแหนงใด  
อยูในสวนราชการใด มีระดับตําแหนงใด ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดจัดทําขึ้นและไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ สวนการกําหนดตําแหนงใหม 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอกําหนดเทาที่จําเปนและจะตองจัดสรรงบประมาณตั้งเปนอัตราเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่เพ่ิมขึ้นใหมดวย ซ่ึงการที่พนักงานเทศบาลคนใดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใดน้ัน จะตองไดมีการกําหนดอัตราตําแหนงและเงินเดือนสําหรับตําแหนงน้ัน 
ไวแลวในงบประมาณประจําปของเทศบาลตามนัยมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง๑๔ และมาตรา ๖๗๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ  
  โดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ .ศ . ๒๕๔๙ –  
พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยกําหนดใหฝายอํานวยการมีตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ๖ เพ่ิมจํานวน  
๑ อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณตั้งอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ เ พ่ิมขึ้นดังกลาวภายในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จะตองรายงานตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในแตละป เพ่ือตั้งเปนอัตราเงินเดือน 
ของตําแหนงดังกลาวตามขอ ๑๗ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลฯ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอสภาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาลฯ ซ่ึงการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือใหดํารงตําแหนงดังกลาวสามารถกระทําไดลวงหนา 
แตไมอาจออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการสรรหาเขาดํารงตําแหนงที่เพ่ิมขึ้นใหมน้ัน 
กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนระยะเวลาที่อัตราตําแหนงและเงินเดือนสําหรับตําแหนง
ดังกลาวเริ่มมีผลใชบังคับตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป เน่ืองจากจะเปนการบรรจุแตงตั้งกอน 
                                                        
 ๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๖๕ งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติถาเทศบัญญัติงบประมาณออกไมทัน 
ปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนน้ันไปพลาง 
 ถาในปใดจํานวนเงินซ่ึงไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือ 
มีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายข้ึนใหมในระหวางปก็ดี ใหตราข้ึนเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
 มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปน้ี 
 (๑) เงินเดือน 
 (๒) คาจาง 
 (๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๗                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่จะมีตําแหนง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบใหบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนง
หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกคําส่ังลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ บรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี 
ใหดํารงตําแหนงโดยใหมีผลตั้งแตออกคําสั่ง โดยในขณะนั้นตําแหนงดังกลาวยังไมมีอยู 
ตามกรอบอัตรากําลังในปงบประมาณที่แตงตั้ง มติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เห็นชอบใหมีคําสั่ง 
ยกเลิกการบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งยกเลิกการบรรจุ 
และแตงตั้งผูฟองคดี โดยไดมีคําสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ รูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอน 
การบรรจุและแตงตั้งน้ัน จึงเปนการเพิกถอนคําส่ังตามมาตรา ๔๙๑๖ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเปนการชอบดวยกฎหมายแลว  
  คําสั่งที่แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหนาฝาย
อํานวยการ) โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน ๑๔,๘๑๐ บาท ไมใชคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน หรือใหทรัพยสิน หรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ที่การ 
เพิกถอนจะตองคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง๑๗  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตเปนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวย
กฎหมายที่อยูในบังคับของมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กลาวคือ  

                                                        
 ๑๖-๑๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๙ เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไดตามหลักเกณฑ 
ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น
มาแลวหรือไม 
 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุ 
ที่จะใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองน้ัน เวนแตคําส่ังทางปกครองจะไดทําข้ึนเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปด
ขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน หรือใหทรัพยสินหรือ 
ใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองน้ัน 
กับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๒ คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย
เน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง  
และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึง 
การเพิกถอนน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือมีการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบมีสิทธิรองขอคาทดแทน 
ความเสียหายเน่ืองจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังดังกลาวได แตตองรองขอ 
คาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น เม่ือไมปรากฏวา
ผูฟองคดีไดรองขอคาทดแทนกรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน  
แตอยางใด  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกการบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีให 
ดํารงตําแหนงนักบริหารทั่วไป ๖ (หัวหนาฝายอํานวยการ) จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
และไมเปนกระทําละเมิดผูฟองคดี พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๖๖/๒๕๕๙) 
 

๓. การยาย การโอน และการสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ 
 

 ๓.๑ การยายเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
 

  กรณีขาราชการครูตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาถูกรองเรียนกลาวหา
วามีพฤติกรรมทางการบริหารไมเหมาะสม ไมมีประสิทธิภาพ สอไปในทางไมสุจริต  
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  และถูก
ดําเนินการทางวินัย จึงเปนกรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษาที่สงผลกระทบ 
ตอการบริหารจัดการ ยอมถือวามีความจําเปนตองยายขาราชการเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาวอันเปนการยายเพื่อประโยชนของทางราชการได เม่ือการออกคําสั่งยาย
ขาราชการที่มีพฤติการณดังกลาว ไมปรากฏวามีการใชดุลพินิจโดยไมสุจริตหรือ 
โดยมิชอบ  และไมเปนการกระทําที่ไม ถูกตองตามรูปแบบ  ข้ันตอนหรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการน้ัน ทั้งไดคํานึงถึงความเหมาะสม 
ประโยชนของทางราชการ และความเปนธรรมแกขาราชการแลว คําสั่งดังกลาว 
จึงชอบดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการครูตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา โดยขณะที่ 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกอยูน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
(ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับแจง
จากสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก วามีผูรองเรียนกลาวหาผูฟองคดีวามีพฤติกรรมทางการบริหารไมเหมาะสม 
สอไปในทางไมสุจริต ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และแสวงหาผลประโยชน 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๙                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยมิชอบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาเห็นวาหนังสือรองเรียนดังกลาวเปนบัตรสนเทห 
ที่มีการระบุพยานหลักฐานแวดลอมปรากฏชัดแจง ประกอบกับมีการบงชี้พยานหลักฐาน 
ที่สามารถตรวจสอบไดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ จึงมีคําสั่ง 
ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ผลการสอบขอเท็จจริงปรากฏวากรณีรองเรียนกลาวหามีมูล  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี  ตอมา 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดรายงานผลการสอบสวนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาผูฟองคดี
กระทําความผิดวินัยไมรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบดวยและมีคําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนผูฟองคดีรอยละ ๕ เปนเวลา ๒ เดือน และคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิษณุโลก เขต ๑ ไดพิจารณาเรื่องการยายผูฟองคดีในการประชุมเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ 
และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ แลวเห็นควรใหยายผูฟองคดีเพ่ือประโยชนของทางราชการ  
โดยคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ (คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดพิจารณาในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๔๙ แลวเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการยายฯ จึงมีมติ
อนุมัติใหยายและแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
ประชาสงเคราะหวิทยา เพ่ือประโยชนของราชการ สวนผลการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาแลวมีมติใหเพ่ิมโทษทางวินัยแกผูฟองคดีเปนใหลดขั้นเงินเดือน  
๑ ขั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ใหยายและแตงตั้งผูฟองคดี
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และมีคําสั่งสั่งเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากตัดเงินเดือนรอยละ ๕  
เปนเวลา ๒ เดือน เปนลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผูฟองคดีเห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการ
ประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ และคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๔๙ ในสวนที่เก่ียวกับการยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
ประชาสงเคราะหวิทยา ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยายผูฟองคดีใหไปปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยาตามฟอง และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเดิม 



 
 
๑๕๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ ก.ค.ศ. ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ วรรคสี่๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยขอ ๒ กําหนดใหการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มี ๓ กรณี  คือ การยายกรณีปกติ การยายกรณีพิเศษ และการยายกรณีเพ่ือประโยชน
ของทางราชการ ซ่ึงการยายเพ่ือประโยชนของทางราชการนั้น ไดแก การยายเพ่ือแกปญหาการ
บริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา และการยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และในขอ ๕.๓ 
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณากรณีการยายเพ่ือประโยชนของทางราชการ ไดแก กรณีที่เกิด
ปญหาในหนวยงานการศึกษาที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ และมีความจําเปนตองยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนการแกปญหานั้น การพิจารณายายใหคํานึงถึง
ความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการ และความเปนธรรมแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวย สําหรับวิธีการยายเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหดําเนินการตามวิธีการ
ยายกรณีปกติและการยายกรณีพิเศษ ตั้งแตขอ ๑.๕ ถึงขอ ๑.๗ ที่กําหนดใหสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ แลวแตกรณี ตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยการยายขาราชการผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงาน
การศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
พิจารณาอนุมัติ และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการที่รับยายสั่งบรรจุและ
แตงตั้งขาราชการผูน้ันตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

                                                        
 ๑๙-๒๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ 
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกช่ืออยางอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๗) ตําแหนง
ศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตําแหนง 
ซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๙    ฯลฯ    ฯลฯ 
 หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๑                           
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สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก ถูกรองเรียนกลาวหาวามีพฤติกรรม
ทางการบริหารไมเหมาะสมหลายประการ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี
จากกรณีรองเรียนดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดรายงานผลการสอบสวน 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยไมรายแรง กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีซ่ึงเปน
ผูอํานวยการโรงเรียนไดบริหารหนวยงานการศึกษาจนเกิดปญหาในหนวยงานการศึกษา
ดังกลาวที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการจนมีความจําเปนตองยายผูฟองคดีเพ่ือแกปญหา
การบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษานั้น การท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการยายฯ  
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีบริหารราชการมีปญหา ทําใหเกิดขอรองเรียนในหลายประเด็น 
และการบริหารจัดการในสถานศึกษามีความไมเหมาะสม บกพรองหลายประการ เปนเหตุให 
ถูกดําเนินการทางวินัย ซ่ึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกเปนโรงเรียนที่มีลักษณะ 
และวัตถุประสงคพิเศษ เนนคุณภาพความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การบริหาร
ของผูฟองคดียังไมสนองตามเจตนารมณ เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา  
จึงเห็นควรใหยายผูฟองคดี และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการยายฯ จึงมีมติอนุมัติใหยายและแตงตั้งผูฟองคดีไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา เพ่ือประโยชนของราชการ จึงไมใช
เปนการพิจารณายายผูฟองคดีโดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการ  
และความเปนธรรมแกผูฟองคดีอันเขาขายเปนการใชดุลพินิจโดยไมสุจริตหรือโดยมิชอบ  
แตอยางใด และแมวาในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ไดพิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการยายฯ น้ัน ไมไดมีการแจง
หนังสือนัดประชุมใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตก็ไมปรากฏวามีกรรมการคนใด
ไมไดรับหนังสือนัดประชุมหรือทักทวงการที่ไมไดมีการแจงหนังสือนัดประชุมลวงหนา 
ไมนอยกวาสามวัน และขอใหเลื่อนการประชุมคราวดังกลาวออกไปแตอยางใด หากแมจะถือวา
การประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ เปนการประชุมที่ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ก็ไมเพียงพอที่จะทําใหถือไดวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุมัติ 
 

                                                        
 ๒๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
 มาตรา ๘๐ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด 
 การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการน้ัน
จะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวน้ีจะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ใหยายและแตงตั้งผูฟองคดี เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญแตอยางใด  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งยายและแตงตั้งผูฟองคดี
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมใชคํา ส่ังที่ ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๘) 
 

๔. การบรรจุและแตงตั้งกลับเขารับราชการ 
 

 ๔.๑ การพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคคลกลับเขารับราชการลาชาเกินสมควร  
 

  กรณีนายกรัฐมนตรีไดส่ังการตามมติของคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) 
ในการพิจารณาอุทธรณขาราชการครูที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง โดยมีคําสั่ง 
ลดโทษจากปลดออกเปนลดข้ันเงินเดือนและใหขาราชการผูน้ันกลับเขารับราชการ น้ัน 
คําสั่งดังกลาวยอมเปนที่สุด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว โดยการบรรจุบุคคลกลับ 
เขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงระดับเดียวกันกับที่ผู น้ันมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เม่ือการดําเนินการเพื่อออกคําสั่งใหขาราชการ 
กลับเขารับราชการกรณีอยูในภาวะปกติและมีตําแหนงวาง สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งของนายกรัฐมนตรี การที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชเวลาถึง ๑๑ เดือน ๒๔ วัน จึงเปนปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร และมีผลใหขาราชการผูน้ันไมไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
อันเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (เดิม) ขณะที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๖ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ผูฟองคดีถูกรองเรียนวากระทําผิดวินัยกรณีรวมกันกับพวกหลอกลวงผูรองเรียนวา
สามารถชวยเหลือใหไดรับการบรรจุเขารับราชการตํารวจสายธุรการไดโดยไมตองสอบแขงขัน 
ซ่ึงสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
สอบสวนผูฟองคดีแลว เห็นวา พฤติการณในการกระทําของผูฟองคดีเขาขายกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรงฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว จึงไดมีคําสั่งใหลงโทษตัดเงินเดือน
ผูฟองคดีรอยละหาเปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี
ยังไมเหมาะสม เพราะการกระทําของผูฟองคดีเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๓                           
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อยางรายแรง จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี ซ่ึงในการ
พิจารณาโทษทางวินัยผูฟองคดี อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณามีมติใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีเปนปลดออก 
จากราชการฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เลขาธิการคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติจึงมีคําสั่งใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีเปนปลดออกจากราชการตามมติของ 
อ.ก.ค. ดังกลาว โดยผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งตอเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู   
ตอมา ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมีผลใหยุบสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ หนวยงานในสังกัด เชน 
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ ถูกยุบตามไปดวย มีการจัดโครงสรางหนวยงานใหม ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัด ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่ ทําใหขาราชการในสังกัด
หนวยงานที่ยุบไปยายมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดี) 
ขาราชการบางสวนยายไปปฏิบัติหนาที่ตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนบรรดา 
อํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับราชการและอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของผูถูกฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป  หลังจากน้ัน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจงตอผูถูกฟองคดีเ ม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ วา
คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) พิจารณาแลวเห็นวากรณีของผูฟองคดี พฤติการณ 
เปนความผิดวิ นัยอยางไมร ายแรงตามมาตรา  ๙๘  วรรคหนึ่ ง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จึงมีมติใหลดโทษผูฟองคดีจากปลดออกจากราชการเปน 
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลวมีคําส่ังใหดําเนินการตามมติ ก.ค. และแจงผลการวินิจฉัย
อุทธรณใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๖ และเม่ือไดรับหนังสือแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวแลว ผูฟองคดีไดติดตอสอบถาม
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีหลายคร้ัง แตไมมีการดําเนินการใด ๆ จนกระทั่งไดมีการเปลี่ยน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคนใหม  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗  
แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจสอบวามีตําแหนงขาราชการครู 
ขาราชการพลเรือนสามัญวางหรือไม เพ่ือที่ผูถูกฟองคดีจะไดสั่งบุคคลใหกลับเขารับราชการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวแลวมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ แจงกลับไปยังผูถูกฟองคดีวามีตําแหนงวางที่สามารถบรรจุใหกลับ 
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เขารับราชการได ๒ ตําแหนง ประกอบดวย ประเภทขาราชการครู ตําแหนงอาจารย ๑  
และประเภทขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๑ – ๓ หรือ ๔   
ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ แตงตั้งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนงอาจารย ๒ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน จํานวน ๑ ขั้น  
จากเดิมรับเ งินเดือนในระดับ  ๖  ขั้น  ๑๑ ,๔๔๐  บาท  เปนให รับเ งินเดือนในระดับ  ๖  
ขั้น ๑๐,๖๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เปนตนไป และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงสําเนาคําสั่งใหผูฟองคดีทราบ และใหผูฟองคดีไปรายงานตัว 
เพ่ือรับทราบคําสั่งดังกลาวตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนตนไป ซ่ึงผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และไดเขารายงานตัวขอกลับเขารับราชการที่สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และไดเร่ิมปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงใหมตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีจะตองจาย
เงินเดือนใหผูฟองคดีเต็มตามอัตราเงินเดือนที่ไดรับในแตละเดือนในชวงระหวางวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันที่ไดรับทราบคําส่ังใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ หรืออยางชา
ระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีผลยอนหลัง
ไปถึ งวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๖  หรือวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๖  โดยใหผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการตั้งแตวันดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีจายเงินเดือนในชวงเวลาที่ผูฟองคดี
กําลังรอผลการพิจารณาอุทธรณและรอคําส่ังที่จะตองสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ และให 
ผูถูกฟองคดีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีในระหวางวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ๓ คร้ัง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  การท่ีคณะกรรมการขาราชการครูมีมติใหลดโทษผูฟองคดีจากปลดออกจาก
ราชการเปนลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ และรองนายกรัฐมนตรี
ซ่ึงปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาเรื่องอุทธรณของผูฟองคดีแลวมีคําสั่ง 
ให ดําเนินการตามมติของ ก .ค . เปนการสั่งการตามมาตรา ๘๒๒ แหงพระราชบัญญัติ 

                                                        
 ๒๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 มาตรา ๘ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไดรับรายงานของ ก.ค. ตาม มาตรา ๗ (๕) ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาส่ังให
หนวยงานทางการศึกษา กรม อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบัติการใหถูกตองหรือเหมาะสมตอไป  
แตในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.ค. ให ก.ค. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๕                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม และวรรคสี่๒๓  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตองสั่งใหผูน้ันกลับเขารับราชการ 
ในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงระดับเดียวกันกับที่ผูน้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงน้ัน และใหดําเนินการตามคําส่ังโดยเร็วตามขอ ๑๘ วรรคสาม๒๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  ดังน้ัน แมผูฟองคดีจะถูกปลดออกจากราชการ
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ แตเม่ือนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให 
ลดโทษผูฟองคดีจากปลดออกจากราชการเปนลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และใหผูฟองคดีกลับ 
เขารับราชการ ซ่ึงเปนที่สุดแลว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยส่ังบรรจุ
และแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยเร็ว แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงไดรับ
แจงคําสั่งดังกลาวตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
แลวมิไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมปรากฏวาเปนกรณีไมมีตําแหนงวาง อันทําให 
ไมสามารถแตงตั้งผูฟองคดีไดแตอยางใด คงมีแตขอกลาวอางที่วาไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทําใหมีการยุบสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงาน

                                                                                                                                                               
 เม่ือนายกรัฐมนตรีมีคําส่ังหรือคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด ให ก.ค. และหนวยงานทางการศึกษา กรม  
อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบัติตาม หรือส่ังแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือมติเดิมใหเปนไปตามคําส่ัง 
ของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี แมขาราชการครูผูน้ันจะไดออกจากราชการไปตามคําส่ัง 
ของผูบังคับบัญชาแลวก็ตาม 
 ๒๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๒๖ ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหน่ึง ใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ หรือให
เปลี่ยนแปลงคําส่ังของผูบังคับบัญชา หรือใหดําเนินการประการใด ใหกระทรวง ทบวง กรมดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเม่ือนายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหน่ึงเปนประการใดแลวจะ
อุทธรณตอไปอีกมิได 
 ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ๒๔ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ   
 ขอ ๑๘ ฯลฯ   ฯลฯ 
 เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส่ังการตามมติของ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาวินิจฉัยมีมติตามมาตรา ๑๒๖  
วรรคหน่ึง เปนประการใดแลว ใหสํานักงาน ก.พ. แจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ พรอมทั้งแจงใหกระทรวง ทบวง กรม  
ที่เกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม 
โดยเร็ว 



 
 
๑๕๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ ยายมาสังกัดหนวยงานผูถูกฟองคดี 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และใหโอนอํานาจหนาที่ของขาราชการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไปเปนของขาราชการและหนวยงาน 
ผูถูกฟองคดีในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเชนเดิม ซ่ึงขอกลาวอางดังกลาวไมอาจรับฟง 
ใหเปนเหตุในการออกคําสั่งทางปกครองลาชา อันทําใหขาราชการเสียสิทธิประโยชนตามที่
กฎหมายใหการรับรองได และเม่ือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจงตอผูถูกฟองคดีวามีตําแหนงวางที่สามารถนําไปบรรจุบุคคล
กลับเขารับราชการได ผูถูกฟองคดีก็ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ จนกระท่ังผูฟองคดี 
ตองไปติดตามเร่ืองที่หนวยงานของผูถูกฟองคดี และเม่ือมีการเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สํานวน ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แตงตั้งใหผูฟองคดีกลับ 
เขารับราชการและลงโทษลดขั้นเงินเดือนจํานวน ๑ ขั้น ตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี โดยให 
มีผลตั้งแตวันออกคําส่ังเปนตนไป ซ่ึงเปนระยะเวลาเกือบหาเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงวา 
มีตําแหนงวาง ประกอบกับเม่ือพิจารณากระบวนการตรวจสอบหาตําแหนงวางและทําการ
แตงตั้งผูฟองคดีของผูถูกฟองที่วากรณีการออกคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ  
ถาอยูในภาวะปกติในกรณีที่ มีตําแหนงวาง ระยะเวลาเริ่มตนจนถึงมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการใชเวลาอยางนอยประมาณ ๙๐ วัน  ดังน้ัน กรณีของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี
สมควรตองออกคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดี
ทราบคําสั่งของนายกรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะออกคําส่ังเพ่ือใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการได 
ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการและ
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนจํานวน ๑ ขั้น อันเปนการใชเวลาดําเนินการหลังจากไดรับแจงคําสั่ง 
ของนายกรัฐมนตรีเปนระยะเวลานานถึง ๑ ป ๒ เดือน ๒๓ วัน เม่ือหักระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดี
ควรใชเวลาดําเนินการสั่งบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการไมเกิน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันถัด 
จากวันที่ไดรับแจงคําสั่งของนายกรัฐมนตรีแลว จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
นับตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ รวมระยะเวลา  
๑๑ เดือน ๒๔ วัน 
 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๗                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  โดยที่มาตรา ๑๒๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหการจายเงินเดือนขาราชการ
กรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการใหม ใหจายไดตั้งแตวนัที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ และขอ ๔ (๒) 
ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งถูกส่ังใหออก  
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ โดยไมชอบดวยกฎหมาย และขาราชการซึ่งถูกส่ังใหออก 
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ แลวตอมาไดรับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดให
จายไดไมเกินครึ่งหน่ึงของเงินเดือนที่ไดรับอยูในขณะออกจากราชการ กรณีขาราชการผูน้ัน 
ไดกระทําผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง เม่ือผูถูกฟองคดีสามารถดําเนินการออกคําส่ังเพ่ือให 
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามคําส่ังของรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ไดภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง ผูถูกฟองคดีก็ควรตองดําเนินการ 
ออกคําสั่งบรรจุแตงตัง้ผูฟองคดีกลบัเขารับราชการไดอยางชาไมเกินวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  
อันเปนวันที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันฯ รวมทั้งมีโอกาสไดรับการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้นตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เก่ียวของ เม่ือผูฟองคดีไมไดรับ
เงินเดือนและสิทธิประโยชนตาง ๆ เพราะมิไดเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในระยะเวลาอันสมควร 
เปนผลใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายอันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และผูฟองคดีซ่ึงถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนจํานวน ๑ ขั้น 
จึงไดรับเงินเดือนอัตราเดือนละ ๑๐,๖๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๘๐ บาท แตเน่ืองจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของเงินเดือน 
ที่ผูฟองคดีไดรับกอนถูกปลดออกจากราชการในอัตราเดือนละ ๕,๗๒๐ บาท ชวงระหวาง 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไปแลวเปนเงินจํานวน 
๖๗,๔๙๖ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมอีกจํานวน ๕๗,๕๘๔ บาท  
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชค า เสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเ งินทั้ งสิ้ น 
จํานวน ๕๗,๕๘๔ บาท สวนคําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๑๕/๒๕๕๘) 
 

                                                        
 ๒๕ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  
 มาตรา ๑๒ การจายเงินเดือนขาราชการกรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการใหม ใหจายไดตั้งแตวันที่ 
เร่ิมเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
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๕. การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

 ๕.๑ การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ กรณีขาราชการถูกลงโทษทางวินัย 
อยางไมรายแรงในรอบปงบประมาณที่แลวมา  
 

  ขาราชการซึ่งถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงสําหรับการกระทําความผิด
ที่ไดกระทําลงและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในชวงระยะเวลาที่มีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานคร้ังที่  ๑  (วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม)  และไมได รับ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบการประเมินคร้ังที่ ๑ น้ัน ผูบังคับบัญชายอมไมอาจ 
นําการลงโทษทางวินัยคร้ังดังกลาวมาเปนเหตุที่ใชอางเพ่ือไมใหมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการตามผลการประเมินในครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน) ไดอีก  
ดังนั้น เม่ือผูบังคับบัญชาออกคําสั่งใหเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการผู น้ันตามผล 
การประเมินในครั้งที่ ๒ จึงมิใชการออกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  โดยที่คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเปนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะ 
เปนการใหเงิน ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได และแมจะเปนคําสั่ง 
ทางปกครองที่ออกโดยชอบดวยกฎหมาย ก็อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได  
กรณีที่ผูไดรับประโยชนไมปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่ง 
ที่ใหประโยชนน้ัน  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๕๓ วรรคสี่ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เทศบาลออกคําสั่งยกเลิกคําสั่ง 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการทีอ่อกโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมปรากฏวามีเหตุอยางหนึ่ง 
อยางใดที่อาจเพิกถอนคําสั่งน้ันได การเพิกถอนคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนดังกลาว 
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดเทศบาลตําบลสตึก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีบกพรองในหนาที่ราชการ มีลักษณะเพิกเฉย 
ไมถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอกฎหมาย นายกเทศมนตรีตําบลสตึกจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ผูฟองคดี โดยระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีตามคําส่ังดังกลาว  
เปนชวงที่มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังที่ ๑ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๒) ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลสตึกไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีแลวเห็นวา  
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ผูฟองคดีสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น แตเน่ืองจากผูฟองคดีอยูระหวาง 
การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง จึงใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดีในครั้งดังกลาว 
ไวกอน และผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
นายกเทศมนตรีตําบลสตึกจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 
๕% เปนเวลาสองเดือน และมีคําสั่งใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดีคร้ังที่ ๑ ที่รอไว เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไดรับโทษที่หนักกวาภาคทัณฑตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ ๒๓๖ (๒) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมยไดมีมติ
เห็นชอบใหมีการลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลาหนึ่งเดือน โดยมีหนังสือ 
แจงมติดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตําบลสตึกทราบ นายกเทศมนตรีตําบลสตึกจึงมีคําสั่งลดโทษ 
ผูฟองคดีเปนตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลาหนึ่งเดือน  ตอมา ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล คร้ังที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง แกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําเทศบาลตําบลสตึก คร้ังที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
มีมติเห็นชอบใหเลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑.๕ ขั้น นายกเทศมนตรีตําบลสตึกจึงมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๑.๕ ขั้น  หลังจากน้ัน จังหวัด
บุรีรัมย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยไดมีหนังสือถึงนายอําเภอสตึกขอให
ตรวจสอบขอเท็จจริงเนื่องจากมีผูรองเรียนกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนายกเทศมนตรีตําบลสตึก
มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คร้ังที่ ๒ ใหแกผูฟองคดี และหลังจาก
นายอําเภอสตึกแจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
โดยผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยพิจารณาแลว เห็นวา การเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่ ๒ และการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่ ๑ รายผูฟองคดีเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๒๓๐ (๒)  
และขอ ๒๓๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เร่ือง หลักเกณฑ 
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ จึงมีหนังสือถึงนายอําเภอสตึกใหแจง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑  ยกเลิกคําสั่ งการเลื่อนขั้นเ งินเดือนกรณีดังกลาว  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  
โดยนายกเทศมนตรีตําบลสตึกจึงมีคําส่ังลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๒ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายผูฟองคดี ๑.๕ ขั้น ผูฟองคดีรองทุกขขอความ
เปนธรรมแตไมไดรับแจงผลพิจารณา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งเทศบาลตําบลสตึก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ยกเลิกการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตามคําสั่งเทศบาลตําบลสตึก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เฉพาะรายผูฟองคดี 
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว และใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตามปกติ 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
กรณีบกพรองในหนาที่ราชการ มีลักษณะเพิกเฉยไมถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย นายกเทศมนตรีตําบลสตึก 
จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี โดยขณะนั้นเปนชวง 
ที่มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลสตึกเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พนักงานเทศบาล คร้ังที่ ๑ ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลสตึกพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี
แลวเห็นวาผูฟองคดีสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น แตเน่ืองจากผูฟองคดี 
อยูระหวางการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง จึงใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผูฟองคดีในครั้งดังกลาวไวกอน เม่ือผลการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีเปนกรณีกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย 
นายกเทศมนตรีตําบลสตึกจึงมีคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลาสองเดือน  
และมีคําสั่งใหงดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีคร้ังที่ ๑ ที่รอไว เน่ืองจากผูฟองคดีไดรับโทษที่หนักกวา
ภาคทัณฑตามขอ ๒๓๐ (๒)๒๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับการลงโทษทางวินัยสําหรับการกระทําความผิดวินัย 
ในกรณีบกพรองในหนาที่ราชการแลว แมวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
ผูฟองคดี ๕% เปนเวลาสองเดือน จะอยูในชวงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่ ๒ แตเม่ือคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งลงโทษทางวินัยสําหรับ
การกระทําความผิดวินัยที่ผูฟองคดีไดกระทําลงและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในชวง
ระยะเวลาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
                                                        
 ๒๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดบุรี รัมย เ ร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
 ขอ ๒๓๐ พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันในแตละคร้ังตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ในคร่ึงปที่แลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ 
หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนซึ่งมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือนและไดถูกงดเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีน้ันมาแลว ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําคร่ึงปตอไปใหผูน้ันตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของคร้ังที่จะไดเลื่อนเปนตนไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๑                           
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จึงไมอาจยกเหตุที่ไดมีคําสั่งดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขึ้นมาอางเพ่ือไมใหมีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ในคร้ังที่ ๒ ได อีก เ ม่ือในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ผูฟองคดีได รับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๕ ขั้น การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ๑.๕ ขั้น จึงมิใชเปนการออกคําสั่ง 
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด   
  โดยที่คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนแกผูฟองคดี มีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหเงิน 
ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได เม่ือคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ใหยกเลิกคําสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดี จึงเปนการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย
ที่มีลักษณะเปนการใหเงิน ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได โดยคําส่ังดังกลาว
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการสั่งการตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นวาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนคร้ังที่ ๒ เปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ  
กรณีจึงไมใชเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ (๑) และ (๒)๒๗  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันจะทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจ 
ที่จะเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ ใหยกเลิกคําสั่งที่ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ๑.๕ ขั้น จึงเปนการกระทํา 
ที่ ไมชอบดวยกฎหมาย   พิพากษาให เ พิกถอนคํา ส่ังที่ยกเลิกการเลื่อนขั้นเ งินเดือน 
เฉพาะรายผูฟองคดีตามฟองโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ มีคําสั่งดังกลาว สวนคําขออ่ืนใหยก  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๙/๒๕๕๘) 

                                                        
 ๒๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๓ ฯลฯ   ฯลฯ 
 คําส่ังทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได  
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามที่
กําหนดไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําส่ังทางปกครอง 
  (๒) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของ 
คําส่ังทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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 ๕.๒ การใชระบบเปดในการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
 

   หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการท่ีแจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๔๐ มีสาระสําคัญเพื่อใหการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการมีความเปนธรรม 
โปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได โดยขอ ๒ และขอ ๔ ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชา
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาที่ไมอยูในขายไดรับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงิน เดือนให มี สิท ธิพบผูบั งคับบัญชาไดทันทีที่ รับทราบผลการพิจารณา น้ัน  
เปนการกําหนดแนวปฏิบัติระหวางผูบังคับบัญชาผูประเมินกับผูรับการประเมินเพื่อให 
ผูที่ไดรับผลการประเมินต่ําหรือไมเห็นดวยกับผลการประเมิน ไดมีโอกาสชี้แจงหรือ 
ขอคําปรึกษากับผูประเมินเพื่อจะไดพัฒนาตนเองเปนสําคัญ  
   กรณีขาราชการซึ่งมีผลประเมินอยูในระดับดีถึงดีเดนไดรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเพียง ๐.๕ ข้ัน ดวยเหตุไมมีโควตาเพียงพอที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
๑ ข้ัน จึงไมใชกรณีที่ขาราชการไมไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน การที่ผูบังคับบัญชา 
ผูประเมินไมไดดําเนินการตามขอ ๒ และขอ ๔ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาว  
จึงไมมีผลทําใหคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนน้ันตองเสียไป  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงนักตรวจสอบภาษี ระดับชํานาญการ 
สํานักงานสรรพากรภาค ๑๒ ผูฟองคดีไมเคยไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นพิเศษ  
๑ ขั้น เพียงแตไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น โดยในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามคําสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ คร่ึงปหลังของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดี
ไดคะแนนรวมดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ๑๘๐ คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 
๒๐๐ คะแนน ผูฟองคดีไดรับผลการประเมินในระดับรอยละ ๖๐-๘๙ ผูบังคับบัญชาผูประเมิน
ชั้นตนใหความเห็นควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น (ผลประเมินรอยละ ๖๐-๘๙) และการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคําส่ังกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ คร่ึงปแรก 
ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดคะแนนรวมดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ๑๙๒ คะแนน 
จากคะแนนทั้งหมด ๒๐๐ คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน (รอยละ ๙๐-๑๐๐)  
ผูประเมินชั้นตนมีความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังดังกลาววา ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๑ ขั้น (ผลการประเมินรอยละ ๙๐-๑๐๐) และผูประเมินชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับเห็นดวย 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๓                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับการประเมินขางตน แตการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งสองครั้งดังกลาวผูฟองคดีไดรับการเล่ือนขั้น
เพียงคร้ังละ ๐.๕ ขั้น โดยอธิบดีกรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อางเหตุที่ไมสามารถเลื่อนขั้น
เงินเดือนขั้นพิเศษ ๑ ขั้นใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่องอัตราเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นพิเศษ ๑ ขั้น (โควตา) ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหแกผูฟองคดีเพียง ๐.๕ ขั้นดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เร่ือง การใช 
ระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเปดโอกาส
ใหผูฟองคดีไดรับคําชี้แจงหรือคําปรึกษากอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ผูฟองคดีจึงรองทุกขตอสรรพากรภาค ๑๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงให 
ผูฟองคดีทราบวากระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทุกประการ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งที่เลื่อนขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น ทั้งสองคําส่ังตามฟอง  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคําส่ังกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  
เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่สอง คร่ึงปหลังของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามคําสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
คร้ังที่หน่ึง คร่ึงปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ของขาราชการพลเรือนสามัญที่นํามาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคําสั่ง 
เลื่ อนขั้น เ งินเ ดือนทั้ งสองคํ าสั่ ง ดังกล าว  เปนระยะเวลาภายหลังที่พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับแลว แตในระหวางที่ ก.พ. ยังไมได 
จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ัน มาตรา ๑๓๑ วรรคหน่ึง๒๘ อันเปนบทเฉพาะกาล 
                                                        
 ๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
 มาตรา ๑๓๑ ในระหวางที่ ก.พ. ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองคยังไมใชบังคับ โดยใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง 
ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับ 
แกขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ 
และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และประกาศใหทราบ จึงใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕  
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศเปนตนไป และใหผูบังคับบัญชา 
ส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. ประกาศ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหนําพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม มาใชบังคับไปพลางกอน 
จนกวา ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ ซ่ึงประธาน ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการตามประกาศ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  ดังน้ัน การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคําสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๑ ยอมอยูในบังคับของมาตรา ๑๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
พ .ศ . ๒๕๔๔ สวนคําสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ยอมอยู ในบังคับ 
ของบทบัญญัติมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ .ศ .  ๒๕๕๑  แตกรณียั งไม มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่ อนขั้น เ งินเ ดือน 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับ จึงตองนําหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใชบังคับกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามคําสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เชนกัน ตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยขอ ๔๓๐ ของกฎ ก.พ.  
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนดใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญปละสองครั้ง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด ซ่ึงในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
น้ัน สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๔๐ เร่ือง การใชระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ แจงเวียนแนวทาง 
หลักเกณฑใหสวนราชการถือปฏิบัติ ซ่ึงตามหนังสือดังกลาว ก.พ. ไดซักซอมความเขาใจ
เก่ียวกับการใชระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญประจําป
ตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๑) เปนตนไป  

                                                        
 ๒๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
 มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนด 
กรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลว 
ซ่ึงใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๐ กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ขอ ๔ ให ผู บังคับบัญชาและผูที่ ได รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของขาราชการพลเรือนสามัญปละสองคร้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๕                           
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   โดยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาว ขอ ๑ กําหนดใหหัวหนาสวนราชการ  
รองหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญประจําป และหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้ง
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่แตละสวนราชการเห็นสมควรกําหนดขึ้น  
ใหขาราชการไดทราบโดยทั่วกันกอนที่จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคร้ัง  
ขอ ๒ ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานแจงการประเมินและ 
ผลการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคลทุกคร้ังที่มีการประเมิน  
ขอ ๓ ใหหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย 
ประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินแตละครั้งอยูในระดับดี และดีเดน ในที่เปดเผยใหขาราชการ
ไดทราบทั่วกัน โดยใหประกาศใหทราบทุกคร้ังที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เวนแต 
การประเมินครั้งสุดทายใหประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินทั้งปซ่ึงอยูในขายไดรับการเสนอ 
เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นคร่ึงและสองขั้น ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูประเมิน
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินไดชี้แจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับ 
การประเมินและผลการประเมินกอนมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเฉพาะผูที่ไมอยูในขาย 
ไดรับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหมีสิทธิพบผูบังคับบัญชาไดทันทีที่รับทราบ 
ผลการพิจารณาดังกลาว และขอ ๕ ใหหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ  
หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย เวียนหรือปดประกาศคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนใหทุกคน 
ไดทราบ อันจะเห็นไดวาหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในระบบเปดดังกลาวมีสาระสําคัญเพ่ือให 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการมีความเปนธรรม โปรงใส สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาที่อยูในหลักเกณฑ 
ที่ไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไดชี้แจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษา เก่ียวกับการประเมิน 
และผลการประเมินกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งสองครั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปแกหนวยงานในสังกัดเพ่ือแจงใหเจาหนาที่ทุกคนทราบเปนหนังสือ และไดแจง
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการประเมินผลงานในระดับดีและดีเดน
ใหขาราชการทุกคนไดรับทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งขาราชการในสังกัดกรมสรรพากรทุกคน
รับทราบและสามารถเขาสูระบบเพื่อเปดดูขอมูลไดตลอดเวลา กรณีจึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามที่ กําหนดไว 
ในระบบเปดสําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการแลว สวนกรณีของหลักเกณฑ 



 
 
๑๕๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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และวิธีการปฏิบัติตามที่กําหนดในขอ ๒ และขอ ๔ น้ัน เปนการกําหนดแนวปฏิบัติระหวาง
ผูบังคับบัญชาผูประเมินกับผูรับการประเมินเพ่ือใหผูที่ไดรับผลการประเมินต่ําหรือไมเห็นดวย
กับผลการประเมิน ไดมีโอกาสชี้แจงหรือขอคําปรึกษากับผูประเมินเพ่ือจะไดพัฒนาตนเอง 
เปนสําคัญ  
   เม่ือผูฟองคดีไดรับการประเมินอยูในระดับดีถึงดีเดนทั้งสองคร้ัง แตเหตุที่ไมไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เพราะไมมีโควตาเพียงพอที่จะเลื่อนได  ดังน้ัน สําหรับกรณี 
ของผูฟองคดีจึงไมถือวาหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามขอ ๒ และขอ ๔ ดังกลาว เปนขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่จะทําใหผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีรวมทั้ง 
คําสั่งที่เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น ทั้งสองคําส่ังตองเสียไป  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕/๒๕๕๙) 
 

๖. การเลื่อนระดับของขาราชการ 
 

 ๖.๑ หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 
ตามมติของ ก.พ. กรณีการพิจารณาองคประกอบดานความสามารถของขาราชการ  
 

  การที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน กําหนดหลักเกณฑการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ 
ขาราชการตามมติของ ก.พ. ในสวนของคะแนนดานความสามารถตามองคประกอบยอย 
ที่ใชพิจารณาจํานวน ๔ รายการ โดยไมกําหนดใหตองระบุจํานวนคะแนนแยกออกไป 
เปนแตละองคประกอบยอย แตกําหนดใหประเมินในภาพรวมน้ัน เปนการที่กําหนด 
ใหผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมินไดมีดุลพินิจในการใหคะแนนไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของผูรับการประเมิน 
แตละรายในภาพรวมไดอยางแทจริงยิ่งกวาการแยกคะแนนความสามารถออกจากกัน 
อันจะทําใหผูประเมินไมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาประเมินในภาพรวมได เม่ือผูประเมิน 
ไดพิจารณาใหคะแนนผูสมัครแตละรายภายใตกรอบรายการประเมินที่ ก.พ. กําหนด  
โดยไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่แสดงใหเห็นวาเปนการใหคะแนนโดยมีอคติหรือใชดุลพินิจ
โดยมิชอบในการใหคะแนน คําสั่งแตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการที่ผานการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงจึงชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีรับราชการ ตําแหนงนายชางรังวัดชํานาญงาน สังกัดสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา ไดสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชาง
รังวัดอาวุโส ตามที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน ไดมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๗                           
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กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัด
อาวุโส โดยใหดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๒ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซ่ึงไดมี
การกําหนดองคประกอบการคัดเลือกรวม ๑๐๐ คะแนน ไดแก องคประกอบดานอาวุโส (คะแนน
เต็ม ๖๐ คะแนน) และองคประกอบดานความสามารถ (๔๐ คะแนน) โดยอธิบดีกรมท่ีดิน  
(ผูถูกฟองคดี) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ แจงเวียนหลักเกณฑองคประกอบ 
การคัดเลือกดังกลาวใหขาราชการในสังกัดกรมที่ดินไดทราบ  ตอมา อ.ก.พ. กรมท่ีดิน ไดมีมติ
ใหกรมที่ดินดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัด
อาวุโส ตามหลักเกณฑที่ อ .ก .พ . กรมที่ ดิน กําหนด ผูถูกฟองคดีจึงออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และไดออกประกาศลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือก
ขาราชการเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหนงนายชาง
รังวัดอาวุโส (ระดับ ๗ เดิม) โดยผูฟองคดีอยูในกลุมผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพ่ือ 
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส คณะกรรมการคัดเลือกฯ ซ่ึงประกอบดวย 
ผูถูกฟองคดี ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ รองอธิบดีและผูตรวจราชการกรม ไดประชุมพิจารณา
ใหคะแนนองคประกอบดานความสามารถ (๔๐ คะแนน) แกขาราชการกลุมคัดเลือก และไดเสนอ
รายช่ือขาราชการในกลุมคัดเลือกที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
นายชางรังวัดอาวุโสตอผูถูกฟองคดีเพ่ือพิจารณาออกคําส่ังแตงตั้ง  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดี 
ไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ แตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการที่ผานการคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส จํานวน ๗ ราย ประกอบดวยผูสอบคัดเลือกไดจํานวน ๓ ราย 
และผูผานการคัดเลือก จํานวน ๔ ราย แตผูฟองคดีเห็นวาการใหคะแนนองคประกอบ 
ดานความสามารถ (๔๐ คะแนน) โดยรวมทั้ง ๔๐ คะแนน ไมถูกตองและไมชัดเจนวาพิจารณา
บนพ้ืนฐานขอเท็จจริงใด เปนการใชดุลพินิจโดยไมเหมาะสม ทําใหผูไดรับการคัดเลือกลําดับที่ ๔ 
ลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๗ ซ่ึงไดคะแนนองคประกอบดานอาวุโส (๖๐ คะแนน) นอยกวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับคัดเลือก คําสั่งเลื่อนตําแหนงของขาราชการทั้งสามรายดังกลาวจึงไมชอบดวย
กฎหมาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองทุกขตอผูถูกฟองคดี แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังกรมที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่แตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการในลําดับที่ ๔ ลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๗  
ใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส และใหผูถูกฟองคดีออกคําส่ังแตงตั้ง (เลื่อน) ผูฟองคดี 
ใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส  
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส น้ัน 
อ.ก.พ. กรมที่ดิน ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒  
โดยไดกําหนดองคประกอบการคัดเลือกรวม ๑๐๐ คะแนน จําแนกเปน ๒ องคประกอบ คือ  
๑) องคประกอบดานอาวุโส (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ประกอบดวยระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(๓๐ คะแนน) อัตราเงินเดือนปจจุบัน (๒๐ คะแนน) วุฒิการศึกษา (๑๐ คะแนน) แยกเปน 
ปริญญาเอก (๑๐ คะแนน) ปริญญาโท (๘ คะแนน) ปริญญาตรี (๖ คะแนน) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง  (๕  คะแนน )  และต่ํ ากว าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  (๔  คะแนน )  
และ ๒) องคประกอบดานความสามารถ (๔๐ คะแนน) โดยกําหนดเปนการใหคะแนน 
ในภาพรวม ๔๐ คะแนน ตามองคประกอบยอยที่ใชประกอบการพิจารณาจํานวน ๔ รายการ  
ไดแก ๑) ความรูในหลักวิชาการเก่ียวกับงานในตําแหนงที่แตงตั้ง ๒) ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จไดดี ๓) ความประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
และภารกิจของสวนราชการ และ ๔) ประวัติการรับราชการในการดํารงตําแหนงสําคัญที่ผานมา 
ผลงานสําคัญที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
รวมทั้งประวัติทางวินัย อันเปนการกําหนดตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดตามนัยหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และไดมีการเวียนแจงให
ขาราชการในสังกัดกรมที่ดินไดทราบถึงหลักเกณฑโดยทั่วกันแลว โดยไมปรากฏวามีการโตแยง
คัดคานหลักเกณฑที่ กําหนดแตอยางใด  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดนําหลักเกณฑดังกลาว 
มาใชในการประเมินเพ่ือแตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส  
พรอมทั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลทําหนาที่คัดเลือกผูสมัคร 
ที่สมควรไดรับการแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงดังกลาวประกอบดวยคณะบุคคลรวม ๕ คน 
ไดแก ผูถูกฟองคดี ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ รองอธิบดี และผูตรวจราชการกรม ซ่ึงเปน
ขาราชการระดับสูงและเปนผูมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูสมัครเขารับการคัดเลือกทุกคน
มาเปนเวลานานนับสิบป  คณะกรรมการดังกลาวได พิจารณาจากฐานขอมูลบุคคล 
ที่ปรากฏตามเอกสารราชการเปนหลัก เชน ทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. ๗) และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูเขารับการคัดเลือก เปนตน และคณะกรรมการไดมีการ
ประชุมปรึกษากันในการใหคะแนนประเมินผูสมัครแตละรายภายใตกรอบรายการประเมิน 
อันเปนองคประกอบยอยโดยไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่แสดงใหเห็นไดวากรรมการทั้ง ๕ คน  
ใหคะแนนผูฟองคดีโดยมีอคติ กรณีจึงยังไมอาจรับฟงไดวาการพิจารณาใหคะแนนในสวน
องคประกอบดานความสามารถ (๔๐ คะแนน) ไมเปนไปตามมติ อ.ก.พ. กรมที่ดิน และหรือ 
มติ ก.พ. หรือคณะกรรมการดังกลาวใชดุลพินิจในการใหคะแนนผูฟองคดีโดยไมชอบ  
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เห็นไดจากคะแนนดานความสามารถ (๔๐ คะแนน) น้ัน ผูฟองคดีได ๓๐.๕๐ คะแนน  
และผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ ๔ ลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๗ ตามคําสั่งแตงตั้งได ๓๑.๕๐ คะแนน 
๓๒ คะแนน และ ๓๓ คะแนน ตามลําดับ ซ่ึงคะแนนดังกลาวไมมีความแตกตางหรือลักลั่นกัน
อยางมีนัยสําคัญที่จะทําใหเห็นไดวาในการใหคะแนนโดยเลือกปฏิบัติหรือใชดุลพินิจในการ 
ใหคะแนนแกผูฟองคดีโดยไมชอบแตอยางใด  
  สําหรับคะแนนความสามารถ (๔๐ คะแนน) ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน  
และ ก.พ. กําหนดไวโดยวางกรอบองคประกอบยอยไว ๔ รายการ น้ัน องคประกอบทั้งหมด 
มีความเก่ียวของสัมพันธกันที่จะสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของความสามารถในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนของผูถูกประเมินแตละคนไดอยางสมบูรณและเหมาะสม ทั้งองคประกอบ
ทั้งหมดลวนแลวแตเปนขอเท็จจริงที่คณะกรรมการผูประเมินในฐานะผูบังคับบัญชาและ 
เคยรวมงานกับผูถูกประเมินมานานนับสิบปยอมเคยรูเห็นในเชิงประจักษมาแลว และหลาย
องคประกอบก็มีหลักฐานบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร จึงเปนไปไดยากท่ีคณะกรรมการ 
จะใหคะแนนการประเมินตามอําเภอใจได การที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน และ ก.พ. ไมกําหนดให 
ตองระบุจํานวนคะแนนแยกออกไปเปนแตละองคประกอบยอย แตกําหนดใหประเมิน
องคประกอบยอยทั้ง ๔ รายการในภาพรวม ๔๐ คะแนน เพ่ือใหคณะกรรมการผูประเมินซ่ึงก็คือ
ผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมินไดมีดุลพินิจในการใหคะแนนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผู รับการประเมินแตละรายในภาพรวม 
ไดอยางแทจริงยิ่งกวาการแยกคะแนนความสามารถออกจากกันเด็ดขาดเปน ๔ สวน ซ่ึงจะทําให
คณะกรรมการผูประเมินไมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาประเมินในภาพรวมได  ดังน้ัน คําสั่งกรมที่ดิน
ที่แตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการผูไดรับคัดเลือกในลําดับที่ ๔ ลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๗ ใหดํารง
ตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโสจึงไมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๘/๒๕๕๘) 
 

 ๖.๒ หลักเกณฑการเลื่อนระดับขาราชการตํารวจผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ในโรงเรียนนายรอยตํารวจ กรณีกําหนดใหการแตงตั้งมีผลนับแตวันที่ผูบังคับบัญชา 
ผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 

  ขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่อาจารยในโรงเรียนนายรอยตํารวจน้ัน  
นอกจากตองมีคุณสมบัติในดานคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดแลว ยังตองมีความรู
ความสามารถในการสอนและมีผลงานทางวิชาการโดยไดผานการประเมินตาม
หลักเกณฑและวิ ธีการที่  ก .ตร .  กําหนด  และตองมีการประเมินเพื่อแตงตั้ งให 
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ดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน 
อันมีลักษณะใกลเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการของขาราชการประเภทอ่ืนที่ทําหนาที่ครูผูสอน หรืออาจารยในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งการกําหนดตําแหนงดังกลาวมีความแตกตางจากขาราชการตํารวจสวนใหญในสังกัด
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรณีจึงไมอาจนําหลักเกณฑการแตงตั้งผูผานการ
ประเมินใหมีผลนับแตวันที่ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งมาใชกับขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่
อาจารยในโรงเรียนนายรอยตํารวจได ประกอบกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนดใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. หรือ
กรมเจาสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอประเมินบุคคลท่ีมีเอกสาร
หลักฐานครบถวน  ดังน้ัน การที่สภาการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจไดมีมติในการ
ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในสวนที่กําหนดใหอาจารยโรงเรียน
นายรอยตํารวจที่ผานการประเมินไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนโดยใหมีผล
นับแตวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งลงนามในคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จึงเปนการกําหนด 
แตกตางจากขาราชการประเภทอ่ืนที่ดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกันอันกอใหเกิด 
ความไมเปนธรรมกับขาราชการผูขอรับการประเมิน มติในสวนดังกลาวจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  สภาการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ (คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ 
กําหนดหลักเกณฑวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยในสถาบันการศึกษา 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตกตางไปจากมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๓๙ เม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ สงผลกระทบตอสิทธิในการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของผูฟองคดีทั้งเกาซ่ึงเปนขาราชการตํารวจ กองบังคับการ
วิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ โดยมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕ 
เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารยสถาบันการศึกษาตาง ๆ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยเพ่ิมระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
จากหลักเกณฑเดิมทําใหขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงอาจารยในโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
ที่เคยมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑเดิมขาดคุณสมบัติไมสามารถยื่นเอกสาร 
ทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตามหลักเกณฑใหมได  นอกจากน้ี 
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คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑใหมไดกําหนดวันที่มีผลในการแตงตั้งนับแตวันที่ 
ผูมีอํานาจแตงตั้งมีคําสั่ง โดยไมไดกําหนดใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่งรับเรื่องขอประเมิน
ดังเชนที่กําหนดไวในหลักเกณฑเดิม หากมีคําสั่งแตงตั้งลาชายอมทําใหเกิดความไมเปนธรรม
กับขาราชการผูขอประเมิน ผูฟองคดีทั้งเกาจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ และใหนํามติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มาใชบังคับแทน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่อาจารยในโรงเรียน
นายรอยตํารวจใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนั้น เดิมเปนไปตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๙ เม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซ่ึงกําหนดใหถือเอาวันที่ผูบังคับการ 
กองบังคับการวิชาการ มีคําสั่งรับเรื่องการประเมินเพ่ือแตงตั้งเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ  
เปนวันแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ตอมา ผูถูกฟองคดีทั้งสี่เห็นวา การกําหนดหลักเกณฑ 
วันแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา 
ไมเสมอภาคกับกลุมขาราชการตํารวจสวนใหญในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมิไดทําหนาที่
ดานวิชาการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๔๕ กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่อาจารยใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้นโดยใหมีผลนับแตวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งลงนามในคําสั่งแตงตั้งเปนตนไป ซ่ึงจาก
หลักเกณฑดังกลาวการกําหนดตําแหนงขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่อาจารยในโรงเรียน 
นายรอยตํารวจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน นอกจากตองมีคุณสมบัติในดานคุณวุฒิการศึกษา
ตามที่กําหนดแลว ยังตองมีความรูความสามารถในการสอนและมีผลงานทางวิชาการโดยไดผาน
การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ตร. กําหนด และตองมีการประเมินเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอันไดแก ตําแหนงอาจารย (สบ.๒) และ (สบ.๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(สบ.๓) และ (สบ.๔) รองศาสตราจารย (สบ.๔) และ (สบ.๕) ศาสตราจารย (สบ.๕) และ (สบ.๖) 
โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมินอันมีลักษณะใกลเคียงกับหลักเกณฑและ
วิธีการการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของขาราชการที่ทําหนาที่ครูผูสอน 
หรืออาจารยในมหาวิทยาลัย จากลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักเกณฑและ
วิธีการการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทางวิชาการของขาราชการตํารวจ 
ที่ทําหนาที่อาจารยในโรงเรียนนายรอยตํารวจดังกลาว จึงมีความแตกตางจากลักษณะงาน 
หนาที่ความรับผิดชอบตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ของขาราชการตํารวจสวนใหญในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณีจึงไมอาจนําหลักเกณฑ 
การแตงตั้งผูผานการประเมิน ใหมีผลนับแตวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งสั่งแตงตั้งมาใชกับขาราชการ
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ตํารวจที่ทําหนาที่อาจารยในโรงเรียนนายรอยตํารวจได ประกอบกับคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  และตําแหนงประเภทวิชาเฉพาะ  ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา  
และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะตาง ๆ  
ไววา เม่ือผูขอรับการประเมินผานการประเมินบุคคลแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง หรือมีและเลื่อนวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินไดไมกอนวันที่สํานักงาน 
ก.พ. หรือกรมเจาสังกัดหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับคําขอประเมินบุคคลที่มีเอกสาร
หลักฐานครบถวน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕  
เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กําหนดใหผูที่ผานการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งลงนามในคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จึงเปนการกําหนด
ที่แตกตางจากขาราชการประเภทอ่ืนที่ดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน  นอกจากน้ี การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดใหการแตงตั้งมีผลนับแตวันที่ผู มีอํานาจแตงตั้งมีคําสั่งแตงตั้ง  
ยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมได กลาวคือ กรณีผูผานการประเมินกอนแตผูที่มีอํานาจแตงตั้ง
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งพรอมกับผูที่ผานการประเมินภายหลัง หรือมีคําสั่งแตงตั้งผูที่ผาน 
การประเมินภายหลังกอนผูผานการประเมินกอน หรือในกรณีที่ผูยื่นขอรับการประเมินพรอมกัน 
แตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชเวลาในการประเมินแตกตางกัน  ดังนั้น มติของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในสวนที่กําหนดใหอาจารย
โรงเรียนนายรอยตํารวจที่ผานการประเมินไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นโดยใหมีผล
นับแตวันที่ผู มี อํานาจแตงตั้งลงนามในคําสั่งแตงตั้งเปนตนไป จึงไมชอบดวยกฎหมาย  
และเนื่องจากมติดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสถานะเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป หากมี
การเพิกถอนยอนหลังไปในวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติ ยอมมีผลกระทบตอการแตงตั้งอาจารย
โรงเรียนนายรอยตํารวจที่ไดดําเนินการตามมติดังกลาวมาแลวทั้งหมด และยังเก่ียวเน่ืองไปถึง
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของอาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งที่ผานมา ทั้งยังมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงถือวาเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน  ดังน้ัน เพ่ือใหการเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เกิดความเปนธรรม
แกกรณี และเกิดดุลยภาพระหวางประโยชนของทางราชการกับประโยชนของผูฟองคดี  
จึงสมควรใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว โดยใหการเพิกถอนมีผลตั้งแตวันที่มีการ
ประกาศผลแหงคําพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา  
  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๕  
เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในสวนที่กําหนดวาใหอาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจที่ผาน 
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การประเมินไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้ง 
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งเปนตนไป โดยใหการเพิกถอนมีผลตั้งแตวันที่ มีการประกาศผล 
แหงคําพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา คําขออ่ืนใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๑๖๗-๑๑๗๒/๒๕๕๘) 
 

๗. การบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑ การสั่งใหขาราชการครูออกจากราชการกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

  การออกคําสั่งใหขาราชการครูออกจากราชการกรณีเปนผูบกพรอง 
ในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐมากอน อันเปนการขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในมาตรา ๓๐ (๗) หรือ 
(๑๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจออกคําสั่งจะตองดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงใหไดความ
เปนที่ยุติกอนวาขาราชการผูน้ันเปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจริงหรือไม  
  การที่ผูอํานวยการโรงเรียนนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน 
และผลการคาดคะเนของหนวยงานที่เก่ียวของมาพิจารณาวินิจฉัยวาขาราชการครู 
เปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปเน่ืองจากทุจริตในการสอบคัดเลือกและออกคําสั่งใหออกจาก
ราชการ โดยไมไดคนหาขอเท็จจริงที่รับฟงไดเปนที่ยุติหรือเปนขอมูลเชิงประจักษ 
และหรือพยานแวดลอมกรณีที่มีการกลาวหาขาราชการผูน้ันแตอยางใด การออกคําสั่ง
ใหออกจากราชการดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยขอเท็จจริงเพื่อออกคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูสอบผานการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามคําส่ังผูอํานวยการ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) ไดรับแจงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษวา ในการสอบคัดเลือกครูผูชวยเม่ือวันที่ ๑๓ 



 
 
๑๕๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มกราคม ๒๕๕๖ มีพยานหลักฐานเช่ือไดวามีการทุจริต ผูเขาสอบทั้ง ๓๔๔ ราย (รวมทั้ง 
ผูฟองคดี) นาจะอยู ในขายกระทําการทุจริตในการสอบ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงรายงาน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
ตามลําดับ เม่ือคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๕)  
ไดรับแจงวามีการทุจริตในการสอบ จึงไดมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ใหผูฟองคดีออกจากราชการ  
ตั้งแตวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผูฟองคดีจึงรองทุกข แตผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมไดพิจารณา 
คํารองทุกขของผูฟองคดีภายในเวลาอันสมควร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการและชดใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดี  
  โดยในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีที่ ๕  
พิจารณาคํารองทุกขของผูฟองคดีแลวมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนคําส่ังใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการและสั่งใหกลับเขารับราชการตอไป แลวจึงดําเนินการกระบวนการสอบสวน
ขอเท็จจริงใหมตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๕ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการและใหกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เปนตนไป  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจออกคําส่ังใหผูฟองคดีออกจาก
ราชการไดตามมาตรา ๔๙๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปน 
ผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบ 
เขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐมากอน อันเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป

                                                        
 ๓๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๔๙ ผูได รับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลัง
ปรากฏวาผูน้ันขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษ 
ตามมาตรา ๔๘ อยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีตองหาน้ันก็ดี  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูน้ันออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ัง 
ใหออกจากราชการน้ัน และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๕                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่กําหนดในมาตรา ๓๐ (๗) หรือ (๑๓)๓๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองสอบสวนหาขอเท็จจริงใหไดความเปนที่ยุติกอนวาผูฟองคดีไดกระทําการดังกลาว 
จริงหรือไม เม่ือปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจวินิจฉัยวา ผูฟองคดีมีลักษณะเปนผูบกพรอง
ในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปน
ผูกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการเปนครูผูชวย โดยอางอิงจากรายงานผลการ
วิเคราะหขอมูลคะแนนการสอบของผูเขาสอบคัดเลือกครูผูชวย (ว. ๑๒) รายงานผลการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนของอนุกรรมการฝายวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการสอบของผูเขาสอบคัดเลือก
ประจําคณะกรรมการประจําศูนยใหคําปรึกษาและติดตามผลการคัดเลือกครูผูชวย และผลการ
สอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สรุปวามีการ
ทุจริตในการสอบคัดเลือกคร้ังที่ผูฟองคดีรวมเขาสอบอยูดวย โดยอางวาเปนการวิเคราะหขอมูล
ผลการสอบในเชิงสถิติและความนาจะเปนแลวสรุปวาผลคะแนนการสอบคัดเลือกมีลักษณะ
ผิดปกติ  ขอมูลจึงมีความสอดคลองกับขอสงสัยวาคําเฉลยของขอสอบมีการร่ัวไหล มีผลกระทํา
ที่สอไปในทางไมสุจริต โดยนําคําเฉลยไปลอกในหองสอบอยางนอย ๓๔๔ คน รวมผูฟองคดี 
ซ่ึงมีคะแนนสูงมาก และคะแนนของกลุมผูกระทําที่สอไปในทางไมสุจริตมีการแจกแจงความถี่
แตกตางจากกลุมปกติอยางชัดเจน จึงนาเชื่อตามผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาววามีการกระทํา
ทุจริตในการสอบเกิดขึ้นจริง และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูฟองคดีอาจเปนผูหน่ึงที่ไดกระทําการ
ทุจริตในการสอบครั้งนี้ดวย กรณีจะเห็นไดวาจากพยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นํามาอาง 
ในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการ เปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนในเชิงสถิติ
เก่ียวกับผลการสอบคัดเลือกครูผูชวยเทาน้ัน ไมใชขอเท็จจริงที่รับฟงไดเปนที่ยุติหรือเปนขอมูล
เชิงประจักษที่จะใหรับฟงไดวา ผูฟองคดีเปนบุคคลผูมีพฤติกรรมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเปนผูกระทําการทุจริต 
ในการสอบเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวยครั้งดังกลาวแตอยางใด และในรายงานดังกลาว 
ก็สรุปไดแคเพียงวามีเหตุอันควรสงสัยวาผูฟองคดีอาจจะเปนผูหน่ึงที่ไดกระทําการทุจริตในการ 
 

                                                        
 ๓๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๓๐ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูซ่ึงจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 



 
 
๑๕๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สอบคร้ังน้ันดวยเทาน้ัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเอาผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
เบื้องตนและการคาดคะเนดังกลาว โดยไมไดคนหาขอเท็จจริงในเชิงประจักษและหรือ 
พยานแวดลอมกรณีที่มีการกลาวหาผูฟองคดีมาประกอบการพิจารณาใหเปนที่ยุติและทําใหเชื่อ
ไดวาผูฟองคดีเปนผูมีพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหาจริง มาวินิจฉัยและออกคําส่ังใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการ จึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยขอเท็จจริงเพ่ือออกคําส่ังใหผูฟองคดีออกจาก
ราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
  การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย และทําให
เสียหายตอสิทธิของผูฟองคดีที่ตองถูกใหออกจากราชการ จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนสวน
ราชการตนสังกัดจึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําในการ
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เปนตนไป คําสั่งที่ให 
ผูฟองคดีออกจากราชการในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ จึงยังคงมีผลใชบังคับอยูตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง๓๓ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตองรับผิดนับแต 
วันทําละเมิด คือ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันที่คําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการ 
มีผลใชบังคับ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันกอนวันออกคําส่ังใหผูฟองคดี 
กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมตามมาตรา ๒๐๖๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  พิพากษาให เพิกถอนคําสั่ งลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ ใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการ ในชวงระยะเวลาที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๒,๗๔๖.๒๓ บาท 
และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ของตนเงิน 
๘๑,๐๐๐ บาท ไปจนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ อันเปนวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด ยกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ 

                                                        
 ๓๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๒ คําส่ังทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูน้ันไดรับแจงเปนตนไป 
 คําส่ังทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๗                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๕ คําขออ่ืนใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๗/๒๕๕๙  
และที่ อบ.๑๔/๒๕๕๙, อบ.๑๙/๒๕๕๙, อบ.๒๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๗.๒ การกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ กรณีลูกจางประจํา 
ตําแหนงนักบินและตําแหนงชางเครื่องบิน 
 

  การที่กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน มีเจตนารมณ 
เพื่อตองการรักษาบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทน
ไดยากใหอยูปฏิบัติหนาที่ในองคกรตอไป การกําหนดสิทธิการไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่ มี เหตุพิเศษของลูกจางประจํากลุมชางเครื่องบินโดยนําหลักเกณฑ 
การมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยาน
มากําหนดเปนคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนง  เปนการให สิทธิกับ
ลูกจางประจําตําแหนงชางเครื่องบินทุกคนมีโอกาสที่จะไดรับสิทธิน้ันเสมอกัน 
มิไดเปนการกีดกันหรือตัดสิทธิของลูกจางแตอยางใด  
  สําหรับกรณีลูกจางประจําตําแหนงนักบิน น้ัน เปนลูกจางในกลุมสาขา 
ที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติราชการและมีอัตราการเขาออกรุนแรง ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักบินและตําแหนงชางเครื่องบินมีหนาที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติ
หนาที่แตกตางกัน  มีสาระสําคัญที่แตกตางกัน  การกําหนดหลักเกณฑเงินเพิ่ม 
สําหรับลูกจางประจําตําแหนงนักบินกับตําแหนงชางเครื่องบินตางกัน จึงไมถือเปน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่เปนลูกจางประจําตําแหนงชางเครื่องบิน สังกัดสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติงานประจําฝายซอมและบํารุงรักษา
เคร่ืองบิน โดยไดรับเงินคาตอบแทนชั่วโมงการบินในอัตราชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท  ตอมา 
กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงที่ มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ .ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนด
หลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา ตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงการคลัง โดยในสวนของผูปฏิบัติงานทางอากาศตําแหนงนักบินหรือนักบิน
ผูตรวจการบินบนอากาศยานเปนประจําที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะนักบิน



 
 
๑๕๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือนักบินผูตรวจการบิน กําหนดใหไดรับเงินเพ่ิมในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และใหไดรับ
คาตอบแทนชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถาเกินครึ่งชั่วโมงบิน ใหคิดเปน 
หน่ึงชั่วโมง สวนตําแหนงชางอากาศ ชางเคร่ืองบิน หรือชางวิทยุสื่อสารการบินบนอากาศยาน 
เปนประจํา ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในตําแหนงชางอากาศในฐานะชางอากาศ  
ชางเครื่องบินหรือชางวิทยุสื่อสารการบิน กําหนดใหไดรับเงินเพ่ิมเปนรายกรณีดังตอไปน้ี  
กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุง ใหไดรับในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท กรณีมีหนังสือ
ใบอนุญาตทําการซอมบํารุงและประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยาน ใหไดรับในอัตรา 
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และกรณีมีประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานมากกวาหน่ึงใบ  
ใหไดรับในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท สวนคาตอบแทนชั่วโมงบินสําหรับชางเครื่องบิน 
กําหนดใหชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถาเกินครึ่งชั่วโมงบิน ใหคิดเปนหน่ึงชั่วโมง 
และคาตอบแทนชั่วโมงบินสําหรับชางวิทยุสื่อสารการบิน กําหนดใหชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท  
เศษของชั่วโมงบินถาเกินครึ่งชั่วโมงบินใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่จึงมีหนังสือถึง
ผูอํานวยการสวนการบิน ฝายซอมบํารุงรักษาเคร่ืองบิน สนามบินนครสวรรค ดําเนินการให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขบัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมของผูปฏิบัติงานทางอากาศ 
ทุกตําแหนงใหเทากัน และยกเลิกหลักเกณฑที่กําหนดใหชางเคร่ืองบินตองมีใบอนุญาต 
ทําการซอมบํารุง แตไมมีการส่ังการใด ๆ ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่เห็นวา ประกาศกระทรวงการคลัง 
เ ร่ือง กําหนดเงินเ พ่ิมสําหรับตําแหนงที่ มี เหตุ พิ เศษของลูกจางประจํา  พ .ศ .  ๒๕๕๑  
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการใชอากาศยานของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับ 
การยกเวนไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ชางเครื่องบิน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไมจําตองมีใบอนุญาตในการซอมบํารุง การนําใบอนุญาต 
ทําการซอมบํารุงมาบังคับใชกับชางเคร่ืองบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดหลักเกณฑใหตําแหนงนักบินหรือ 
นักบินผูตรวจการบินไดรับเงินเพ่ิมโดยไมตองมีใบอนุญาต แตกําหนดใหตําแหนงชางเครื่องบิน 
ที่จะได รับเงินเพ่ิมตองมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุง ทั้งที่ตําแหนงชางอากาศ  
ชางเครื่องบิน หรือชางวิทยุสื่อสารการบิน เปนผูปฏิบัติงานทางอากาศท่ีเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
และรางกายเชนเดียวกันกับตําแหนงนักบินหรือนักบินผูตรวจการบิน การกระทําดังกลาว 
จึงมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําฯ  
เฉพาะสวนที่เปนหลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมของตําแหนงชางเครื่องบิน 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๙                           

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่ มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา พ .ศ . ๒๕๕๑ เพ่ือให
ลูกจางประจําของสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษมีสิทธิ
ไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา น้ัน มีเจตนารมณเพ่ือตองการ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงหาบุคลากรทดแทนไดยากใหอยูปฏิบัติ
หนาที่ในองคกรตอไป โดยนําหลักเกณฑการมีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงหรือ
ประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานมาเปนเง่ือนไขในการกําหนดเงินเพ่ิมเพ่ือกอใหเกิด
การพัฒนาองคความรูแกชางเครื่องบิน ในการนําความรูไปเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซอม
และบํารุงรักษาอากาศยาน ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวาเดิมมีเจาหนาที่ที่มีใบอนุญาตนายชาง
ภาคพ้ืนดินประเภท ๒ จากกรมการขนสงทางอากาศ จํานวน ๔๗ คน แตเม่ือทราบขาววา 
ชางเครื่องบินไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ เจาหนาที่จึงไปสอบเพื่อขอใบอนุญาต ทําใหมีเจาหนาที่ 
ที่มีใบอนุญาตนายชางภาคพ้ืนดินประเภท ๒ เพ่ิมขึ้น อันแสดงใหเห็นวา การนําหลักเกณฑ 
เรื่องหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานมาเปน
เง่ือนไขในการกําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา สงผลให
ลูกจางประจํากลุมชางเคร่ืองบินไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหนาที่ในสายวิชาชีพของตน 
เน่ืองจากตองผานการอบรมและการทดสอบความรูความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ตองการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาดานการบินใหกาวหนา สวนลูกจางประจําที่ไมพัฒนาศักยภาพก็ไมไดรับ
ผลกระทบจากประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว เพราะยังคงไดรับคาตอบแทนในอัตรา 
๕๐๐ บาท ตอชั่วโมงบินเชนเดิม  ดังนั้น การนําหลักเกณฑการมีหนังสือใบอนุญาตทําการ 
ซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานซ่ึงออกใหโดยกรมการขนสงทางอากาศ
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเง่ือนไขในการกําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําจึงชอบดวยกฎหมาย และไมถือเปนการละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่ตามมาตรา ๒๖๓๕ และมาตรา ๒๗๓๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด  

                                                        
 ๓๕-๓๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ  
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 



 
 
๑๕๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  โดยที่การกําหนดสิทธิการได รับเ งินเ พ่ิมสําหรับตําแหนงที่ มี เหตุ พิ เศษ 
ของลูกจางประจําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแบงลูกจางตามลักษณะงานในหนาที่ออกเปน ๓ กลุม 
แตละกลุมก็มีองคประกอบในการกําหนดหลักเกณฑแตกตางกัน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา 
ลูกจางประจําตําแหนงชางเครื่องบินที่มีหนังสือใบอนุญาตทําการซอมบํารุงและประกาศนียบัตร
การซอมบํา รุงอากาศยานแตละประเภทที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ตองผานการอบรมและการทดสอบความรูความสามารถ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องบิน ซ่ึงจะมีประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ราชการในกลุมตําแหนงชางเครื่องบิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนําหลักเกณฑการมีหนังสือ
ใบอนุญาตทําการซอมบํารุงหรือประกาศนียบัตรการซอมบํารุงอากาศยานมากําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองบิน โดยหลักเกณฑดังกลาวเปนการใหสิทธิ
กับลูกจางประจําตําแหนงชางเคร่ืองบินทุกคนเสมอกันที่จะไดรับสิทธิน้ัน ผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่
หากไดพัฒนาจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเชนเดียวกับลูกจางประจําคนอ่ืน ๆ การกําหนด
หลักเกณฑดังกลาวจึงมิไดเปนการกีดกันหรือตัดสิทธิของผูฟองคดีทั้งหาสิบสี่แตอยางใด  
สวนลูกจางประจําตําแหนงนักบิน น้ัน เปนลูกจางในกลุมสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสีย 
ผูปฏิบัติราชการและมีอัตราการเขาออกรุนแรง จึงกําหนดใหลูกจางประจําตําแหนงนักบินไดรับ
เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ลูกจางประจําตําแหนง
นักบินและตําแหนงชางเครื่องบินมีหนาที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน 
มีสาระสําคัญที่แตกตางกันไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนด
หลักเกณฑเงินเพ่ิมสําหรับลูกจางประจํา ตําแหนงนักบินกับตําแหนงชางเครื่องบินตางกัน 
จึงไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ไมใชการกําหนดแตกตางโดยใชถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงไมขัดตอ
บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสาม๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

                                                                                                                                                               
 มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวิ นิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ  
และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 ๓๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๓๐   ฯลฯ   ฯลฯ 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ดังน้ัน ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่ มีเหตุพิเศษ 
ของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เฉพาะหลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิม
สําหรับผูปฏิบัติงานทางอากาศ ตําแหนงชางเครื่องบิน จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๒/๒๕๕๙) 
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บทที่ ๓๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  

๑.๑ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไมครบองคประกอบ
ตามที่กฎหมายกําหนด  
 

   การที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในสวนที่เ ก่ียวของกับ 
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานเทศบาล กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน  จําตองมีจํานวนอยางนอยสามคนน้ัน  ก็เ พ่ือเปนหลักประกันการให 
ความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
นายกเทศมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยระบุใหขาราชการ
สองคนเปนกรรมการ และอีกหน่ึงคนเปนผูชวยเลขานุการ กรณีเชนน้ีตองถือวา 
คําสั่งดังกลาวแตงตั้งบุคคลผูทําหนาที่เปนกรรมการสอบสวนเพียงสองคนเทาน้ัน  
ซึ่งไมครบองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนดไว อันเปนสาระสําคัญและขัดตอเจตนารมณ
ของกฎหมาย  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดังกลาวจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย สงผลใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป และเม่ือคําสั่งลงโทษไลพนักงาน
เทศบาลออกจากราชการมีผลมาจากการสอบสวนที่ไมชอบ คําสั่งลงโทษดังกลาว 
จึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะผูฟองคดีรับราชการเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนงปลัดเทศบาล  

ระดับ ๖ สังกัดเทศบาลตําบลนาหวาใหญ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
นายกเทศมนตรีตําบลปทุมราชวงศา (นายกเทศมนตรีตําบลนาหวาใหญ เดิม) (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี ๒ คําส่ัง โดยคําสั่งแรก 
เปนคําสั่งเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
และประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ โดยไดมีการแตงตั้ง (๑) นาย พ. 
ตําแหนงปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๗) เปนประธานกรรมการ (๒) นาย ม. ตําแหนง 
ทองถิ่นอําเภอปทุมราชวงศา เปนกรรมการและเลขานุการ และ (๓) พันจาโท ค. ตําแหนง 
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๔) เปนผูชวยเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา



 
 
๑๕๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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แลวเห็นวา ควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี จํานวน ๑ ขั้น ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา 
แลวเห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการขางตน จึงเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอํานาจเจริญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เพ่ือพิจารณา สําหรับคําสั่งที่สอง เปนคําสั่งเรื่อง  
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการและประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยประกอบดวย 
บุคคลชุดเดียวกันกับคําสั่งแรก  ตอมา เม่ือพันจาโท ค. ยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดรอยเอ็ด  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําส่ังคณะกรรมการดําเนินทางวินัย โดยใหนาย ว. 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนงาม ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการแทนพันจาโท ค. 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา  
เห็นควรลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นพองดวย 
กับความเห็นของคณะกรรมการขางตน จึงเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือพิจารณา  ตอมา 
คณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการไดประชุมพิจารณา 
การดําเนินการทางวินัยรายผูฟองคดีเห็นควรลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และรายงาน 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ จึงมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
คําสั่งลงโทษดังกลาวตอประธานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่ลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ คําสั่งที่แตงตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแกผูฟองคดี 
และใหมีคําสั่งรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือมาตรา ๒๓ วรรคหก๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  
และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวย 

                                                        
๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๓  ฯลฯ   ฯลฯ 

 ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม  ทั้งน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี  



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๗๕  
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โดยอนุโลม ซ่ึงมาตรา ๑๕๒ บัญญัติใหการสอบสวนการลงโทษทางวิ นัยเปนอํานาจ 
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  ดังนั้น การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลตําบลนาหวาใหญ จึงเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญ  
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ  
การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ใหสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา... วรรคส่ี กําหนดใหการดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน... และขอ ๓๓ กําหนดวาในการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ใหแตงตั้งจํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนง
ระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคน  
โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ วรรคสอง กําหนดวาในกรณีจําเปน จะใหมีผูชวยเลขานุการ
ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลหรือขาราชการฝายพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนดวยก็ได.. 
ซ่ึงจากขอเท็จจริงปรากฏวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยของผูฟองคดีทั้ง ๒ คําสั่ง ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยชุดเดียวกัน 
โดยมีผูทําหนาที่กรรมการสอบสวนเพียงสองคน คือ นาย พ. เปนประธานกรรมการ และนาย ม. 
เปนกรรมการและเลขานุการ สวนพันจาโท ค. เปนผูชวยเลขานุการ  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา 
จากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นไดวา พันจาโท ค .  มีฐานะเปนเพียง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงการแตงตั้งขาราชการไมวาจะใหมีหนาที่เปน
เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ โดยมิไดระบุใหเปนกรรมการสอบสวนดวย ยอมทําใหผูไดรับ
การแตงตั้งเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมมีอํานาจหนาที่ในอันที่จะทําการสอบสวนได  

                                                        
๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๕ การออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําส่ังแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน 

อํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบหมาย
ใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ันเปนผูใชอํานาจแทนนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  



 
 
๑๕๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นอกจากน้ี เม่ือพันจาโท ค. ยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดรอยเอ็ด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งนาย ว. เปนผูชวยเลขานุการแทนพันจาโท ค. แตก็มิไดแตงตั้งใหนาย ว. เปนกรรมการ
สอบสวนดวยแตอยางใด  ดังน้ัน คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของผูฟองคดีทั้งสองคําสั่ง และคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงคําสั่งคณะกรรมการดําเนินทางวินัย จึงประกอบดวยกรรมการที่มีอํานาจสอบสวน
ตามกฎหมายเพียงสองคนเทาน้ัน อันเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีจํานวน 
นอยกวาสามคน ซ่ึงไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๓๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ สงผลให
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ของผูฟองคดีขางตน ไมครบองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนดไว อันเปนสาระสําคัญ 
ที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปนหลักประกันการใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา ยอมทําให 
คําสั่งดังกลาวขางตนไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไปตามขอ ๖๓ 
ของประกาศขางตนที่กําหนดวา ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ไมถูกตองตามขอ ๓๓ ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนน้ี ใหนายกเทศมนตรี 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง  ดังนั้น เม่ือคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการมีผลมาจากการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย คําส่ังดังกลาว 
จึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
ทั้งน้ี ใหการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวมีผลตามคําพิพากษาเม่ือครบกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่มีคําพิพากษานี้ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตาม 
คําพิพากษาตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ สามารถออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสียใหม 
ใหถูกตองตามกฎหมาย ดําเนินกระบวนการสอบสวนทางวินัยแกผูฟองคดีเสียใหมใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวของ และออกคําส่ังทางวินัยที่ถูกตอง โดยใหคําสั่งดังกลาว 
มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่คําสั่งฉบับเดิมมีผลบังคับ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘) 

 

 ๑.๒ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยผูไมมีอํานาจ 
 

  เจตนารมณของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 
ที่กําหนดตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ไวเปนการเฉพาะ ก็เพื่อเปนหลักประกันสิทธิของผูอยูใตบังคับบัญชาที่ถูกกลาวหา  



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๗๗  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหไดรับความเปนธรรม และปราศจากการถูกกลั่นแกลงจากการดําเนินการดังกลาว 
เปนสําคัญ เม่ือกฎหมายเก่ียวดวยการดําเนินการทางวินัยตํารวจซึ่งมีผลใชบังคับ 
ในขณะน้ัน ไดกําหนดใหอธิบดีกรมตํารวจหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจ 
จากอธิบดีกรมตํารวจเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
แกขาราชการตํารวจที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย การที่ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนครสวรรคออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการตํารวจ 
ผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยที่มิไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมตํารวจ 
จึงเปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนคําสั่งที่ออกโดยผูที่ 
ไม มีอํานาจและยอมสงผลใหการดําเนินการทางวิ นัยที่อาศัยผลการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน 
คําสั่งลงโทษไลขาราชการตํารวจออกจากราชการตามคดีน้ี จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายดวยเชนกัน 
    สรุปขอเท็จจริง  

 ขณะผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ดํารงตําแหนงผูบังคับหมูงานปองกัน 
และปราบปราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครสวรรค ถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาในขอหา 
รวมกันกับสิบตํารวจเอก ก. และสิบตํารวจตรี ณ. ปลนทรัพยผูอ่ืน ผูบังคับการตํารวจภูธร 
จังหวัดนครสวรรคจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี 
กับพวก  และผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีกับพวก 
ออกจากราชการไวกอน  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงผูฟองคดีไดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาแลวเห็นวา สิบตํารวจตรี ณ. กระทําผิดตามขอกลาวหาจริง เห็นควรไลออกจากราชการ 
แตสําหรับสิบตํารวจเอก ก. และผูฟองคดีน้ัน ไมมีพยานหลักฐานยืนยันวากระทําผิด และยังไมมี
มลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนดังกลาว  อยางไรก็ดี การไมอยูปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนความผิดฐานเกียจคราน ละทิ้งหนาที่ราชการ จึงเห็นควรลงทัณฑกักขัง 
สิบตํารวจเอก ก. และผูฟองคดี แตผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรคพิจารณาแลวเห็นวา 
จากพยานหลักฐานยืนยันไดวาผูฟองคดีกับพวกรวมกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามขอกลาวหา จึงเห็นควรลงโทษไลออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา แมคดีอาญา
พนักงานอัยการจะสั่งไมฟอง แตจากการสอบสวนทางวินัย มีหลักฐานเพียงพอเชื่อไดวา ผูฟองคดี
กับพวกกระทําผิดความขอกลาวหา พฤติกรรมและการกระทําไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
อยางรายแรง จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว  



 
 
๑๕๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอมา คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยอนุกรรมการคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณไดมีมติยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการและมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี และมีคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เปนขั้นตอนเริ่มตน 

ของการใชอํานาจตามกฎหมายของผูบังคับบัญชาในการดําเนินการทางวินัยเพ่ือนําไปสู 
การลงโทษทางวินัย การท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานของรัฐไดกําหนด
ตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่จะเปนผู มี อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรงไวโดยเฉพาะ เปนกรณีที่แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายวา ประสงค 
จะกําหนดใหผูบังคับบัญชาในระดับหรือตําแหนงที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ันเปนผูมีอํานาจ 
ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ทั้งน้ี เพ่ือเปนหลักประกัน 
สิทธิของผูใตบังคับบัญชาที่เปนผูถูกกลาวหาวา จะไดรับความเปนธรรมจากการถูกดําเนินการ 
ทางวินัยดังกลาวโดยไมถูกกลั่นแกลงจากผูไมมี อํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงทําใหปญหา 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 
โดยผูที่ไมมีอํานาจตามกฎหมาย เปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกข้ึนวินิจฉัย แลวพิพากษาหรือมีคําสั่งไปก็ไดตามขอ ๙๒ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  สําหรับกรณีตามคดีน้ี โดยที่มาตรา ๖๑  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๑  
ของประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 
บัญญัติวา ในระหวางที่ยังมิไดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับแกเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  
และการอุทธรณของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ  ทั้งน้ี โดยใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
และคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ตร. และใหอํานาจหนาที่
ของอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก .ตร . จังหวัด และให 
อํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติน้ี 
แลวแตกรณี  ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับในขณะที่ออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ผูฟองคดี อยูในระหวางใชบังคับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
กรณีจึงตองนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ซ่ึงมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ไดบัญญัติวา การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผู มี อํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๒ เปนผูสั่งแตงตั้ง และปรากฏวาในเรื่องของผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งดังกลาว 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๖ (๓) ไดบัญญัติวา 
ผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมตํารวจ เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตั้งแตผูกํากับการหรือเทียบเทาผูกํากับการลงมา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรคไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี  
โดยอาศัยอํานาจตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ประเภทบุคคล เลมที่ ๑  
ลักษณะที่ ๑ บทที่ ๓ ขอที่ ๒ แตในการสอบสวนและการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีดังกลาวน้ัน 
กลับเปนเรื่องวินัยอยางรายแรง ซ่ึงการสอบสวนและการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
แกผูฟองคดีดังกลาว ไมอาจนํากฎหมายวาดวยวินัยตํารวจมาใชบังคับได ประกอบกับผูฟองคดี
เปนขาราชการตํารวจมียศสิบตํารวจตรีและถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ซ่ึงผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีตามกฎหมาย ไดแก 
อธิบดีกรมตํารวจหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมตํารวจ เม่ือปรากฏวา 
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรคมิไดเปนผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี
กรมตํารวจใหมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีได การที่
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรคเปนผูออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยผูไมมีอํานาจ อันมีลักษณะเปนการออกคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงยอมสงผลใหการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนที่ไดรับการแตงตั้งตามคําส่ังดังกลาว รวมทั้งการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดี 
ที่ไดดําเนินการตอเน่ืองมาโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว  
เปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายไปในขณะเดียวกัน  ดังน้ัน คําส่ังที่ไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการและมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
เก่ียวกับการอุทธรณ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตโดยที่
ความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งดังกลาว มีสาเหตุเกิดจากการออกคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีโดยผูที่ไมมีอํานาจ อันถือไดวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวย



 
 
๑๕๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีหนาที่ตามกฎหมายตองไปดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีเสียใหมใหถูกตอง และอาจทําให 
ผลการดําเนินการทางวินัยครั้งใหมไมแตกตางไปจากเดิม  ดังน้ัน การพิพากษาคดีของศาล 
โดยการกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย จึงตองใชความระมัดระวังมิให 
มีผลในทางตรงกันขามโดยการทําใหขาราชการท่ีไดกระทําผิดวินัย กลายเปนผูที่พนจาก
ความผิดเพราะความบกพรองในสวนของขั้นตอนและวิธีการดําเนินการทางวินัย  มิฉะน้ัน  
จะเปนการสรางความเสียหายใหแกทางราชการเพ่ิมขึ้นอีก  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาระหวาง
ประโยชนสวนตัวของผูฟองคดีกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอประโยชนสาธารณะและ 
การบริหารราชการแผนดินแลว จึงเห็นวาศาลควรพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
เก่ียวกับการอุทธรณที่ ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี โดยใหการเพิกถอนมีผลนับแตวันที่ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาน้ี และมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามคําพิพากษา โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีใหม 
ใหถูกตอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓/๒๕๕๘ และท่ี อ.๔๙๐/๒๕๕๘  
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 ๑.๓ การดําเนินการสอบสวนวินัยอยางรายแรงโดยคณะกรรมการที่พนจาก 
การเปนกรรมการสอบสวน 

 

  กรณีผูถูกกลาวหามีหนังสือคัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ
กรณีคัดคานผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ชอบที่จะสงสําเนาหนังสือคัดคาน
ของผูถูกกลาวหาและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการสอบสวนทราบ
และรวมไวในสํานวน พรอมทั้งแจงใหคณะกรรมการทั้งคณะซึ่งถูกคัดคานทราบเพ่ือหยุด
การสอบสวนไวกอน แลวส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน 
เม่ือปรากฏวาผูส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวนมิไดพิจารณาส่ังการอยางหน่ึงอยางใด
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว กรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงซ่ึงถูกคัดคานทั้งคณะ 
จึงตองพนจากการเปนกรรมการสอบสวนและไมมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวน 
ผูถูกกลาวหาอีก การที่ผูถูกกลาวหายอมใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตน
ตอไป ไมถือเปนการสละสิทธิในคําคัดคานกรรมการสอบสวนที่ไดย่ืนไวแลวกอนหนาน้ัน  
ดังน้ัน  กระบวนการสอบสวนวินัยอยางรายแรงโดยคณะกรรมการชุดดังกลาว 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซึ่งไดดําเนินการภายหลังพนจากการเปนกรรมการสอบสวนยอมเสียไป และสงผลให
คําสั่งลงโทษไลขาราชการครูซึ่งเปนผูถูกกลาวหาออกจากราชการซึ่งอาศัยขอเท็จจริง
จากการสอบสวนวินัยขางตน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะผูฟองคดีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการ
โรงเรียนบานหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ 
(ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี กรณี
กลาวหาวาผูฟองคดีกลั่นแกลงขาราชการดวยกันโดยการกลาวหารองเรียนผูอ่ืนอยางปราศจาก
ความเปนจริง เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง ดวยการยื่นฟองคดีอาญาบุคคล 
ที่เก่ียวของกับคําสั่งยายผูฟองคดีในขอหาเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบจนศาลสั่ง 
ประทับรับฟองเปนคดีอาญา ซ่ึงภายหลังจากที่ผูฟองคดีทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือคัดคานคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการขางตน โดยคัดคานผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เน่ืองจากมีเหตุโกรธเคืองกับผูฟองคดีโดยเปนคูกรณีกับผูฟองคดีในคดีปกครองที่ศาลปกครอง
ขอนแกน รวมทั้งผูฟองคดีไดคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะ เน่ืองจากเปนผูไดรับ 
การแตงตั้งจากผูถูกฟองคดีซ่ึงมีเหตุแหงการคัดคานขางตน ทําใหนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําให 
การสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง  นอกจากนี้ ผูฟองคดียังไดมีหนังสือรองทุกข
ตอประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ และคัดคาน 
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงตอมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา การคัดคานคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงไมมีเหตุตามนัยขอ ๘ และขอ ๙ ของกฎ ก.ค.ศ.  
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอคัดคานฟงไมขึ้น สวนสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ ก็ไดมีหนังสือแจงมติยกคํารองทุกขผูฟองคดี   
ตอมา ภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบสวนไดจัดทํารายงานการสอบสวน 
เสนอตอผูถูกฟองคดีวา การกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยรายแรงตามมาตรา ๘๙  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระดับโทษไลออก ซ่ึงผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการสอบสวน และไดเสนอ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ เพ่ือพิจารณา ซ่ึงที่ประชุม 
ไดพิจารณาสํานวนการสอบสวนประกอบกับคําพิพากษาของศาลจังหวัดหนองบัวลําภู 
แลวมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี 



 
 
๑๕๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกจากราชการตามมติดังกลาว ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังตอ ก.ค.ศ. แลว แตยัง 
ไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และคาํส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงผูถูกฟองคดี
เพ่ือคัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคัดคานผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาว รวมทั้งไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รองทุกขคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 
เขต ๒ และคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีอํานาจพิจารณาส่ังการ
กรณีคัดคานผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ชอบที่จะสงสําเนาหนังสือคัดคาน 
ของผูฟองคดีและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการสอบสวนทราบและรวมไว 
ในสํานวน พรอมทั้งแจงใหคณะกรรมการทั้งคณะซึ่งถูกคัดคานทราบเพื่อหยุดการสอบสวนไวกอน 
แลวสั่งการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ได รับหนังสือคัดคานตามขอ ๘ วรรคสอง 
และวรรคสาม๓  ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แตไมปรากฏ

                                                        
 ๓ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูน้ันมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเร่ืองที่กลาวหา 
(๒) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหม้ัน คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา 

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้นของผูกลาวหา 
(๕) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ีของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอื่นซ่ึงนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต 

วันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือ
คัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไรยื่นตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ 
สงทางไปรษณียตอบรับก็ได และใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน 
ใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน พรอมทั้งแจงใหผูถูกคัดคานทราบ ในการน้ี ใหหยุดการสอบสวน 
ไวกอน 

ในการพิจารณาเร่ืองการคัดคาน ผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงได 
ตามความเหมาะสม และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณา
ส่ังการดวย เม่ือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลวใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองให 
ประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๘๓  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงใด ๆ วา ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด คงปรากฏ 
แตเพียงวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  
แจงผูฟองคดีวา การคัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงไมมีเหตุ 
ตามนัยขอ ๘ และขอ ๙๔ ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณาฯ ซ่ึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูมีอํานาจพิจารณาส่ังการไดเพียงกรณีคัดคาน 
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเทาน้ัน กรณีจึงรับฟงไดวา ในการคัดคานผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดมีคําวินิจฉัยคําคัดคานดังกลาวแลว แตในสวนของคําคัดคาน
คณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะนั้น ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดพิจารณาส่ังการอยางหน่ึงอยางใด
ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคานของผูฟองคดี กรรมการสอบสวน 

                                                                                                                                                               
ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่ังใหผูถูกคัดคานพนจาก 

การเปนกรรมการสอบสวน และส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน ทั้งน้ี ใหนําขอ ๓ และขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
แตถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได ใหส่ังยกการคัดคานน้ัน การส่ังยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาส่ังการอยางหน่ึงอยางใดภายในสิบหาวันทําการ 
ตามวรรคสาม ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และใหประธานกรรมการรายงาน 
ไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ ๖ ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว  
๔ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาผูน้ันมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดตามขอ ๘ 
วรรคหน่ึง 
 การคัดคานตามวรรคหน่ึงใหกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้นของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ในการพิจารณาเร่ืองการคัดคาน ใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้นของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
มีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  
พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาส่ังการดวย เม่ือผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้นของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินิจฉัยส่ังการอยางใดแลวใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
 ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหส่ังใหผูน้ันพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวน
ตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมท้ังการพิจารณาส่ังการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลวและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 
หน่ึงชั้นของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณา 
หรือส่ังการแทน ถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได ใหส่ังยกการคัดคานน้ัน ทั้งน้ี การส่ังยกการคัดคาน 
ใหเปนที่สุด 
 ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาส่ังการอยางหน่ึงอยางใดภายในสิบหาวันทําการตามวรรคสาม ใหถือวา
ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ 
รวมทั้งการพิจารณาส่ังการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลวและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้นของผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน 
 การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือส่ังการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว 
ตามวรรคส่ีและวรรคหา ไมกระทบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว  



 
 
๑๕๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วินัยอยางรายแรงซึ่งถูกคัดคานทั้งคณะ จึงตองพนจากการเปนกรรมการสอบสวนตาม 
ขอ ๘ วรรคหา ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว และไมมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนผูฟองคดีอีกตอไป 
สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีอางวา ภายหลังไดรับหนังสือคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะ  
ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งยกคําคัดคานเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ แลวมอบใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ 
เรียกผูฟองคดีมาเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหา เห็นวา ขอเท็จจริงไมปรากฏพยานหลักฐานใด 
ที่แสดงใหเห็นวาไดมีการแจงผลการพิจารณาสั่งการเก่ียวกับคําคัดคานกรรมการสอบสวนทั้งคณะ
ใหผูฟองคดีทราบ ประกอบกับบันทึกคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  
ที่ผูถูกฟองคดีอาง มีขอความโดยสรุปเพียงวา คณะกรรมการไดแจงยกคําคัดคานคณะกรรมการ 
ใหผูฟองคดีทราบ แตขอเท็จจริงไมปรากฏลายมือชื่อผูฟองคดีรับทราบขอความดังกลาว  
และแมผูถูกฟองคดีจะอางวาผูฟองคดีไมยอมลงลายมือชื่อ ก็ไมปรากฏการบันทึกการไมยอม 
ลงลายมือชื่อรับทราบของผูฟองคดีแตอยางใด ขออางของผูถูกฟองคดีจึงเปนการกลาวอาง 
ที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนอันไมอาจรับฟงได  อน่ึง ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดวา 
การที่ผูถูกกลาวหายอมใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตน เปนการสละสิทธิ 
ในคําคัดคานกรรมการสอบสวนที่ไดยื่นไวแลวกอนหนาน้ัน กรณีจึงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาส่ังการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน กรรมการสอบสวนท้ังคณะจึงพนจากการเปนกรรมการ
สอบสวน  ดังน้ัน กระบวนการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีโดยคณะกรรมการ 
ชุดดังกลาวซ่ึงไดดําเนินการภายหลังพนจากการเปนกรรมการสอบสวนยอมเสียไป และสงผลให
คําสั่งของผูถูกฟองคดีตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ 
ที่ ๒๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง ลงโทษไลออกจากราชการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่สั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการซ่ึงอาศัยขอเท็จจริงจากการสอบสวนวินัยขางตน เปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๒ ที่ ๒๒๓/๒๕๕๔ เร่ือง ลงโทษไลออกจากราชการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ที่สั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  ทั้งนี้ โดยใหมีผลยอนหลังไปนับแตวันที่ 
มีคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๙) 
 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๘๕  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒. คําสั่งลงโทษทางวินัย 
 

 ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

๒.๑.๑ คําสั่งลงโทษภาคทณัฑ 
 

   - กรณีขาราชการครูละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
 

       กรณีที่ถือไดวาขาราชการครูไดรับอนุญาตใหออกนอกสถานที่
ราชการไปสถานที่หน่ึง แตปรากฏวาตามขอเท็จจริงไดไปอีกสถานที่หน่ึง แมจะไดความวา 
เปนการไปราชการ แตเม่ือไมปรากฏวาขาราชการผูน้ันไดแจงเปลี่ยนแปลงเหตุผล 
ในการขออนุญาตตอผูบั งคับบัญชา  ทั้ งที่สามารถโทรศัพทแจงไปในขณะน้ัน  
ทั้งไมปรากฏวาไดมีการรายงานเพื่อใหผูบังคับบัญชารับทราบภายหลังจากที่ไดเดินทาง 
กลับจากการไปราชการดังกลาวแลว ถือไดวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการ  ดังน้ัน  
การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑขาราชการครูคนดังกลาว จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
        สรุปขอเท็จจริง 
        ผูฟองคดีรับราชการครู ตําแหนงอาจารย ๒ โรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิว 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอจุน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ไดมีหนังสือ 
ขออนุญาตตออาจารยใหญโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวเพ่ือไปติดตอเร่ืองการยายของผูฟองคดี 
ที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยไมทราบวาอาจารยใหญไดอนุญาตตามหนังสือ
ฉบับดังกลาวแลวหรือไม  ตอมา อาจารยใหญไดมีความเห็นในหนังสือขออนุญาตของผูฟองคดีวา 
เกินอํานาจและไดเขียนเครื่องหมายในวงกลมหนาขอความวาไมอนุญาต และไดรายงานเหตุดังกลาว
ใหหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอจุนทราบ ผูฟองคดีไดชี้แจงขอเท็จจริงตออาจารยใหญ 
โรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวตามการสั่งการของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอจุนในเวลาตอมาวา 
หลังจากผูฟองคดีไดยื่นหนังสือขออนุญาต อาจารยใหญไดสอบถามพรอมกับไดอนุญาตดวยวาจา
และแจงวาจะลงชื่ออนุญาตใหภายหลัง ซ่ึงระหวางเดินทางผูฟองคดีไดรับโทรศัพทจาก 
อาจารยใหญโรงเรียนบานศรีเมืองชุม ขอใหผูฟองคดีไปที่โรงเรียนบานศรีเมืองชุมเพ่ือใหขอมูล 
กับเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพะเยา (สํานักงาน 
พัฒนาสังคมและสวัสดิการพะเยา เดิม) เก่ียวกับการที่ครูโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวกระทําชาํเรา
เด็กนักเรียนหญิง โดยผูฟองคดีใหขอมูลกับเจาหนาที่ ดังกลาวจนถึงเวลา ๑๔ นาฬิกา  
จึงไดเดินทางกลับถึงโรงเรียนเม่ือเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา โดยไมไดไปพบเจาหนาที่สํานักงาน 



 
 
๑๕๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การประถมศึกษาจังหวัดพะเยา และไมไดรับแจงจากอาจารยใหญโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิววา 
การขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการของผูฟองคดีเกินอํานาจอาจารยใหญ  ตอมา หัวหนา 
การประถมศึกษาอําเภอจุนไดแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีของผูฟองคดี  
ซ่ึงคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนวาผูฟองคดีมีเจตนาทอดทิ้ง 
หนาที่ราชการ จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยกระทําการบันทึกขออนุญาต 
ไปราชการตดิตอเรื่องการยาย แตกลับไปพบผูอ่ืน เปนการไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดี 
แตไปปฏิบัติภารกิจที่ไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน อันเปนการทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษ 
ตัดเงินเดือน ๕% หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอจุนมีความเห็นใหลดหยอนโทษผูฟองคดี 
เปนภาคทัณฑ และมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี และใหฝายการเงินและพัสดุเรียกเงิน 
ที่ผูฟองคดีไดรับไปในวันขาดราชการสงคืนคลัง ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอประธาน 
อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตไดรับแจงวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดประชุมและพิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ  
ผูฟองจึงนําคดีมาฟอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ 
และมติที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ท่ี ๑๒๖๑/๒๕๒๔  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ มอบอํานาจใหอาจารยใหญพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ภายในอําเภอของขาราชการทุกตําแหนงในสถานศึกษา เปนคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามขอ ๑๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและ 

                                                        
 ๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร 

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของขาราชการการเมืองทุกตําแหนง นอกจาก 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการทบวง เลขานุการรัฐมนตรี และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

(๒) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี  
และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

(๓) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของอธิบดี ผูวาราชการจังหวัด ขาราชการและลูกจางทุกตําแหนงในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เวนแตขาราชการการเมือง 

(๔) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางทุกตําแหนงในสังกัด 
(๕) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดน้ัน

ทุกตําแหนง 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๘๗  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยที่ระเบียบดังกลาวไดกําหนดความหมาย 
ของการเดินทางไปราชการไวในขอ ๕๖ วา เปนการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพ่ือเขารวมการประชุมในประเทศ  
การประชุมในตางประเทศ และการประชุมระหวางประเทศในหนาที่ราชการหรือซ่ึงเปนประโยชน 
แกราชการดวย แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ และการเดินทางตาม
ระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ ซ่ึงพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติวา การเดินทางไปราชการ
ชั่วคราว ไดแก (๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ... ประกอบกับหนังสือ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
เรื่อง มาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ ใหถือวา
การใหขอมูล หรือการเปนพยาน หรือการสงเอกสารหลักฐาน เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการเพื่อติดตอ
เร่ืองการยายของผูฟองคดีตออาจารยใหญโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิว โดยผูฟองคดีไดพบ
อาจารยใหญและแจงเหตุที่ขออนุญาตออกนอกจากสถานที่ราชการใหทราบ และไดรับอนุญาต
ดวยวาจา ใหผูฟองคดีนําหนังสือขออนุญาตวางไวที่เดิมและจะลงชื่ออนุญาตให เห็นวา  
เม่ือผูฟองคดีไดรับอนุญาตดวยวาจาแลว ยอมเช่ือโดยสุจริตวา อาจารยใหญจะลงนามอนุญาตให 
และหากจะไมอนุญาต อาจารยใหญก็ชอบท่ีจะแจงใหผูฟองคดีรับทราบไดกอนที่ผูฟองคดี 
จะออกนอกสถานที่  อยางไรก็ตาม โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไมไดไปติดตอเรื่องการยาย
ตามที่ขออนุญาตไว แตไดเดินทางไปใหขอมูลกับเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและ 

                                                                                                                                                               
ผูมีอํานาจตามขอน้ี จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงใด ๆ เปนผูอนุมัติ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และรัฐมนตรีชวยวาการทบวง ใหอยูในดุลพินิจของผูเดินทาง 
แตใหรายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี เพื่อทราบกอนการเดินทางดวย 
 ขอ ๑๒ ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการทหาร และขาราชการฝายตุลาการ 
ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนด แลวแตกรณี  

๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ขอ ๕ ในระเบียบน้ี  
“การเดินทางไปราชการ” หมายความวา การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ รวมท้ังการเดินทางเพ่ือเขารวมการประชุมในประเทศ การประชุมในตางประเทศ และการประชุมระหวางประเทศ  
ในหนาที่ราชการหรือซ่ึงเปนประโยชนแกราชการดวย แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ  
และการเดินทางตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับกรณีที่ครูโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวกระทําชําเรา
เด็กนักเรียนหญิงแทน แมวาการกระทําดังกลาวจะถือไดวาเปนการไปราชการ และอาจารยใหญ
โรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหผูฟองคดีไปราชการในเขตอําเภอจุนได  
แตการที่ผูฟองคดีมิไดแจงเปลี่ยนแปลงเหตุผลในการขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา ทั้งที่ผูฟองคดี
สามารถโทรศัพทแจงขออนุญาตตออาจารยใหญโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวในขณะนั้นได  
ทั้งปรากฏวาในภายหลังที่ผูฟองคดีกลับมาถึงโรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิวแลว ไดรายงาน 
เหตุดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบแตอยางใด พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาวถือไดวา 
เปนการละทิ้งหนาที่ราชการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนฯ  ดังน้ัน คําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดีกรณีละทิ้งหนาที่ราชการ จึงมิใช
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
จึงมิใชมติที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๒๓/๒๕๕๘) 

 

๒.๑.๒  คําสั่งลงโทษตัดเงนิเดือน 
 

 - กรณีขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ
รับสงเงินไมปฏิบัติตามระเบียบในการรับสงเงินของทางราชการ 
 

 การท่ีระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดใหในการไปรับ
หรือสงเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่รับเงินแหงอ่ืนใด รวมตลอดถึงตางหนวยงาน 
ในสํานักงานเดียวกัน หามมิใหเจาหนาที่ไปรับหรือสงเงินแตลําพัง โดยตองมีกรรมการ
ไปรับหรือสงเงินรวมกันรับผิดชอบเปนคณะ เน่ืองจากตองการใหกรรมการแตละคน 
มีหนาที่ รับผิดชอบรวมกันในจํานวนเงินที่ ไปรับหรือนําสงในขณะที่ เงินยังอยู 
ในความอารักขา ซึ่งความรับผิดชอบรวมกันดังกลาวหมายถึงกรรมการแตละคน 
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชจํานวนเงินที่ขาดหายไปดวย  ดังน้ัน กรณีที่ขาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการรับสงเงินของฝายการคลัง 
ไมดําเนินการตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครดังกลาวกําหนด โดยปลอยใหกรรมการ
รับสงเงินเพียงคนเดียวดําเนินการถอนเงินจากธนาคารและซื้อแคชเชียร เช็ค  

                                                        
๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๙๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดท้ิงหนาที่ราชการมิได 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๘๙  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยไมตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินและไมไดรวมเดินทางไปสงเงินใหแก 
สวนราชการอ่ืนตามหนาที่ เปนเหตุใหกรรมการรายดังกลาวทุจริตเบียดบังนําเงินไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว พฤติการณของขาราชการกรุงเทพมหานครขางตนถือเปน 
การปลอยปละละเลยไมดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกรุงเทพมหานครกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย กรณีเปนการกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ ไมเอาใจใสระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ การที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ขาราชการกรุงเทพมหานครขางตน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน จึงชอบดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ๕ ฝายการคลัง 
สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหผูฟองคดี 
เปนคณะกรรมการรับสงเงินของฝายการคลัง โดยผูฟองคดีไดรวมกับนาง น. เจาหนาที่ 
บันทึกขอมูล ๓ และนาย ป. เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๓ เบิกเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาทาพระ เพ่ือซ้ือแคชเชียรเช็คส่ังจายสํานักงานประกันสังคม แตผูฟองคดีปลอยให
นาย ป. ดําเนินการแตผูเดียว โดยไมตรวจสอบความถูกตอง และไมรวมนําสงแคชเชียรเช็ค  
เปนเหตุใหนาย ป. นําเงินจํานวนดังกลาวซ้ือเปนแคชเชียรเช็คจํานวนหนึ่งและเบิกเปนเงินสด
จํานวนหน่ึง แตมิไดนําแคชเชียรเช็คและเงินสดดังกลาวไปใหสํานักงานประกันสังคม เปนผลให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี ผลการสอบสวนเห็นวา  
ผูฟองคดีไมกระทําตามหนาที่ในฐานะคณะกรรมการรับสงเงินของฝายการคลัง ในการควบคุมดูแล
ตรวจสอบการเบิกถอนเงินจากธนาคาร และจายใหแกสํานักงานประกันสังคมใหถูกตองครบถวน 
และเรียกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการจายเพ่ือสงประกอบฎีกาเบิกเงิน จึงตองรวมรับผิด 
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ดวยความ
อุตสาหะ ไมเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และไมปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงมีคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 
ผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๑ เดือน ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวไปยังประธานคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร แตคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๑ เดือน  
และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 



 
 
๑๕๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ขอ ๗๙ (๑)๘ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงกําหนด
เก่ียวกับการไปรับหรือสงเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่ รับเงินแหงอ่ืนใด รวมตลอดถึง 
ตางหนวยงานในสํานักงานเดียวกัน ตองการใหกรรมการรับสงเงินแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบ
รวมกันในจํานวนเงินที่ไปรับหรือนําสงในขณะที่เงินยังอยูในความอารักขา ซ่ึงความรับผิดชอบ
รวมกันนี้ยอมหมายถึงการที่กรรมการแตละคนตองรวมกันรับผิดชอบชดใชจํานวนเงินที่ขาดหาย 
และการรับหรือสงเงินนี้ กรรมการผูรับมอบหรือเจาหนาที่ผูรับมอบเงินจะตองทําบันทึกการรับมอบ
หรือการสงมอบกับกรรมการผูนําสงหรือผู รับมอบไวเปนหลักฐานดวย  ดังน้ัน ผูฟองคดี 
จึงตองรวมกับกรรมการคนอ่ืนในการดําเนินการถอนเงินและซื้อแคชเชียรเช็ค ตลอดจนสงมอบเงิน
จนกวาจะเสร็จ และในการดําเนินการดังกลาวตองตรวจสอบหลักฐานการรับและจายเงินใหถูกตอง
ครบถวนจนเสร็จสิ้นดวย อีกทั้งตองรายงานการรับและสงเงินหรือเอกสารการจายเงิน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบทุกคร้ังในแตละชวงวัน เพ่ือที่ผูบังคับบัญชาจะไดสั่งการใหผูที่เกี่ยวของ 
ในขั้นตอนการทํางานตามลําดับถัดไปดําเนินการตอไป เพ่ือมิใหมีการค่ังคางและแลวเสร็จ 
ในแตละวัน ซ่ึงหากผูฟองคดีซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการรับสงเงินของฝายการคลัง
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการตามระเบียบดังกลาว ก็ยอมไมอาจเกิดเหตุการณ
เชนนี้ขึ้น การกระทําของผูฟองคดีที่ปลอยใหนาย ป. ดําเนินการดังกลาวแตผูเดียว โดยไมตรวจสอบ
ความถูกตองของจํานวนเงินและไมไดรวมเดินทางไปสงเงินดวย จึงไมชอบตามขอ ๗๙  
ของระเบียบฉบับเดียวกัน กรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความอุตสาหะ ไมเอาใจใสระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง๙ 

                                                        
๘ ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ขอ ๗๙ ในการไปรับหรือสงเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่รับเงินแหงอื่นใด รวมตลอดถึงตางหนวยงานในสํานักงาน

เดียวกัน หามมิใหเจาหนาที่ไปรับหรือสงเงินแตลําพังผูเดียว ตองมีกรรมการไปรับหรือสงเงินรวมกันรับผิดชอบเปนคณะ  
ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

(๑) จํานวนที่ไปรับหรือสงไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยไมคิดรวมจํานวนเงินในเช็คขีดครอมใหมีกรรมการไปรับหรือสง
รวมกันอยางนอยสามคน โดยใหมีขาราชการไมต่ํากวาระดับ ๒ รวมไปดวยอยางนอยหน่ึงคน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๙๑  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การที่ 
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณารายงานผลการสอบสวนแลวมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 
๕% เปนเวลา ๑ เดือน จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยมาตรา ๑๐๓๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน  
  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ตามขอ ๗๙ (๑) ของระเบียบ
กรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน  
และการตรวจเงินฯ ไมวาจํานวนเงินในเช็คขีดครอมจะมากเพียงใด ก็ไมจําเปนตองมีคณะกรรมการ
รับสงเงิน และหมายความถึงการรับสงเงินเฉพาะที่เปนเงินสดหรือเปนหนังสือตราสารเงิน  
เชน เช็ค ซ่ึงไมรวมถึงเช็คขีดครอม เพราะหากรวมถึงจํานวนเงินในเช็คขีดครอมดวยแลว 
ระเบียบดังกลาวก็ไมจําเปนตองบัญญัติขอความที่วา โดยไมคิดรวมจํานวนเงินในเช็คขีดครอมไว
แตอยางใด น้ัน เห็นวา กรณีดังกลาวหมายความถึง การรับสงเงินที่มีเช็คขีดครอมรวมอยูดวย 
ซ่ึงหากจํานวนเงินที่รับสงมีจํานวนไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แลว แมจะนําไปรวมกับเงินตามที่ 
ระบุในเช็คขีดครอมจนทําใหเงินที่ไปรับสงมีจํานวนเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะตองมีกรรมการ 
ไปรับหรือสงรวมกันอยางนอยสามคน  ทั้งนี้ เน่ืองจากไมอาจนับรวมเงินตามจํานวนที่ระบุ 
ในเช็คขีดครอมได ไมวาจํานวนเงินตามเช็คขีดครอมจะมีจํานวนเทาใดก็ตาม  ดังน้ัน เม่ือกรณีน้ี
เปนการไปรับเงินโดยการเบิกเงินจากธนาคารจํานวน ๔๒,๓๐๘ บาท ซ่ึงเปนเงินสดเพียงอยางเดียว 
จึงตองดวยขอ ๗๙ (๑) ของระเบียบดังกลาว 
  สวนประเด็นที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสั่งถอนเงิน
เพ่ือซ้ือแคชเชียรเช็คน้ัน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีและออกแคชเชียรเช็คที่เปนเช็คขีดครอม 
โดยจะไมทําการรับจายเงินเปนเงินสด แตในขณะเกิดเหตุไมมีการทําสัญญากันเปนหนังสือ
ระหวางสํานักงานเขตธนบุรีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาพระ วาการถอน 
                                                        
 ๑๐-๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘๕ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูน้ันควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจส่ังลงโทษ  
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูน้ันที่มีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแกกรณี 
 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ 
หรือวากลาวตักเตือนก็ได 
 การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา ในสถานโทษและอัตราโทษใด 
ไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 



 
 
๑๕๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหถอนเงินเพ่ือซ้ือแคชเชียรเช็คเทาน้ันและจะถอนเปนเงินสดไมได หากดําเนินการนอกเหนือคําสั่ง
เจาของบัญชียอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เห็นวา ไมวาสํานักงานเขตธนบุรี 
กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาพระ จะทําขอตกลงดังกลาวไวหรือไมก็ตาม  
แตเม่ือไดมีการมอบหมายใหผูฟองคดีเปนคณะกรรมการรับสงเงินแลว ผูฟองคดียอมมีหนาที่ 
ที่จะตองดําเนินการตามที่ขอ ๗๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงินฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ โดยไมอาจอางเหตุ 
ที่ธนาคารไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาของเงินมาเปนเหตุยกเวนความรับผิดได และหากเปนกรณี
ที่ธนาคารทําการฝาฝนคําสั่งของเจาของบัญชีจริง ก็เปนเรื่องที่สํานักงานเขตธนบุรีในฐานะ 
เจาของเงินจะตองไปดําเนินการใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาพระ รับผิดชอบ 
ชดใชคาเสียหายใหกับสํานักงานเขตธนบุรีตางหากเปนอีกกรณีหน่ึง โดยไมอาจอางกรณีขางตน 
มาเปนเหตุยกเวนความรับผิดไดเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๐๕/๒๕๕๙)  

 

๒.๑.๓ คําสั่งลงโทษลดขัน้เงินเดือน 
 

  ๑ )  กรณีขาราชการครูมีพฤติการณให นักศึกษาจําหนายบัตร 
ชมภาพยนตรเพื่อแลกกับคะแนน แลวนําเงินรายไดมาเปนของตนเอง 

 

กรณีที่ขาราชการครูมีพฤติกรรมใหนักศึกษาจําหนายบัตร 
ชมภาพยนตรเพื่อแลกกับคะแนน แลวนํารายไดมาเปนของตนเอง เปนการอาศัย 
อํานาจหนาที่ราชการเพ่ือหาประโยชนสวนตน  อันทําให เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
ของตําแหนงหนาที่ราชการ ซึ่งถือไดวาเปนการประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการครูคนดังกลาวโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๐ 
ประกอบกับมาตรา ๑๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  

สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน ชวยปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เม่ือคร้ัง 
ปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกนถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมบังคับใหนักศึกษา
จําหนายบัตรชมภาพยนตรแลวนํารายไดเปนของตนเอง พูดจาไมสุภาพกับนักศึกษา  
และด่ืมสุราเปนประจํา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว  ตอมา ประธานคณะกรรมการสืบสวน



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๙๓  
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสืบสวนฯ ซ่ึงผูฟองคดี 
ไดใหถอยคํายอมรับวาไดใหนักศึกษาจําหนายบัตรชมภาพยนตรจริง โดยไดตกลงกับนักศึกษาวา
หากจําหนายบัตรไมหมด จะตองลดคะแนนในวิชาที่เรียนลง แตไดปฏิเสธขอกลาวหาที่วาพูดจา
ไมสุภาพกับนักศึกษาและด่ืมสุราเปนประจํา คณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงพิจารณาแลว
เห็นวา พฤติกรรมดังกลาวของผูฟองคดีถือเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานกระทําการ
หรือยอมใหผู อ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิตอตําแหนง 
หนาที่ราชการของตนเอง และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๕  
และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เห็นสมควรใหลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๓ เดือน และใหติดตามความประพฤติ
ของผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป ดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการสืบสวนหาขอเท็จจริง
แลวมีคําสั่งลงโทษผูฟองคดีฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนสวนตน อันทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการ เปนการประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ใหลงโทษลดขั้นเงินเดือนจํานวน ๑ ขั้น  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
แตมิไดรับการแจงผลการพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลาอันสมควร จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี และคืนสิทธิ 
อันพึงมีพึงได ในการเลื่อนขั้นตามปกติ  รวมทั้ งคืนสิทธิ อ่ืนอันควรได ใหแก ผูฟองคดี  
และใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาไดมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงตามบันทึกของผูฟองคดีที่ใหถอยคําตอคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียอมรับวาไดใหนักศึกษาจําหนายบัตรชมภาพยนตรจริง 
โดยไดมีการตกลงกับนักศึกษาวาหากจําหนายบัตรหมดจะได ๑๐ คะแนน แตหากจําหนาย 
ไมหมด คะแนนจะลดลง ซ่ึงสอดคลองกับถอยคําของนักศึกษาท่ีตางใหถอยคําตรงกันวา  
ผูฟองคดีจะใหนักศึกษาจําหนายบัตรชมภาพยนตรในทุกเดือน หากจําหนายไมหมด 
จะถูกตัดคะแนนในวิชาเรียน และเนื่องจากนักศึกษาที่เรียนกับผูฟองคดีมีจํานวนมากและทุกคน
จะตองจําหนายบัตรชมภาพยนตร จึงทําใหไมสามารถจําหนายไดหมด นักศึกษาสวนใหญ 
จึงตองซ้ือบัตรไว เองเพ่ือแลกกับคะแนนที่จะได รับ การกระทําดังกลาวของผูฟองคดี 
ทําใหนักศึกษาไดรับความเดือดรอน ประกอบกับผูฟองคดีไมมีพยานหลักฐานมาหักลาง 
ใหมีนํ้าหนักเชื่อไดวาผูฟองคดีมิไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา กรณีจึงรับฟงไดวาพฤติการณ
ของผูฟองคดีเปนความจริงตามขอกลาวหา การที่ผูฟองคดีใหนักศึกษาท่ีเรียนกับตน 
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จําหนายบัตรชมภาพยนตรเพ่ือแลกกับคะแนนดังกลาว ถือเปนการกระทําที่ขัดตอจริยธรรม 
ของขาราชการครู และเปนการกระทําที่ไมรักษาชื่อเสียงของตน รวมทั้งไมรักษาเกียรติศักด์ิ 
ของตําแหนงหนาที่ครู อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ และแมผูฟองคดีจะอางวาไดนํารายไดจากการจําหนายบัตรไปซื้อ
ของใชในแผนกที่ผูฟองคดีสังกัดก็ตาม แตก็เปนการกระทําการโดยเปนการหาผลประโยชน  
อันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
ตามมาตรา ๙๕๑๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  อีกทั้ง ไมปรากฏวามีกฎหมายหรือระเบียบ 
ของทางราชการใหผูฟองคดีกระทําการเชนน้ันได  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาผูฟองคดี
กระทําผิดวินัยกรณีใหนักศึกษาที่เรียนกับตนจําหนายบัตรชมภาพยนตรเพ่ือเก็บคะแนน  
โดยนํารายไดเปนของตนเอง เปนการอาศัยอํานาจหนาที่ราชการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน  
อันทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการ เปนการประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จึงมีคําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
ผูฟองคดีจํานวน ๑ ขั้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๐๑๔ ประกอบกับมาตรา ๑๓๔๑๕  

                                                        
 ๑๒-๑๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๙๕ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําให 
เสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
  มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนง 
หนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   มาตรา ๑๐๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
 ในกรณีกระทําผิดเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาว
ตักเตือนก็ได 
 การส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษใด  
ไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี เห็นวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑) สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใดหรือตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะใดซ่ึงกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
รวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือเปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหา  
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน จึงเปน 
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และถือไมไดวาเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๑๖ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
ใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๕/๒๕๕๘) 
 

                                                                                                                                                               
 (๒) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ของผูถูกกลาวหาพิจารณา 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคส่ี ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงาน
การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละรายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวาง 
ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณา และเม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓  
หรือผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมติน้ัน 
 ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง หรือมาตราน้ีได 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ในเร่ืองที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวนจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาว 
มาใชเปนสํานวนการสอบสวนและทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามหมวดนี้
แลวก็ได  แตทั้งน้ี ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุ 
หรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย  
 มาตรา ๑๓๔ ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติน้ีมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ี มีอํานาจส่ังลงโทษผูน้ันหรือส่ังใหผูน้ันออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวนพิจารณา 
และการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแต  
 (๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายน้ันตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 (๒) ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณาน้ันแลวแตกรณี เปนอันใชได 
 (๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซ่ึงทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง  
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.ค. กรม ซ่ึงทําหนาที่  
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเร่ืองน้ันยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 ๑๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน  
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 ๒) กรณีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเบิกจาย 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยไมถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 

  กรณีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากอธิการบดีใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารวิทยาเขตและศูนยใหการศึกษา 
ไดขอรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกเพื่อนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขต 
แตไมไดจัดใหมีการออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานและไมไดนําเงินที่ไดรับบริจาค 
สงใหแกมหาวิทยาลัย ทั้งที่เงินบริจาคดังกลาวถือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แตกลับนําเงินดังกลาวไปฝากไวกับธนาคาร
ในนามของตนเองกับพวก และตอมาไมไดนําเงินบริจาคซึ่งไดทดรองจายเปนคาใชจาย
ของศูนยใหการศึกษาคืนในบัญชีเงินบริจาค แตไดหักไวเปนเงินคาใชจายที่ไดทดรองจาย
ไปกอนในลักษณะที่ไมเขาขอยกเวนที่ระเบียบของทางราชการกําหนดใหมีการหักไวได 
พฤติการณดังกลาวถือวามิไดมีเจตนาทุจริตในการเบิกจายเงิน แตกระทําไปโดยไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัย อันถือเปนการกระทําผิดวินัยฐานไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนความผิดวินัย 
อยางไมรายแรง การที่อธิการบดีมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ๑ ข้ัน ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงชอบ
ดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยระดับ ๘ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ไดกระทําผิดวินัยเม่ือคร้ังเปนผูชวยอธิการบดีและเปนประธานศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่มอบอํานาจใหผูฟองคดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยในวันงานพิธีเปดอาคารอํานวยการและ
ศูนยบริการทางการศึกษา ผูฟองคดีไดเชิญชวนใหมีการบริจาคเงินเขาเปนกองทุนเพ่ือการศึกษา
และการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยไดระบุขอความเชิญชวนรวมสมทบกองทุนดังกลาว 
แทนการนํากระเชาดอกไมหรือของขวัญอ่ืนใดมารวมในพิธีไวที่ดานหลังบัตรเชิญ ปรากฏวา 
มีผูรวมบริจาคเงินเปนจํานวน ๕๑,๗๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดนําเงินบริจาคดังกลาวไปนําฝาก 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๕๙๗  
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กับธนาคารในนามของตนเองกับพวก โดยไมไดนําสงผูถูกฟองคดีที่ ๓ และไมไดจัดใหมี 
การออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน  ตอมา ผูฟองคดีไดนําเงินบริจาคดังกลาวไปทดรองจาย 
เปนคาเคร่ืองนอนของศูนยใหการศึกษาขางตน และหลังจากเบิกเงินคาเคร่ืองนอนจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ แลว ผูฟองคดีไมไดนําเงินตามจํานวนที่ขอเบิกไปคืนในบัญชีเงินฝาก แตไดหักเงินดังกลาว
ไวเปนคาใชจายที่ไดทดรองจายไปกอนในลักษณะที่ไมเขาขอยกเวนที่ระเบียบกําหนดให 
มีการหักไวได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงกรณีดังกลาว 
ผลการสืบหาขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดกระทําความผิดจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี ผลการสอบสวนเห็นวาการกระทํา
ของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง เห็นสมควรใหลงโทษไลออกจากราชการ  
ซ่ึงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวมีมติ
เชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
ขอความเปนธรรมตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดี
กระทําความผิดวินัยไมรายแรง มีมติเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น ผูฟองคดี 
ไดอุทธรณคําสั่งลดข้ันเงินเดือนดังกลาวอีกคร้ังตอนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
แตที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ที่ใหลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาเสียหาย
จากการถูกลดขั้นเงินเดือนดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จัดตั้งศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีหนาที่และ 
ความรับผิดชอบในการใหบริการ จัดการเรียนการสอนในสาขาและระดับตาง ๆ ตามหลักสูตร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเปนสวนราชการหรือหนวยงาน 
ในผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะและมีหนาที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง๑๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สวนผูฟองคดีในฐานะประธานศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดรับมอบอํานาจให 

                                                        
 ๑๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  มาตรา ๑๐ ฯลฯ ฯลฯ 
  มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพ่ือดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคําส่ังผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารวิทยาเขตและศูนยใหการศึกษาดังกลาว การท่ี 
ผูฟองคดีไดออกบัตรเชิญบุคคลภายนอกเพื่อเขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดอาคารอํานวยการ 
และศูนยบริการการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบุขอความดานหลังบัตรเชิญขอเชิญชวน 
รวมสมทบกองทุนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ยอมทําใหผูเขารวมงานเขาใจวา
เปนการเชิญชวนใหบริจาคเงินเขากองทุนของศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การท่ีผูเขารวม
ในพิธิเปดอาคารดังกลาวบริจาคเงินจํานวน ๕๑,๗๐๐ บาท จึงเปนการบริจาคใหศูนยใหการศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือนําเงินไปใชในการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรีตอไปตามคําเชิญชวน 
เงินบริจาคขางตนจึงเปนเงินรายไดของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)๑๘  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ประกอบกับขอ ๔ ขอ ๖ และขอ ๗ ของระเบียบ 
สภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ผูฟองคดีจึงตองนําสงเงินดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจาก 
ผูฟองคดีไดรับเงินบริจาคในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไมไดออกใบเสร็จรับเงิน 
ไวเปนหลักฐานและไมไดนําเงินจํานวนขางตนสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตไดนําเงินไปฝากไวกับ
ธนาคารในนามของตนเองกับพวก การที่ตอมาผูฟองคดีไดนําเงินบริจาคดังกลาวไปทดรองจาย
เปนคาเครื่องนอนของศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พรอมกับยื่นหนังสือขอเบิกเงิน 
คาเคร่ืองนอนจากเงินโครงการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และภายหลังจากไดรับอนุมัติคาเคร่ืองนอน
จากเงินโครงการขางตนแลว ผูฟองคดีไมไดนําเงินตามจํานวนที่ขอเบิกไปคืนในบัญชีเงินบริจาค 
แตไดหักเงินดังกลาวไวเปนเงินคาใชจายที่ผูฟองคดีไดทดรองจายไปกอนในลักษณะที่ไมเขา
ขอยกเวนที่ระเบียบกําหนดใหมีการหักไวได จึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๕๑๙ ขอ ๑๖๒๐  

                                                        
 ๑๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๙-๒๐ ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ขอ ๑๕ การหักเงินไดไวจายเพ่ือการใด ๆ กอนนําสงสถาบัน จะกระทํามิได เวนแตเงินรายไดที่เกิดจาก 
การดําเนินงานของสถาบัน หนวยงานหรือโครงการที่สภาประจําสถาบันเห็นชอบหรือมีระเบียบการรับจายเงินไวเปนเฉพาะ  
ใหหักคาใชจายบางสวนกอนได 
 ขอ ๑๖ การรับจายเงินรายไดจะตองมีการออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงิน 
ตองเปนไปตามที่สภาหรือตามที่ทางราชการกําหนด มีเลมที่ และเลขที่ใบเสร็จ เรียงลําดับทุกฉบับ และมีทะเบียนการควบคุม
ใบเสร็จรับเงินของหนวยงานที่สามารถตรวจสอบได 
 กรณีรับเงินบางประเภทจะใชเอกสารอื่นที่สถาบันกําหนดแทนใบเสร็จรับเงินตามวรรคหน่ึงได แตตองอยู 
ในลักษณะที่สามารถตรวจสอบการรับเงินได 
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และขอ ๑๗๒๑ ของระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารงบประมาณ
และการเงินฯ พฤติการณของผูฟองคดีถือวามิไดมีเจตนาทุจริตในการเบิกจายเงินที่พิพาท  
แตกระทําไปโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และเม่ือ 
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดอยูกอนวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใชบังคับ 
ผูบังคับบัญชาจึงมีอํานาจสั่งลงโทษไดตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะกระทําความผิด 
ตามมาตรา ๗๓๒๒ และมาตรา ๗๕๒๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการกระทําขางตนถือวา
เปนการกระทําผิดวินัยฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ซ่ึงผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนไดตามควร 
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ซ่ึงมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติใหนํามาใชบังคับ
กับขาราชการครูโดยอนุโลม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเงินเดือนผูฟองคดี 
๑ ขั้น ตามมติผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนระดับโทษที่เหมาะสมแกกรณีความผิดและเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๑/๒๕๕๙) 

                                                        
 ๒๑ ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๑๗ เงินรายไดที่หนวยงานเปนผูจัดเก็บในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหนําสงฝายการเงินภายใน  
๓ วันทําการ ถามีรายรับเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหนําสงภายในวันน้ันหรือวันทําการถัดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๒-๒๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๗๓ ผูใดเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือขาราชการ 
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี และมีตําแหนงตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 มาตรา ๗๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือกรณีที่สมควรให 
ออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจส่ังลงโทษผูน้ันหรือส่ังใหผูน้ัน
ออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดําเนินการ 
เพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแต 
 (๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายน้ันตอไปจนกวาจะเสร็จ 
 (๒) ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะน้ันเสร็จไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือพิจารณาน้ัน แลวแตกรณี เปนอันใชได 



 
 
๑๖๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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๒.๒  กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

๒.๒.๑  คําสั่งลงโทษปลดออก 

  

๑) กรณีขาราชการตํารวจใชกลอุบายหลอกลวงเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยไมสุจริตและเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูอ่ืน 
และนําความรูชองทางของกฎหมายมาใชโดยมิชอบ 
 

   กรณีที่ขาราชการตํารวจมีพฤติการณนํารถยนตของคูสัญญา 
เชาซื้อกับตนไปใชเพื่อกูยืมเงินจากไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุน แตไมยอมชําระหน้ีเงินกู 
เปนเหตุใหรถยนตของผูเชาซื้อตองถูกยึดไป ถือเปนการใชกลอุบายหลอกลวงเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยไมสุจริตและเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผู อ่ืน อีกทั้งยังเปนการนําความรูชองทางของกฎหมายมาใชโดยมิชอบ แมวา 
การกระทําความผิดดังกลาวจะเปนความผิดอันยอมความได แตเม่ือไดกระทําความผิด
โดยอาศัยความเปนขาราชการตํารวจเพ่ือใหผูอ่ืนเกิดความไววางใจ จึงยอมสงผลกระทบ
ตอเกียรติของขาราชการตํารวจ และความรูสึกของสังคมที่มีตอขาราชการตํารวจ  
ทําใหราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียง การกระทําในลักษณะดังกลาว 
จึงเปนการกระทําอันไดชื่อวาประพฤติชั่วอยางรายแรง  และกระทําหรือละเวน 
การกระทําใด ๆ รวมทั้งการกระทําความผิดตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติ 
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ถือเปน 
การกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน  ดังน้ัน การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษปลดขาราชการตํารวจคนดังกลาว
ออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เ ม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ตําแหนงผูบังคับหมู  
สถานีตํารวจภูธรกระนวน จังหวัดขอนแกน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑)ไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๗๙ (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานกระทําการ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และกระทําการหรือละเวนการกระทําใด ๆ รวมทั้ง
การกระทําผิดตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง จากกรณีที่ผูฟองคดีรวมกับพวกซ่ึงเปนพอตา แมยายและนองภรรยา ดําเนินกิจการ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ้ือขายรถยนตมือสอง โดยเม่ือผู เสียหายไดทําสัญญาเชาซ้ือรถยนตกับผูฟองคดีแลว  
ผูฟองคดีกับพวกไดนําคูมือจดทะเบียนรถยนตไปกูยืมเงินจากไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุน 
อีกทอดหน่ึง โดยผูฟองคดีกับพวกไมไดชําระเงินกูใหแกไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุนดังกลาว  
ทําใหเม่ือผูเสียหายชําระคางวดครบถวน ผูเสียหายไมไดรับสมุดคูมือจดทะเบียนรถยนต 
และไดรับการผัดผอนเรื่อยมา  อีกทั้ง รถยนตที่ผูเสียหายเชาซ้ือจากผูฟองคดีก็ไดถูกตัวแทน
จากไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุนติดตามยึดไป  ตอมา ผูเสียหายไดเขาแจงความดําเนินคดีอาญา
กับผูฟองคดีกับพวกในขอหาฉอโกง และพนักงานอัยการไดเปนโจทกยื่นฟองผูฟองคดีตอศาลแขวง 
จํานวนทั้งสิ้น ๘ คดี ซ่ึงผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการติดตอซ้ือขาย
ตลอดจนการตกลงราคา โดยเปนเพียงผูเขียนและตัวแทนเขาทําสัญญาในฐานะผูใหเชาซ้ือ 
แทนพอตาเทาน้ัน แตเม่ือพอตาหลบหนี ผูฟองคดีจึงถูกดําเนินคดีในฐานะผูใหเชาซ้ือ  
ซ่ึงในระหวางการถูกดําเนินคดี ผูฟองคดีไดยินยอมชดใชเงินใหแกผูเสียหายทั้งแปดราย  
และศาลไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีของผูฟองคดีออกจากสารบบความแลว โดยภายหลังจากที่ 
ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งลงโทษใหปลดออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจเกี่ยวกับการอุทธรณ ทําการแทนผูถูกฟองคดีที่  ๒ ไดมีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการและมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   จากขอเท็จจริงที่ปรากฏวาผูฟองคดีไดรับสารภาพในคดีอาญาอันเปน
ความผิดฐานฉอโกงและตกลงชดใชเงินใหแกผูเสียหายจํานวน ๕ คดี และในระหวางการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ ผูฟองคดีไดชดใชเงินใหแกผูเสียหาย เปนเหตุใหผูเสียหาย 
ถอนคํารองทุกข อีก ๓ คดี ศาลจึงไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีของผูฟองคดีออกจากสารบบความ 
ทั้งหมดแลว น้ัน ขอเท็จจริงดังกลาวจึงรับฟงเปนที่ยุติแลววา ผูฟองคดีไดกระทําความผิด 
ตอผูเสียหายจริง สวนการกระทําใดจะถือไดวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไมน้ัน จะตอง
พิจารณาถึงเกียรติของขาราชการและความรูสึกของสังคมที่มีตอการกระทําของขาราชการผูน้ัน 
ประกอบกับเจตนาในการกระทํา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการผูน้ันวาไดกระทําการให
ราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียงหรือไม การที่ผูฟองคดีนํารถยนตที่ผูเสียหาย 
ไดเชาซ้ือกับผูฟองคดีไปโอนใหแกไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุนอีกทอดหนึ่ง โดยวิธีการนําไปกูยืมเงิน
จากไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุน แตไมยอมชําระหนี้เงินกู จนเปนเหตุใหรถยนตที่ผูเสียหายเชาซ้ือ 
จากผูฟองคดีถูกตัวแทนจากไฟแนนซหรือบริษัทเงินทุนติดตามยึดไป ถือเปนการใชกลอุบาย 
หลอกหลวงผู เสียหายเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยไมสุจริตและเกิด 



 
 
๑๖๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเสียหายอยางรายแรงแกผูเสียหาย เปนการอาศัยความรูชองทางของกฎหมายโดยมิชอบ   
ทั้งน้ี แมการกระทําผิดดังกลาวจะเปนความผิดอันยอมความกันไดในคดีอาญา แตเม่ือพิจารณา 
การกระทําของผูฟองคดีแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดกระทําผิดโดยอาศัยความเปนขาราชการตํารวจ 
ทําใหผูเสียหายเกิดความไววางใจ มีการนัดหมายผูเสียหายใหมาชําระเงินคาเชาซ้ือรถยนต 
ที่สถานีตํารวจ และหากผูเสียหายคางชําระคาเชาซ้ือ ผูฟองคดีจะมีหนาที่ติดตามทวงถาม  
ซ่ึงการกระทําลักษณะดังกลาวยอมมีผลกระทบตอเกียรติของขาราชการตํารวจหรือความรูสึก 
ของสังคมที่มีตอขาราชการตํารวจ ทําใหราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียง  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจซึ่งมีหนาที่รักษากฎหมายใหเกิดความ 
สงบเรียบรอยในบานเมือง แตผูฟองคดีกลับมากระทําผิดกฎหมายเสียเอง การกระทําผิด 
ของผูฟองคดีดังกลาว จึงถือไดวาเปนการกระทําอันไดชื่อวาประพฤติชั่วอยางรายแรง  
และการกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ  รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘๒๔ อันเปนเหตุ 

                                                        
 ๒๔ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๗๘ การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดแก การไมรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติและขอหาม 
ในเร่ืองดังตอไปน้ี 
 (๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 
 (๒) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังน้ันจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชน
ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังน้ันก็ได และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว  
ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
 (๓) ตองรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญ ผูนอย 
 (๔) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดท้ิงหนาที่ราชการมิได 
 (๕) ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
เปนผูส่ังใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว 
 (๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ 
 (๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตอง 
ชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
 (๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการ  
หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอยโดยหามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม 
กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการหรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาที่ของตน 
 (๙) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ เอาใจใส  
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
 (๑๐) ตองไมกระทําการอันเปนเหตุใหแตกความสามัคคีระหวางขาราชการตํารวจ 
 (๑๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการ 
รายงานเท็จดวย 
 (๑๒) ตองไมใชกิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไมสมควร 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕)  
และ (๖)๒๕ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ มีระดับการลงโทษปลดออกหรือไลออก 
ตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง๒๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใชดุลพินิจ
ลดหยอนโทษใหแกผูฟองคดีจากโทษไลออกเปนโทษปลดออก และมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการ ซ่ึงเปนการลงโทษในระดับต่ําสุดของการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบและเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๗/๒๕๕๘) 
 

๒) กรณีขาราชการตํารวจเลือกปฏิบัติในการจับกุมและละเวน 
ไมเขาหามปรามหรือสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจเขาปองปดขัดขวางหรือระงับเหตุ 
ทํารายรางกายระหวางผูชุมนุม 
 

  กรณีขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจากการ 
เขาควบคุมหรือจับกุมตัวผูชุมนุมฝายหน่ึงฝายใดในลักษณะที่มิไดระมัดระวังในการ 
ใชอํานาจจับกุมโดยสุภาพหรือจับกุมโดยละมอม เปนเหตุใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ

                                                                                                                                                               
 (๑๓) ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
 (๑๔) ตองไมกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการบังคับผูบังคับบัญชาเปนทางใหเสียระเบียบแบบแผน
วินัยตํารวจ 
 (๑๕) ตองไมกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการหรือทําใหเสียระเบียบแบบแผน
ของตํารวจ 
 (๑๖) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 (๑๗) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันน้ัน 
ในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 (๑๘) กระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 ๒๕-๒๖ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  มาตรา ๗๙ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแกการกระทําดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   (๖) กระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ 
อยางรายแรง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๐ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ส่ังลงโทษปลดออก  
หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษ
ต่ํากวาปลดออก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ไดรับความเสียหายจากการถูกกลาวหาวาเลือกปฏิบัติในการจับกุมและปลอยใหมีการ
ทํารายรางกายจนไดรับบาดเจ็บ เม่ือพิจารณาจากพฤติการณและการกระทําทั้งหมด 
ทั้งกอนและหลังเกิดเหตุซึ่งปรากฏตามภาพเคลื่อนไหวจากวีดิทัศนที่ขาราชการตํารวจ 
ผูถูกลงโทษทางวินัยอางสงตอศาลและจากโทรศัพทมือถือที่มีผูบันทึกภาพเหตุการณไว
ปรากฏวา พยานหลักฐานทั้งสองกลองดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะบงชี้ไดชัดเจนวา 
ขาราชการตํารวจรายดังกลาวไดกระทําการอันเปนการชวยเหลืออํานวยความสะดวก 
หรือขัดขวางไมใหผูชุมนุมหลุดจากการถูกคุกคามของผูชุมนุมฝายตรงขาม แตเม่ือ
ปรากฏตอมาวาภายหลังจากการเขาควบคุมเหตุการณดังกลาว มีการกระทําความผิดอาญา
ที่ปรากฏซึ่งหนา แตขาราชการตํารวจผูถูกลงโทษทางวินัยขางตนกลับละเวนไมเขา 
หามปรามหรือสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจเขาปองปดขัดขวางหรือระงับเหตุ ทั้งที่บุคคล 
ที่กระทําความผิดไมใชคนหมูมากที่ไมอยูในวิสัยที่จะปองกันขัดขวางได เปนเหตุให 
มีภาพการกระทําหนวงเหน่ียวผูอ่ืนใหเสื่อมเสียเสรีภาพแพรออกไปสูสาธารณชน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  สงผลใหสาธารณชนขาดความเชื่อม่ันศรัทธา 
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจและสํานักงานตํารวจแหงชาติ การละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ขาราชการตํารวจดังกลาวจึงถือเปนความผิดวินัย แตเม่ือคํานึงถึง
สภาวะเหตุการณในขณะน้ันที่มีประชาชนสองฝายตางเผชิญหนากันอยูหลายจุด 
และมีแนวโนมที่จะปะทะกันไดทุกเม่ือ จึงเปนการยากที่ขาราชการตํารวจขางตน 
จะควบคุมดูแลเหตุการณไดอยางเชนกรณีปกติ การกระทําดังกลาวของขาราชการตํารวจ
ผูถูกลงโทษทางวินัยจึงเปนเพียงการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติจึงชอบที่จะใชดุลพินิจลงโทษทางวินัยไดภายใตกรอบและกฎเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดตามความรายแรงแหงกรณี อันไดแก การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม  
กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน การที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําสั่งลงโทษ 
ปลดขาราชการตํารวจดังกลาวออกจากราชการอันเปนโทษที่แตกตางไปจากท่ีกฎหมาย
กําหนด จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย   
  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ตําแหนงรองผูบังคับการ  
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยกรณีทําการควบคุมหรือจับกุม
นาย ว. ผูตะโกนตอตานพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เปนเหตุใหนาย ว. 
ถูกทํารายรางกาย ที่บริเวณหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูรองสอด) 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๖๐๕  
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จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ซ่ึงผลการพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนดังกลาวปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่รักษา 
ความปลอดภัยพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยคําส่ังดังกลาวไดระบุวากรณี
เกิดเหตุการณไมสงบหรือไมเรียบรอยใหพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําความผิด
ทุกราย แตผูฟองคดีกลับเลือกปฏิบัติในการเขาจับกุมและควบคุมตัวนาย ว. โดยใชกําลังผลักที่หลัง
เพ่ือดันตัวนาย ว. ใหเดินออกจากจุดที่ยืนอยู เปนเหตุใหนาย ว. ถูกกลุมบุคคลทํารายรางกาย
โดยผูฟองคดีไมไดเขาหามปรามหรือทําการชวยเหลือ ทั้งที่ตนเองมีหนาที่ในการรักษา 
ความสงบเรียบรอย อีกทั้งไดควบคุมตัวนาย ว. ไปที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและเปน 
ผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับนาย ว. พฤติการณของผูฟองคดีจึงมิใช 
เปนการเขาไปหามปรามเพ่ือแยกกลุมผูชุมนุมทั้งสองฝายออกจากกันหรือเขาไปชวยเหลือนาย ว. 
ใหออกจากบริเวณดังกลาวไปอยูในที่ปลอดภัย แตเปนการเขาจับกุมและควบคุมตัวในลักษณะที่
มิไดระมัดระวังในการใชอํานาจจับกุมโดยสุภาพหรือจับกุมโดยละมอม จึงเปนการไมปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดีลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ อํานาจการจับกุม ขอ ๑๔ 
และบทที่ ๔ วิธีการจับ ขอ ๓๕ อันเปนเหตุใหสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับความเสียหาย 
จากการถูกกลาวหาวาเลือกปฏิบัติไมมีความเสมอภาคและปลอยใหมีการทํารายรางกาย 
จนไดรับบาดเจ็บ การกระทําของผูฟองคดีมีมูลความผิดทางวินัยอยางรายแรง โดยมีพฤติการณ
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กระทําการอันไดชื่อวา 
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเสียหาย 
แกราชการอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาโทษ 
ทางวินัยกับผูฟองคดีตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  หลังจากนั้น ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดเสนอกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณา 
สั่งลงโทษเพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาส่ังลงโทษพิจารณาแลว 
มีมติเปนเอกฉันทใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่ง 
ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมทั้ง 
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ขอใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตํารวจดังเดิม และคืนสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมาย 
ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การจะวินิจฉัยวาผูฟองคดีมีการกระทําตามที่ถูกชี้มูลหรือไม จําตอง
พิจารณาจากพฤติการณและการกระทําทั้งหมดทั้งกอนและหลังเกิดเหตุ มิใชพิจารณาแตเฉพาะ
เหตุการณใดเหตุการณหน่ึง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากอนหนาเกิดเหตุในคดีน้ี พันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดเดินทางไปเปนประธานเปดงานที่หางสรรพสินคา
พารากอน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไดมีเหตุกระทบกระทั่งกันระหวางกลุมสนับสนุน 
กับกลุมตอตาน  ดังน้ัน เม่ือพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร มีกําหนดการจะเดินทางไปเปนประธาน
เปดงาน ณ อุทยานการเรียนรูที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ อีก 
ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบพ้ืนที่จึงไดประชุมตํารวจ 
ในสังกัดเพ่ือปองกันเหตุดังกลาว โดยมีผูฟองคดีซ่ึงขณะนั้นรับราชการตําแหนงรองผูบังคับการ 
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ และผูกํากับการสืบสวนนครบาล ๖ เขาประชุมดวย  ตอมา  
ในวันเกิดเหตุ หลังจากที่พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับแลวปรากฏวามีประชาชน
ฝายที่สนับสนุนรองตะโกนวา “ทักษิณ สูๆ” สวนฝายที่ตอตาน คือ นาย ว. และนาย ฤ. ก็ตะโกนวา 
“ทักษิณออกไป” ผูฟองคดีพรอมดวยกําลังตํารวจอีก ๓ นาย จึงไดเดินมายังบริเวณที่ฝายตอตาน
ยืนตะโกนอยู ขณะนั้นนาย ว. ยืนอยูที่โตะประชาสัมพันธ โดยหันลําตัวดานซายใหโตะ สวนนาย ฤ. 
ยืนอยูดานหนานาย ว. แตเฉียงไปทางซายเล็กนอย  ตอมา ไดมีนาย ส. และนาย ช. ไดเคลื่อนตัว
เขาหานาย ว. และนาย ฤ. โดยนาย ส. ใชมือขางซายจับตนแขนขวาของนาย ว. สวนนาย จ. 
ผูสนับสนุนพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อีกคนหน่ึงไดใชมือซายชอนจับขอมือซายของนาย ว. 
และพยายามดึงตัวนาย ว. ออกจากจุดที่ยืนอยู แตนาย ว. ขัดขืนและพยายามเบี่ยงตัวถอยหลัง 
ทําใหนาย ว. เสียหลักเซไปดานหลัง ซ่ึงเปนเวลาเดียวกับที่ผูฟองคดีไดเดินออมหลังนาย จ.  
และนาย ส. มายืนอยูดานหลังนาย ว. ซ่ึงภาพจากวีดิทัศนที่ผูฟองคดีอางสงตอศาลปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดใชมือซายประคองไปที่หลังของนาย ว. แตนาย จ. โถมเขาประชิดตัวและเขาล็อกคอ
นาย ว. เพ่ือจะดึงตัวออกมา แตนาย ว. ไดขัดขืนด้ินหลุดจากการถูกล็อกคอ ผูฟองคดีจึงเขาไปแทรก
โดยใชมือซายจับที่ไหลขวาของนาย ว. สวนมือขวาซึ่งถือวิทยุสื่อสารแตะที่แขนซายของนาย จ.  
พรอมพูดขึ้นวา “อยา อยา” และไดใชมือแตะไปที่หลังนาย ว. แลวถอยหางออกมา  นอกจากน้ี 
ในชวงเวลาที่เกิดเหตุดังกลาวน้ัน มีผูใชโทรศัพทมือถือถายภาพเคลื่อนไหวไว ซ่ึงปรากฏตามภาพวา 
ผูฟองคดีไดใชมือซายผลักที่หลังนาย ว. ไปทางโตะประชาสัมพันธ ซ่ึงเม่ือพิเคราะหจาก
ภาพเคลื่อนไหวท้ังสองกลองแลว เห็นวา แมภาพทั้งสองกลองจะถายเหตุการณจากทางดานหลัง
ของผูฟองคดี แตมุมกลองของผูใชโทรศัพทมือถือถายภาพเคล่ือนไหวจะถายภาพในลักษณะ 
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ที่เยื้องกับผูฟองคดี ในขณะที่มุมกลองที่ผูฟองคดีอางสงจะเปนการถายภาพจากดานหลัง 
ของผูฟองคดีและในระยะใกล ภาพที่ปรากฏจึงอาจแตกตางกัน กรณีจึงยังไมมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะบงชี้ใหชัดเจนไดวา ผูฟองคดีไดกระทําการอันเปนการชวยเหลืออํานวยความสะดวก
ใหนาย จ. เขาล็อกคอนาย ว. หรือขัดขวางไมใหนาย ว. หลุดจากการถูกคุกคามของนาย จ.  
กับพวก  อยางไรก็ตาม ภายหลังจากผูฟองคดีไดเขาไปแทรกและถอยหางออกมาแลว นาย จ.  
ก็ยังไดโถมเขาประชิดตัวและใชมือล็อกไปที่คอนาย ว. และจับเหวี่ยงไปขางหนาในลักษณะ 
ใชกําลังประทุษราย หนวงเหน่ียว ขัดขวาง ทําใหผูอ่ืนเสื่อมเสียเสรีภาพ จนนาย ว. ตองจํายอม
ใหนาย จ. ควบคุมตัวออกไปจากบริเวณที่เกิดเหตุ และถูกทํารายรางกายเปนชวงๆ ซ่ึงถือวา
เปนการกระทําความผิดอาญาที่ปรากฏซึ่งหนา แตผูฟองคดีกลับละเวนไมเขาหามปรามหรือ 
สั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจเขาปองปดขัดขวางหรือระงับเหตุ ทั้งที่บุคคลที่กระทําความผิด
ดังกลาวมีเพียง ๒ ถึง ๓ คน ไมใชคนหมูมากที่ไมอยูในวิสัยของผูฟองคดีที่จะปองกันขัดขวางได 
เหตุการณดังกลาวมีสื่อมวลชนติดตามทําขาวจนทําใหเกิดภาพกระทําหนวงเหน่ียวผู อ่ืน 
ใหเสื่อมเสียเสรีภาพแพรออกไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลใหสาธารณชน 
ขาดความเชื่อม่ันศรัทธาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีจึงถือเปนความผิดวินัย  อยางไรก็ตาม เม่ือคํานึงถึง
สภาวะเหตุการณในขณะนั้นที่มีประชาชนสองฝายตางเผชิญหนากันอยูหลายจุดและมีแนวโนม 
ที่จะปะทะกันไดทุกเม่ือ จึงเปนการยากที่ผูฟองคดีจะควบคุมดูแลเหตุการณไดอยางเชนกรณีปกติ 
การกระทําดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนเพียงการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา ๗๘ 
(๑๓) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เทาน้ัน ซ่ึงมาตรา ๘๙  
วรรคหนึ่ง๒๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน
ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด... ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะใชดุลพินิจลงโทษ 
ทางวินัยผูฟองคดีไดภายใตกรอบและกฎเกณฑที่กฎหมายกําหนดตามความรายแรงแหงกรณี 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่ง ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผูฟองคดี

                                                        
 ๒๗ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  มาตรา ๘๙ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ  
ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน  
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทัณฑกรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ออกจากราชการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี โดยมีขอสังเกตวา  
ไมตัดอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผูฟองคดีเสียใหมตามฐานความผิด
และอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดใหถูกตอง รวมทั้งคืนสิทธิอันพึงมีพึงไดแกผูฟองคดีตอไป  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๑/๒๕๕๙) 

 

๒.๒.๒  คําสั่งลงโทษไลออก 
 

 ๑) กรณีขาราชการตํารวจรถไฟมีอาการเมาสุรา ทํารายรางกาย 
และเอาเงินของผูโดยสารไป 
 

   กรณีที่ขาราชการตํารวจรถไฟซึ่งมีอาการมึนเมาสุราในขณะ
ปฏิบัติหนาที่ไดเขาไปทํารายรางกายและจับตัวผูโดยสารใสกุญแจมือ  อีกทั้ง ไดเอาเงิน
ของผูโดยสารไป พฤติการณดังกลาวถือเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและกดข่ีขมเหง
รังแกประชาชน อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่ง
ลงโทษไลขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู แผนก ๒ กองกํากับการ ๑  
กองตํารวจรถไฟ ไดถูกนาย ส. รองเรียนตอนายสถานีรถไฟลําพูนวา ขณะผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่
ควบคุมขบวนรถไฟรถเร็วที่ ๑๐๓ เดินทางระหวางสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟเชียงใหม  
ผูฟองคดีซ่ึงมีอาการมึนเมาสุราไดขอทําการตรวจคนตัวนาย ส. ผูโดยสารที่ขึ้นมาจาก 
สถานีรถไฟลพบุรีเพ่ือไปลงที่สถานีรถไฟลําพูน เพ่ือขอดูบัตรประจําตัวประชาชน แตเน่ืองจาก
นาย ส. มีแตใบขับขี่ จึงเปนเหตุใหผูฟองคดีไมพอใจ จึงไดดึงตัวนาย ส. ใหลุกจากเกาอ้ี  
แลวสวมใสกุญแจมือและใชมือตอยไปที่บริเวณทอง ๑ คร้ัง ทั้งยังไดลวงเอาเงินจากกระเปากางเกง
ไปจํานวน ๓,๐๐๐ บาท นายสถานีรถไฟลําพูนจึงไดแจงเรื่องดังกลาวตอผูกํากับการ ๑ กองตํารวจ
รถไฟ ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี  ตอมา ผูบังคับบัญชาไดมีคําส่ังใหสืบสวนขอเท็จจริง 
ซ่ึงผลการสืบสวนเห็นวาคดีมีมูล ผูบังคับการตํารวจรถไฟจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีมิไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอกลาวหา จึงเสนอใหยุติเรื่อง 
แตผูบังคับการตํารวจรถไฟพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดทํารายรางกายและใสกุญแจมือ  
อีกทั้งเอาเงินจากนาย ส. ไปจริง ถือเปนผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงเห็นควรไลออกจากราชการ 
จึงเสนอความเห็นดังกลาวตอผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการพิจารณาทัณฑทางวินัยพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดี 
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กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามความเห็นของผูบังคับการตํารวจรถไฟ จึงมีมติเห็นควรไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
(ก.ตร.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติยกอุทธรณ และมีหนังสือรายงานผล 
การพิจารณาอุทธรณใหนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาสั่งการ ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณตามมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยที่ไลผูฟองคดีออกจากราชการและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมทั้ง 
ใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือภายหลังจากที่นาย ส. ไดทําบันทึกรองเรียนตอนายสถานีรถไฟ
ลําพูนวา ผูฟองคดีทํารายรางกายนาย ส. และจับใสกุญแจมือแลวเอาเงินสดไปจํานวน ๓,๐๐๐ บาท 
นายสถานีรถไฟลําพูนจึงไดโทรศัพทแจงตอผูกํากับการ ๑ กองตํารวจรถไฟ ซ่ึงผูกํากับการ ๑ 
กองตํารวจรถไฟไดทําบันทึกรับแจงเหตุวา ขณะที่นาย ส. ซ่ึงเปนผูโดยสารมากับขบวนรถไฟ 
รถเร็วกรุงเทพ-เชียงใหม น่ังสูบบุหร่ีที่หัวโบก้ีผูโดยสาร ผูฟองคดีซ่ึงเปนตํารวจรถไฟมีอาการ 
มึนเมาสุราเดินเขามาแจงตอนาย ส. วาไดทําผิดกฎหมายและใชมือตอยที่หนาทองนาย ส.  
๑ คร้ัง จากนั้นไดคนตัวนาย ส. แลวหยิบเงินออกไปจากกระเปานาย ส. จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  
โดยขณะเกิดเหตุมีพนักงานหามลอเห็นเหตุการณเขามาหาม ผูฟองคดีจึงไดเดินจากไป  ตอมา  
ผูกํากับการ ๑ กองตํารวจรถไฟไดทําบันทึกถึงพันตํารวจโท ช. ใหสืบสวนขอเท็จจริงกรณี
ดังกลาว โดยผลการสืบสวนปรากฏวา พนักงานหามลอเห็นผูฟองคดีมีลักษณะมึนเมาและ 
เห็นนาย ส. ถูกจับใสกุญแจมือ สวนนายสถานีรถไฟลําพูนไดรับแจงเหตุการณจากนาย ส. 
ผูเสียหายในทันทีซ่ึงใกลชิดกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  ทั้งน้ี การที่พนักงานหามลอและนายสถานี
รถไฟลําพูนไดมาใหถอยคําดังกลาว พยานทั้งสองปากเปนบุคคลภายนอก ไมไดมีสวนไดเสียกับ
ขอพิพาทที่เกิดขึ้น จึงมีนํ้าหนักรับฟงได  อีกทั้ง เหตุการณดังกลาวยังเปนไปอยางตอเน่ือง 
และสอดคลองตองกันที่จะรับฟงไดวาผูฟองคดีกระทําผิดตามที่ถูกรองเรียนจริง แมตอมา 
นาย ส. จะใหการวา ผูฟองคดีมิไดมึนเมาสุราและไมไดเอาเงินของนาย ส. ไป แตกลับปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีพรอมดวยบิดา มารดา พ่ีสาว และเพื่อนของผูฟองคดีไดไปพบนาย ส.  
ที่บานหลังเกิดเหตุ โดยไดนําดอกไมธูปเทียนมาขอขมาท่ีไดลวงเกินและมอบเงินคาทําขวัญ
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเปนการสนับสนุนพฤติการณการกระทําความผิดดังกลาวของผูฟองคดี
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับเม่ือการสืบสวนขอเท็จจริงของพันตํารวจโท ช. ไมปรากฏวา 
มีเจตนากลั่นแกลงผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเอาสํานวน
การสืบสวนขอเท็จจริงของพันตํารวจโท ช. มาพิจารณาเพื่อออกคําส่ังลงโทษผูฟองคดีแตเพียง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยางเดียว พฤติการณดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและกดขี่ขมเหง
รังแกประชาชน อันเปนการกระทําผิดวิ นัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๒๘  
และมาตรา ๙๔ วรรคสอง๒๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีสามารถสั่งลงโทษปลดหรือไลผูฟองคดีออกจากราชการได 
ตามมาตรา ๑๐๔๓๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๙ วรรคแปด๓๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซ่ึงแกไข

                                                        
 ๒๘-๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘๒   ฯลฯ    ฯลฯ 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได  
เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา ๙๔   ฯลฯ    ฯลฯ 
 การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง 
 มาตรา ๑๐๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออก  
หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิให 
ลดโทษลงต่ํากวาปลดออก  ทั้งน้ี ภายใตบังคับวรรคสอง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ 
หรือวรรคหา แลวแตกรณี เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไลออก 
ใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑) สําหรับผูตํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 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 และเมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเปนประการใด  
ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาวส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน  ทั้งน้ี ภายใตบังคับ (๑) 
  (๓) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงมิใชหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัด ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) สงเร่ืองให อ.ก.พ. จังหวัดซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา  
และเม่ือ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาวส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน 
  ในกรณีที่ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรานี้  
ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตราน้ีได 
  ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตราน้ี ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูน้ันลาออกจากราชการ 
 ๓๑ พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 มาตรา ๙   ฯลฯ    ฯลฯ 
 การลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หมายถึงการลงโทษตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนซ่ึงใชอยู แตการส่ังกรณีไลออก หรือปลดออก หรือใหออก หรือพักราชการแกพลตํารวจหรือนายสิบตํารวจ 



 
                          
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ๑๖๑๑  
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เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่ ๘๔๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย อันมีผลทําใหการพิจารณาวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
ดวยเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓/๒๕๕๘) 
 

  ๒) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทํารายชื่อ 
ผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรไมตรงตามความเปนจริง  
 

   กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและเบิกจาย 
เงินคารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และผูรับบํานาญของโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดทํารายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
ขางตนลงในระบบโอนเงินของธนาคารไมตรงตามความเปนจริง โดยไดแกไขชื่อ 
ผูมีสิทธิรับเงินและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของตนเองและเครือญาติ ถือเปนการอาศัย
อํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืน อันเปนการทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ และจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ซึ่งแมจะไดมีการนําเงินดังกลาวมาชดใชคืน 
เต็มจํานวนแลว ก็ไมทําใหการกระทําขางตนไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรงแตอยางใด 
คําสั่งของศึกษาธิการจังหวัดที่ลงโทษไลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกลาวออกจากราชการ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ในการตรวจสอบการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต ๓ พบวา เอกสารการขอเบิกเงินบางรายการและ
บันทึกขอมูลทางการเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ไมถูกตอง ประกอบกับไมมีการวิเคราะหขอมูลและไมพบทะเบียนคุมทรัพยสิน 
หนวยงานตรวจสอบภายในจึงไดรายงานผลการตรวจสอบใหศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร 

                                                                                                                                                               
ซ่ึงมิใชระหวางประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือเสมียนพนักงาน ใหอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมตํารวจตั้งแตชั้นผูบัญชาการตํารวจ หรือเทียบเทาข้ึนไป ส่ังไดตามเหตุที่ระบุในกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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(ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต ๓ เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทราบ  หลังจากน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ผลการ
ตรวจสอบพบวา ผูฟองคดีในขณะดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ซ่ึงไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 
ของขาราชการ ลูกจางประจํา และผูรับบํานาญของโรงเรียนในอําเภอสังขะ อําเภอบัวเชด  
อําเภอกาบเชิง อําเภอพนมดงรัก ตามคําส่ังสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต ๓  
ไดดําเนินการโอนเงินที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจายผานระบบของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บางสวนเขาบัญชีของผูฟองคดีและเครือญาติ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๘๓ บาท แตตอมา  
ผูฟองคดีไดนําเงินจํานวนดังกลาวมาชดใชคืนใหแกทางราชการแลว คณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบและเสนอความเห็นวา ผูฟองคดี
นาจะเปนผูกระทําความผิดโดยอาศัยหนาที่ราชการแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได อันสอไปในทาง
ทุจริตตอหนาที่ราชการ และมีพฤติการณจงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหนวยงานการศึกษา กรณีจึงมีมูลที่ควรกลาวหาวา 
ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบดวย จึงมีคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี ซ่ึงผลการสอบสวนปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดดําเนินการเบิกจายเงินไมถูกตองรวม ๑๖ รายการ คณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรงจึงมีความเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาวเปนการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานไมซ่ือสัตยสุจริต และอาศัยอํานาจหนาที่ราชการแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอ่ืน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
ที่มิควรได และจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหนวยงาน
ทางการศึกษา อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง แมผูฟองคดีจะไดนําเงิน
มาชดใชคืนแกทางราชการแลว ก็ไมเปนเหตุใหไดรับการบรรเทาโทษ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เห็นพองดวย จึงเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต ๓ พิจารณา ซ่ึงตอมาก็ไดมีมติ
ใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังที่ ๓๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว  
แตคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลว 
ยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และเพิกถอนมติ 
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ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี พรอมทั้งใหคืนสิทธิอันพึงมีพึงไดจากทางราชการ
ใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   แมคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต ๓ ที่ ๕๔๑/๒๕๕๐  
ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐  และคํา ส่ังที่  ๕๒๐ /๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๑  
เรื่อง มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
จะมิไดมอบหมายใหผูฟองคดีเปนผูเก็บรักษาบัตรกําหนดสิทธิการใช (Smart Card) รหัสผาน 
(Password) รหัสผูใชงาน (User Name) ในระบบอิเล็กทรอนิกสก็ตาม แตเม่ือคําส่ังดังกลาว  
ไดมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบและเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 
และเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา ผูรับบํานาญ 
โรงเรียนในอําเภอสังขะ อําเภอบัวเชค อําเภอกาบเชิง อําเภอพนมดงรัก โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ซ่ึงตองเก่ียวของกับการวางฎีกาเบิกในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) อีกทั้งตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ประกอบกับบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๔ และคําชี้แจง 
ผูฟองคดีไดยอมรับวาเปนผู รับผิดชอบในการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
และคาการศึกษาบุตร โดยมีหนาที่ตรวจสอบเอกสารใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย 
และผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และเม่ือกรมบัญชีกลางโอนเงินเขา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูฟองคดีมีหนาที่จัดทํารายชื่อตามรายละเอียดผูมีสิทธิขอเบิก
ลงในระบบ KTB เพ่ือใหธนาคารโอนเงินใหกับผูมีสิทธิตอไป แตผูฟองคดีไดจัดทํารายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินไมตรงตามความเปนจริง ซ่ึงผูฟองคดียอมรับวาทําการโอนเงินเขาบัญชีของผูฟองคดีเอง
จํานวน ๑ คร้ัง โอนเขาบัญชีคูสมรสจํานวน ๗ คร้ัง และโอนเขาบัญชีของหลานผูฟองคดีจํานวน 
๗ คร้ัง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๘๓ บาท โดยเกิดจากความสมัครใจของผูขอเบิก เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไดสํารองจายเงินใหกอน ซ่ึงตอมาเม่ือถูกตรวจพบ ผูฟองคดีก็ไดนําเงินจํานวนดังกลาว
มาชดใชคืนใหแกทางราชการแลว พฤติกรรมดังกลาวจึงเชื่อไดวา ผูฟองคดีเปนผูดําเนินการ 
วางฎีกาในระบบ GFMIS และโอนเงินในระบบ (KTB) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
แตไดแกไขชื่อผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่อยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดี และโอนเขาบัญชี
เงินฝากของผูฟองคดีและเครือญาติ เปนการอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แมผูฟองคดีจะนําเงิน 
มาชดใชคืนเต็มจํานวนแลว ก็ไมทําใหการกระทําของผูฟองคดีไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
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   สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดีน้ัน  
เม่ือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข ทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
วินิจฉัยคําอุทธรณของผูฟองคดี โดยพิจารณาจากเอกสารในสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย คําอุทธรณและคําแถลงการณดวยวาจาของผูฟองคดีประกอบกันแลวเห็นวา 
พฤติการณของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงาน
การศึกษา อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงและเปนการกระทําการอันไดชื่อวา 
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง การที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
เหมาะสมกับกรณีความผิดแลว จึงมีมติในการประชุมใหยกอุทธรณของผูฟองคดี มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๓/๒๕๕๙)  
 

  ๓) กรณีขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ในทางลับเพ่ือติดตาม
จับกุมผูคายาเสพติด ถูกจับกุมในขอหามีพฤติการณ์เสพและครอบครองยาเสพติด 
(ยาบา้) โดยผิดกฎหมาย 
 

   แม้ข้อเทจ็จริงจะรบัฟังเป็นท่ียุติว่าข้าราชการตาํรวจผู้ถกูลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการได้เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง
จริงกต็าม แต่เม่ือสาเหตท่ีุข้าราชการตาํรวจดงักล่าวได้กระทาํการข้างต้นลงไปเน่ืองจาก
ได้รบัมอบหมายให้เป็นชุดปฏิบติัการข่าว ประจาํศูนย์ต่อต้านเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
ของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนและจงัหวดั โดยมีหน้าท่ีติดตามพฤติการณ์
ของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวย่อมเป็นไป 
ในทางลบั ต้องปิดบงัอาํพรางฐานะของตน และกระทาํทุกวิถีทางเพ่ือให้เข้าถึงและจบักมุ
กลุ่มเ ป้าหมายให้ได้  ประกอบกับมีพยานหลักฐานยืนยันได้ ว่าผู้บ ังคับบัญชา 
ได้มอบหมายให้ข้าราชการตํารวจผู้นั ้นไปทําการล่อซ้ือยาบ้าจากกลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นท่ีนัน้จริง จึงเช่ือได้ว่าข้าราชการตาํรวจดงักล่าวได้กระทําการตามหน้าท่ีท่ีได้รบั
มอบหมาย โดยได้ยาบ้ามาจากการล่อซ้ือจากกลุ่มเป้าหมาย เพียงแต่ยงัไปไม่ถึงชัน้ 
การนําไปท่ีตัง้หน่วยเพ่ือดําเนินการลงประจําวันและบันทึกเสนอผู้บ ังคับบัญชา
ตามลําดับ เพราะถูกตรวจค้นและจับกุมเสียก่อน แม้ว่าจะมีพยานบุคคลรวมทัง้
เจ้าหน้าท่ีตํารวจกล่าวอ้างว่าข้าราชการตํารวจดังกล่าวมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับ 
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ยาเสพติดจริงก็ตาม  แต่พยานดังกล่าวก็เป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่ทราบมาก่อน 
ว่าข้าราชการตํารวจดงักล่าวเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจซ่ึงอยู่ในระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ี 
แฝงตัวเ ข้าไปเ พ่ือติดตามจับกุมผู้ ค้ายาเสพติด  คําให้การของพยานดังกล่าว 
จึงไม่มีน้ําหนักแน่นแฟ้นเพียงพอท่ีจะรบัฟังได้  อีกทัง้ ข้าราชการตํารวจท่ีถกูลงโทษ 
มิได้อยู่ ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรท่ีทําการจับกุม  การท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิได้
ดาํเนินการแจ้งให้สถานีตาํรวจภธูรดงักล่าวทราบก่อน ถือเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงาน
ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ีมิได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจน กรณีจึงไม่มีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะรบัฟังได้ว่าข้าราชการ
ตาํรวจท่ีถกูลงโทษมีพฤติการณ์เสพและครอบครองยาเสพติด (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ตามท่ีถกูกล่าวหา อนัเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทําการอนัได้ช่ือว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง การท่ีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมีคาํสัง่ลงโทษ
ไล่ข้าราชการตํารวจดงักล่าวออกจากราชการ และการท่ีคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจมีคาํวินิจฉัยยกอุทธรณ์โดยอาศยัเหตุผลอย่างเดียวกนั จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ 
โดยไม่ชอบ อนัเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เดิมผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนงผูบังคับหมู กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ แตไดถูกเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอพังโคน 
และสถานีตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร สกัดจับและตรวจคน พบยาเสพติด 
ใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอพังโคนจึงไดมีหนังสือ 
ถึงอัยการจังหวัดสกลนครสงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟองผูฟองคดี และตอมาพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรอําเภอพังโคนไดมีคําขอใหศาลมีคําส่ังสงตัวผูฟองคดีไปควบคุมเพ่ือตรวจ
พิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติด ซ่ึงหลังจากน้ันคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดจังหวัดสกลนครไดมีคําวินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนผูเสพยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน 
เน่ืองจากเก่ียวของมาเปนระยะเวลานาน แตไมไดเสพติดตอกันและเสพในปริมาณไมมากนัก 
ควรใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และตอมาเม่ือผูฟองคดีไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
และผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดจังหวัดสกลนครไดมีคําส่ังใหปลอยตัวผูฟองคดี  หลังจากน้ัน อัยการจังหวัด
สกลนครไดมีหนังสือถึงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอพังโคนแจงเรื่องการยุติการดําเนินคดี
ผูฟองคดี เพราะมีกฎหมายยกเวนโทษตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสวนของการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีน้ัน ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๒ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี กรณีกลาวหาวา  
ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงโดยตองหาคดีอาญาขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
(เมทแอมเฟตามีน) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดใหโทษประเภท ๑  
(เมทแอมเฟตามีน) ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนชุดปฏิบัติการขาวประจําศูนยตอตานเพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร มีหนาที่ติดตามพฤติการณของ 
บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดและตองกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหเขาถึงและจับกุม
กลุมเปาหมายใหได และเชื่อวาในวันที่ถูกจับกุม ผูฟองคดีไดยาบามาจากการลอซ้ือจาก
กลุมเปาหมายจริง เพียงแตยังนําไปที่ตั้งหนวยเพื่อดําเนินการลงประจําวันและบันทึกเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไมถึง เพราะถูกตรวจคนและจับกุมเสียกอน  นอกจากนี้ ผลทาง
คดีอาญา พนักงานอัยการจังหวัดสกลนครไดมีคําสั่งยุติการดําเนินคดี จึงยังฟงไมไดวา  
ผูฟองคดีไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหาและไมมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวนแตอยางใด แตการที่ผูฟองคดีไดลอซ้ือยาบาไดแลวในพื้นที่รับผิดชอบของ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดิน จะตองนําไปลงประจําวันเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันไววา 
วันเวลานี้ ไดมีการลอซ้ือยาบาจากกลุมเปาหมายจํานวนเทาใด รายละเอียดเปนอยางไร 
ไวเปนหลักฐานกอนที่จะนํากลับไปที่ตั้ง การกระทําของผูฟองคดีจึงผิดวินัยกรณีมีความเลินเลอ 
ในหนาที่ราชการตามมาตรา ๗๘ (๙) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
เ ห็นควรลงโทษกักขังผูฟองคดี  ๓๐  วัน  ตามมาตรา  ๘๙  ประกอบมาตรา  ๘๒  (๔ )  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ตอมา คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ
ของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ไดพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีแลวเห็นควร 
ใหยุติเร่ือง ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จึงมีคําส่ังใหยุติเร่ือง 
ทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี และไดรายงานผลการสอบสวนผูฟองคดีใหผูบัญชาการ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา แตตอมาคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีมติวา ผูฟองคดีเสพและมีไวในครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
(เมทแอมเฟตามีน) จริง การมีคําส่ังใหยุติเร่ืองยังไมถูกตอง เห็นควรลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ซ่ึงผูฟองคดีได อุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว แตคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔  
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ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมีคําสั่งให รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ตามตําแหนงหนาที่เดิม รวมทั้งขอใหหนวยงานตนสังกัดจายเงินเดือนคาตอบแทนหรือ
สวัสดิการหรือคาเสียหายอ่ืนใดที่ผูฟองคดีเคยไดรับอยูกอน ตั้งแตวันถูกไลออกจนกวาจะไดรับ
การบรรจุเขารับราชการคืนตามเดิม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การจะพิจารณาวาการกระทําใดที่จะถือวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามมาตรา ๗๙ (๕) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม จะตองพิจารณาถึง
เกียรติของขาราชการและความรูสึกของสังคมที่มีตอการกระทําของขาราชการผูน้ัน ประกอบกับ
เจตนาในการกระทําโดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการผูน้ันวาไดกระทําการอันทําให
ราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียงหรือไมดวย เม่ือคดีน้ีในชั้นการพิจารณาคดี 
ของศาลปกครองชั้นตน แมผูฟองคดีจะกลาวอางวามิไดเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามที่ 
ถูกกลาวหา แตปรากฏพยานหลักฐานวาผูฟองคดีไดทําหนังสือรายงานตัวตองคดีอาญา 
ตอผูบังคับบัญชา ยอมรับวา ในชวงเวลาที่เกิดเหตุ ผูฟองคดีไดรับโทรศัพทจากสายลับแจงวา
นาย ส. นัดใหไปดูยาบาที่บานหนองทุม ตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ผูฟองคดีจึงไดเดินทางไปพรอมกับสายลับอีกคนหน่ึงโดยรถยนตสวนตัว ซ่ึงกอนเดินทาง  
ไดรายงานใหหัวหนาชุดปฏิบัติการขาว ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ผูบังคับบัญชาทราบแลว พรอมดําเนินการเบิกเงินเพ่ือนําไป 
ลอซ้ือจํานวน ๖๐๐ บาท โดยระหวางทางไดแวะรับสายลับอีกคนหนึ่งรวมเดินทางไปดวยเพื่อไปพบ
กับนาย ส. เปาหมาย จากน้ันไดมีการตกลงเจรจากับเปาหมายเพ่ือสงมอบยาบาจํานวน ๑๐๐ เม็ด 
โดยในเบื้องตน เปาหมายไดตกลงจําหนายยาบาจํานวน ๒ เม็ด ใหแกผูฟองคดีเพ่ือใหนําไป
ทดลองดูกอนวาเปนของดีหรือไม แตผูฟองคดีปฏิเสธโดยบอกไปวาจะขอนําไปเสพกับเพ่ือนที่บาน 
แตเปาหมายมีทาทีไมพอใจและกลาวหาผูฟองคดีกับพวกวาเปนสายของตํารวจ ผูฟองคดีจึงไดนํา
ยาบาจํานวน ๑ เม็ด มาหักแบงครึ่งแลวเสพตอหนาเปาหมาย เม่ือเปาหมายไดเห็นจึงมีทาที
พอใจ จากน้ันผูฟองคดีกับพวกจึงไดเดินทางกลับมายังที่ตั้งเพ่ือนํายาบาจํานวน ๑ เม็ดคร่ึง  
มาเก็บรักษาไวและลงบันทึกเปนหลักฐาน แตตอมาไดถูกเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร
อําเภอพังโคนและสถานีตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดินจับกุมตรวจคนเสียกอน เม่ือพิจารณา
จากคํากลาวอางดังกลาวของผูฟองคดี ประกอบกับหลักฐานรายงานบันทึกประจําวันของ 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ระบุวา ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหผูฟองคดี 
และสายลับไปทําการติดตอลอซ้ือยาเสพติด (ยาบา) จากกลุมเปาหมาย ในพ้ืนที่บานหนองทุม 
ตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยระบุหมายเลขธนบัตรที่นําไปใช 
ในการติดตอลอซ้ือ พรอมทั้งระบุยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง กรณีจึงเห็นไดวา ผูฟองคดี 
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เปนขาราชการตํารวจ สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ โดยไดรับมอบหมาย
ใหเปนชุดปฏิบัติการขาวประจําศูนยตอตานเพ่ือเอาชนะยาเสพติดของกองกํากับการ 
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร มีหนาที่ติดตามพฤติการณของบุคคล 
ที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด ขณะเกิดเหตุ ไดดําเนินการแฝงตัวเขาไปเจรจาติดตอชื้อขาย 
ยาเสพติดกับเปาหมายในพื้นที่ตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี
บันทึกประจําวันและคําใหการของผูบังคับบัญชาใหการรับรองการปฏิบัติการดังกลาว ในวันที่
เกิดเหตุ ไดทําการซ้ือยาบาจํานวน ๒ เม็ด จากเปาหมาย จากน้ันไดหักแบงยาบาจํานวน 
คร่ึงเม็ดเพ่ือเสพตอหนาเปาหมายเพ่ือมิใหเปาหมายเกิดขอพิรุธสงสัยวา ผูฟองคดีเปนสายของ
เจาหนาที่ตํารวจ กรณีจึงฟงไดเปนที่ยุติวา ผูฟองคดีเสพและมีไวในครอบครองยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จริงตามที่ถูกกลาวหา 
  คดีมีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวา การเสพและมีไวในครอบครอง 
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ของผูฟองคดี ดังกลาวเปนไปโดยมีเจตนา 
ไมสุจริตหรือฝาฝนตอกฎหมายหรือไม อยางไร  เห็นวา ยาเสพติดถือเปนภัยตอสังคมและ 
เปนปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีใหแก
ประชาชน โดยเฉพาะขาราชการตํารวจซ่ึงมีหนาที่ปองกันปราบปรามการกระทําผิดตอกฎหมาย 
ตองไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แมวาผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาหนาที่ตํารวจ 
จะมีขอเท็จจริงรับฟงไดเปนที่ยุติวาไดเสพและมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน  
๑ เม็ดคร่ึง ไวในความครอบครองก็ตาม แตสาเหตุที่ผูฟองคดีไดกระทําการดังกลาวเนื่องจาก 
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนชุดปฏิบัติการขาว ประจําศูนยตอตานเพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพติดของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีหนาที่
ติดตามพฤติการณของบุคคลที่ มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด การปฏิบัติหนาที่ ดังกลาว 
ยอมเปนไปในทางลับ ตองปดบังอําพรางฐานะของตน และกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหเขาถึง 
และจับกุมกลุมเปาหมายใหได เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณดังกลาวของผูฟองคดีแลว 
เชื่อไดวาเปนการกระทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยในวันที่เกิดเหตุ ผูฟองคดีไดยาบา 
มาจากการลอซ้ือจากกลุมเปาหมายจริง เพียงแตยังดําเนินการไปไมถึงชั้นการนําไปที่ตั้งหนวย
เพ่ือดําเนินการลงประจําวันและบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพราะถูกตรวจคน 
และจับกุมเสียกอน การท่ีผูฟองคดีเสพและมียาเสพติดใหโทษ (ยาบา) ในความครอบครอง
ดังกลาว จึงมิไดมีพฤติการณอันจะถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริตแตประการใด แมวา 
จะมีพยานซึ่งกลาวอางวาเปนเพ่ือนบานติดกับที่ดินของผูฟองคดีซ่ึงเปดเปนบอนไกชนใหการวา
พบเห็นกลุมวัยรุนมาม่ัวสุมเสพยาเสพติดในบริเวณดังกลาวเปนประจํา และตอมาไดทราบวา  
จะมีการนํายาบามาพักไวในบอนไกชนของผูฟองคดี จึงไดแจงใหเจาหนาที่ทราบ แตผูฟองคดี
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ไดจากบริเวณดังกลาวไปกอน จึงไมสามารถจับกุมได หรือกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดิน ใหการวา ไดทราบพฤติกรรมของผูฟองคดีวาเก่ียวของกับ 
ยาเสพติด โดยไดนํายาเสพติด (ยาบา) มาจําหนายใหกับลูกคาในเขตอําเภอสวางแดนดิน 
เปนประจํา จนกระทั่งมีการจับกุมผูฟองคดี โดยในการจับกุมไดรับแจงวาจะมีผูนํายาเสพติด 
มาจําหนายโดยใชพาหนะตรงกับรถยนตของผูฟองคดี จึงไดจับกุมผูฟองคดี น้ัน เห็นวา พยาน
ดังกลาวเปนบุคคลภายนอก ไมทราบมากอนวาผูฟองคดีเปนเจาหนาที่ตํารวจซึ่งอยูในระหวาง 
การปฏิบัติหนาที่แฝงตัวเขาไปเพ่ือติดตามจับกุมผูคายาเสพติด คําใหการของพยานดังกลาว 
จึงไมมีนํ้าหนักแนนแฟนเพียงพอที่จะหักลางขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของผูฟองคดีได  
และการที่เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการแฝงตัวเขาไปในกลุมผูกระทําผิด เพ่ือใหเขาถึงการกระทํา
ผิดกฎหมาย เม่ือพบเห็นการกระทําผิด จึงไดแสดงตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการจับกุม
ผูกระทําผิด ถือเปนการกระทําโดยปกติทั่วไปของเจาหนาที่ตํารวจ ประกอบกับผูฟองคดีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติการแฝงตัวเขาไปในพ้ืนที่อําเภอสวางแดนดินตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน 
ปรากฏตามคําสั่งมอบหมายใหเปนชุดปฏิบัติการขาวประจําศูนยตอตานเพ่ือเอาชนะยาเสพติด
ของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร ซ่ึงปรากฏในสํานวน
การสอบสวนทางวินัย ทั้งยังปรากฏผลการจับกุมผูกระทําผิดในพื้นที่ดังกลาวหลายคร้ัง  
แตก็ไมปรากฏขอเท็จจริงหรือพฤติการณวาไดรายงานสถานีตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดิน 
ใหทราบแตประการใด การท่ีผูฟองคดีซ่ึงสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓  
มิไดอยูในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดิน ปฏิบัติหนาที่โดยมิไดดําเนินการแจงให 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอสวางแดนดินทราบ จึงถือเปนขอบกพรองของหนวยงานภายใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มิไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน 
กรณีจึงไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟงไดวาผูฟองคดีมีพฤติการณเสพและครอบครองทําการ 
เสพยาเสพติด (ยาบา) โดยผิดกฎหมายตามที่ถูกกลาวหา และแมวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะได
กําหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
คร้ังที่ ๘/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ ขอ ๑๖.๑.๑ วา เก่ียวกับการเสพหรือติดยาเสพติด
กรณีผูบังคับบัญชาสืบสวนพบหรือตรวจพบวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว
ในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด หรือ 
ถูกจับกุมตามขอกลาวหาดังกลาว ใหไดรับโทษไลออกก็ตาม แตกรณีของผูฟองคดี เชื่อไดวา 
การเสพและมียาเสพติด (ยาบา) ในความครอบครอง เปนไปเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
ซ่ึงเปนคนละกรณีกับแนวทางการลงโทษดังกลาว จึงไมอาจนํามาใชเปรียบเทียบกับพฤติการณ
และการกระทําของผูฟองคดีได เม่ือขอเท็จจริงและพฤติการณแหงการกระทําของผูฟองคดี 
ยังไมอาจฟงไดวาเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิด
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วินัยอยางรายแรง ทําใหเกิดความเสียหายแกราชการตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ใชดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยผูฟองคดี การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีโดยอาศัยเหตุผล
อยางเดียวกัน จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๗๐/๒๕๕๑  
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคําวินิจฉัย
ยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่มีคําส่ังและวันที่มีคําวินิจฉัย
อุทธรณ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา 
ของศาลวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจหนาที่ควรสั่งใหผูฟองคดีกลับ 
เขารับราชการภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา และใหคืนสิทธิประโยชนอันพึงมี 
พึงไดในระหวางที่ออกจากราชการใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ผูฟองคดี 
ไดกลับเขารับราชการแลวเปนตนไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๕/๒๕๕๙) 

 

๓. คําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวน 
 

 กรณีขาราชการตํารวจใชโอกาสในตําแหนงหนาที่ราชการของตนขมขืน 
กระทําชําเราผูอ่ืน เรียกรับเงิน และใชอํานาจโดยมิชอบเพ่ือขมขูวาจะจับกุมบุคคล 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
 

 การท่ีขาราชการตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนและจับกุมผูกระทํา
ความผิดกฎหมายมีพฤติการณถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาและกระทําความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง อันเน่ืองมาจากการใชโอกาสในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
ขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการในการเรียกรับเงิน 
และใช อํานาจโดยมิชอบเพ่ือขมขูวาจะจับกุมบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
อันเปนกรณีเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ หากใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการตอไป อาจมีผลตองานในหนาที่และความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนได 
ซึ่งเปนกรณีที่พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร.  
วาดวยการสั่งพักราชการและส่ังใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให 
อํานาจแกผูบังคับบัญชาออกคําสั่งใหพักราชการกับผูใตบังคับบัญชาได   ดังน้ัน  
การที่ผูบังคับบัญชาออกคําสั่งพักราชการขาราชการตํารวจคนดังกลาว จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย  
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 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู (ปองกันและปราบปราม) สถานีตํารวจนครบาล 
พลับพลาไชย ๑ ไดถูกนางสาว น. รองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับผูฟองคดี 
ในขอหาขมขืนกระทําชําเรา ขมขูวาจะจับและเรียกรับเงินโดยมิชอบ ซ่ึงพนักงานสอบสวน 
ไดสอบสวนและสงสํานวนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ตอมา ผูบังคับการ กองกํากับการ
ตํารวจนครบาล ๖ (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีในกรณี 
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง จากกรณีที่ถูกกลาวหาดังกลาว เปนเจาพนักงาน
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการ
หรือไมกระทําการอยางใด ในตําแหนงหนาที่ไมวาการน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ และเปน
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และไดมีคําสั่งพักราชการผูฟองคดีเพ่ือรอฟง
ผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขตอผูบัญชาการตํารวจนครบาล 
ขอใหระงับ ยกเลิก เพิกถอนคําสั่งที่พักราชการผูฟองคดี  ตอมา สถานีตํารวจพลับพลาไชย ๑  
ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณารองทุกขของผูฟองคดีโดยสรุปวา การออกคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่สั่งพักราชการผูฟองคดีเปนการใชอํานาจไปตามที่กฎหมายกําหนดแลว ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังพักราชการผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี 
เน่ืองจากถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีขมขืนกระทําชําเรา เปนเจาพนักงาน
เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการ
หรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ เปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต อันเปนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวหาวากระทําผิดอาญา
และกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน โดยปรากฏพยานหลักฐานบันทึก 
การแจงความรองทุกข คําใหการตอพนักงานสอบสวน และคําเบิกความตอศาลกรณีสืบพยาน 
ไวกอน จึงเห็นไดวา เปนกรณีที่มีมูลเพียงพอในการดําเนินคดีอาญาและแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนผูฟองคดี ซ่ึงเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งพักราชการได หากเขาเกณฑ 
ตามที่กฎ ก.ตร. วาดวยการสั่งพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เม่ือจากขออางของคูกรณีทั้งสองฝายไมปรากฏวาไดมีการฟองคดีอาญาแกผูฟองคดีหรือไม  
การส่ังพักราชการจึงตองพิจารณาวาเปนการถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาเก่ียวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ
อันไมนาไววางใจหรือไม เม่ือพิจารณาจากพฤติการณและการกระทําความผิดของผูฟองคดีแลว 
เห็นวา ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนและจับกุมผูกระทําความผิด
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กฎหมาย พฤติการณที่ถูกกลาวหาเปนความผิดทางอาญาและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
อันเนื่องมาจากการใชโอกาสและอํานาจในตําแหนงหนาที่ราชการขมขืนกระทําชําเรา และ 
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ อันเปนกรณีที่เก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ 
อันไมนาไววางใจ หากใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป ก็จะมีผลตองานในหนาที่และ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน อันเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งพักราชการ 
ผูฟองคดีไดตามมาตรา ๙๕ วรรคหน่ึง๓๒ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และขอ ๓ (๑)๓๓ ของกฎ ก.ตร. วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาไดมีการถอนคํารองทุกขเ น่ืองจากนางสาว น .  
ไดรับการชดใชคาเสียหายแลวก็ตาม แตเม่ือคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรงยังคงอยู การถอนคํารองทุกขจึงไมเปนเหตุที่ทําใหไมอาจมีคําส่ังพักราชการ 
ผูฟองคดีได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีพักราชการ จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๘) 
  

๔. คําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

                                                        
 ๓๒ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๙๕ ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน  
หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยวา 
ผูน้ันมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น 
ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผู น้ันกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผู น้ันมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๓ กฎ ก.ตร. วาดวยการส่ังพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๓ เม่ือขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน  
หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบ ก.ตร. แลวแตกรณี จะส่ังใหผูน้ันพักราชการได 
ก็ตอเม่ือมีเหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
   (๑) ผูน้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญาในเร่ืองเกี่ยวกับ 
การทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองน้ันพนักงานอัยการ 
มิไดรับเปนทนายแกตางให และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวา ถาใหผูน้ันคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหาย 
แกราชการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทที่ ๓๓ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวสัดิการ 
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 
๑. คาเชาบานขาราชการ 
 

 ๑.๑ ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ 
 

  ๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งโอนมาเปน
ขาราชการพลเรือน 
 

   สิทธิการเบิกคาเชาบานเปนสวัสดิการของรัฐอยางหนึ่งที่กําหนดไว
เพื่อเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของขาราชการของรัฐทุกประเภท  
ไมวาจะเปนขาราชการในราชการสวนกลาง ขาราชการในราชการสวนภูมิภาค  
หรือขาราชการในราชการสวนทองถิ่น เม่ือขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เปนขาราชการของรัฐประเภทหน่ึงจึงเปนผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานน้ีจากรัฐ 
บนพ้ืนฐานอยางเดียวกัน 
   สถานภาพของความเปนขาราชการยอมมีความตอเน่ืองกันไปในการ
โอนยาย ไมวาจะเปนการโอนยายจากราชการสวนกลางหรือสวนทองถ่ิน  ดังน้ัน  
การที่ขาราชการสวนทองถิ่นโอนมารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาจึงมีความตอเน่ืองกัน และยอมถือวาทองที่ที่เริ่มรับราชการสวนทองถิ่น
เปนทองที่ที่รับราชการเปนครั้งแรก เม่ือขาราชการดังกลาวเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไมมีเหตุตองหาม 
ไมใหมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ขาราชการผูน้ันจึงมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาผอนชําระ
เงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูมาเบิกคาเชาบานได คําสั่งไมอนุมัติใหใชสิทธิ 
เบิกคาเชาบานขาราชการ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรับราชการคร้ังแรกเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร  ตอมา ผูฟองคดี 
ไดโอนยายไปรับราชการเปนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง
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เชียงราย จังหวัดเชียงราย ในระหวางน้ันผูฟองคดีไดกูยืมเงินเพ่ือนํามาปลูกสรางบาน 
เพ่ืออยูอาศัย ในเขตตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และไดใชสิทธิ 
นําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานจากเทศบาลนครเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จนกระทั่งผูฟองคดีไดโอนยายมารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย โดยไดรายงานตัวเม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงขอใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูที่ผูฟองคดีไดกูเพ่ือปลูกสราง
บานพักอาศัยดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ 
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) หารือเร่ืองสิทธิการเบิก 
คาเชาบานของผูฟองคดี  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดนิยามคําวา 
“ขาราชการ” หมายความเฉพาะขาราชการใน ๘ ประเภท ซ่ึงไมรวมถึงขาราชการสวนทองถิ่น 
แตอยางใด ผูฟองคดีโอนจากขาราชการสวนทองถิ่นมาเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ในทองที่
อํา เภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  จึงเปนการบรรจุและแตงตั้ ง ใหปฏิบัติ ราชการตาม 
พระราชกฤษฎีกาน้ีเปนคร้ังแรก และถือวาทองที่อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนทองที่ 
ที่เร่ิมรับราชการคร้ังแรก ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ ตามแนวทาง
หนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๒๕๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานตามคําขอ ผูฟองคดีอุทธรณ 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีความเห็นใหยกอุทธรณพรอมทั้ง 
เสนอเร่ืองใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําสั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดีตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการ และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานได 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ผูฟองคดีรับราชการครั้งแรกในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 
และไดโอนยายไปเปนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๒๕ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จังหวัดเชียงราย อันเปนราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒)๑ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยในขณะนั้น ผูฟองคดีไดใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
เ พ่ือชําระเ งินกูที่ผูฟองคดีได กู เ พ่ือนํามาปลูกสรางบานเปนที่ อยูอาศัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เม่ือผูฟองคดี 
ไดโอนยายมารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปน 
สวนราชการที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเปนสวนราชการ
สวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา  ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ .  ๒๕๔๖  และเปนราชการสวนกลางตามมาตรา  ๗  (๔ )๓  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมีสถานภาพ 
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

                                                 
 ๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  มาตรา ๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังน้ี 
  (๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒) เทศบาล 
  (๓) สุขาภิบาล 
  (๔) ราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 ๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  มาตรา ๑๐ การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี โดยใหมี
หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
  (๑) สํานักงานรัฐมนตรี   
  (๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  (๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  สวนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน 
 ๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  มาตรา ๗ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๔) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

๑๖๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และบุคลากรทางการศึกษาฯ ซ่ึงเปนขาราชการประเภทหนึ่งตามนิยามคําวาขาราชการ 
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   นอกจากน้ี บทบัญญัติในมาตรา ๕๘ วรรคสาม๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหถือเวลาราชการ 
หรือเวลาทํางานของผูที่โอนมาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในขณะที่ 
เปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีจึงเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณที่จะกําหนดใหสถานภาพ 
ของความเปนขาราชการมีความตอเน่ืองกันไปในการโอนยาย ไมวาจะเปนการโอนยายจาก
ราชการสวนกลางหรือสวนทองถิ่น  ดังน้ัน จึงตองถือวาการโอนยายของผูฟองคดีจากราชการ
สวนทองถิ่นมาปฏิบัติราชการที่ราชการสวนกลางมีความตอเน่ืองกัน ซ่ึงสิทธิการเบิกคาเชาบาน
เปนสวัสดิการของรัฐอยางหนึ่งที่กําหนดไวเพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ของขาราชการของรัฐทุกประเภท ไมวาจะเปนขาราชการในราชการสวนกลาง ขาราชการ 
ในราชการสวนภูมิภาค หรือขาราชการในราชการสวนทองถิ่น เพียงแตราชการสวนทองถิ่น 
เปนการปกครองที่ไดรับการแบงมอบภารกิจบางประการจากรัฐบาลกลางใหดําเนินกิจการ 
แทนรัฐในพื้นที่ที่กําหนดและใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีงบประมาณบางสวนเปนของตนเอง 
ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตองบัญญัติการใชจายงบประมาณดวยตนเอง จึงไดมี
การกําหนดหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นแยกออกไปตางหากเปนการเฉพาะ แตก็มีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนแกขาราชการของรัฐเชนเดียวกัน การที่ผูฟองคดีเปนขาราชการหรือพนักงาน

                                                 
 ๔ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗    
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการ 
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมาย 
วาดวยตํารวจแหงชาติ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร และขาราชการครูตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการครู 
 ๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๕๘  ฯลฯ ฯลฯ 
 เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปน
พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๒๗ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนทองถิ่น แตผูฟองคดีก็เปนขาราชการของรัฐประเภทหนึ่งเชนเดียวกันกับขาราชการ 
ในราชการสวนกลางหรือในราชการสวนภูมิภาค ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการ 
ขั้นพ้ืนฐานนี้จากรัฐบนพ้ืนฐานอยางเดียวกัน เพียงแตสิทธิและเง่ือนไขดังกลาวไดกําหนดให 
แยกสวนจากกันเพ่ือความสะดวกในการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณขององคกร
เปนสําคัญ แตก็ยังคงมีเจตนารมณในการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐในการดูแลชวยเหลือ
บุคลากรของรัฐบนพื้นฐานอยางเดียวกันของทุกสวนราชการ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
เร่ิมรับราชการครั้งแรกในตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กรุงเทพมหานคร กรณีจึงถือวากรุงเทพมหานครเปนทองที่ที่ผูฟองคดีเร่ิมรับราชการครั้งแรก 
เม่ือผูฟองคดีเปนขาราชการตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ และ 
ไมปรากฏเหตุตองหามที่ไมใหมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓)๖  
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการและมีสิทธิ 
นําหลักฐานการชําระคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่คางชําระอยูมาเบิกคาเชาบานได
ตามมาตรา ๑๘๗ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําสั่งไมอนุมัติใหผูฟองคดีใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่ง 
ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย   
   พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการ และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตาม

                                                 
 ๖-๗ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗    
 มาตรา ๗ ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ
เทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ
ทายพระราชกฤษฎีกาน้ี ทั้งน้ี เวนแตผูน้ัน 
 (๑) ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
 (๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม โดยไมมีหน้ีคางชําระ
กับสถาบันการเงิน 
 (๓) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับ 
ราชการใหม 
 มาตรา ๑๘ ขาราชการซึ่งไดใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน 
มาเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๗ และตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นซ่ึงตนมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหขาราชการผูน้ันมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคา
บานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมได 



 
 

๑๖๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสามปฏิบัติตอสิทธิในการเบิกคาเชาบานขาราชการของ 
ผูฟองคดีใหเปนไปตามกฎหมายตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๙) 
 

  ๑ .๑ .๒  สิทธิในการเบิกคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  กรณี
ขาราชการไดรับคําสั่งไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรก 
 

   ขาราชการสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานกรณีไดรับคําสั่ง 
ใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามขอ ๕ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จะตองเปนผูที่ไดรับคําสั่งในวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ เม่ือขาราชการสวนทองถิ่น
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกกอนวันที่
ระเบียบดังกลาวจะมีผลใชบังคับ  ขาราชการผู น้ันจึงไมมีสิทธิได รับคาเชาบาน  
การที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจออกคําสั่งระงับสิทธิการเบิกคาเชาบานและใหคืนเงิน 
คาเชาบาน จึงชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเขารับราชการครั้งแรกในตําแหนงชางโยธา สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลลํานางแกว ตําบลลํานางแกว อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และไดโอนยายไป
องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  หลังจากนั้น 
เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดโอนยายมาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบอปลาทอง 
(ปจจุบันคือ เทศบาลตําบลบอปลาทอง) อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผูฟองคดีไดเชา
ซ้ือบานเพ่ืออยูอาศัยในเขตตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กับธนาคาร
อาคารสงเคราะห  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับคาเชาบาน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และ
นายกเทศมนตรีตําบลบอปลาทอง (ผูถูกฟองคดี) ไดอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน (เชาซ้ือ) 
ไดตามสิทธิตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ เปนตนไป และเทศบาลตําบลบอปลาทองไดหารือกรณี
การอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานจากนายอําเภอปกธงชัย และไดรับแจงวาจังหวัด
นครราชสีมาไดพิจารณาแลวเห็นวา กรณีของผูฟองคดีไมสามารถเบิกคาเชาบาน (เชาซื้อ)  
จากทางราชการได เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขาราชการ
สวนทองถิ่นที่จะมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดจะตองมีคําส่ังโอนยายหลังจากวันที่ระเบียบนี้มีผล
บังคับใชแลว ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ใหระงับการเบิก
คาเชาบานของผูฟองคดีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป และใหผูฟองคดีคืนเงินในสวนที่มี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๒๙ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเบิกคาเชาบานไปแลวจํานวน ๑๗,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งตอผูถูกฟองคดี 
และผูถูกฟองคดีพิจารณายกอุทธรณ ผูฟองคดีไดคืนเงินคาเชาบานใหเทศบาลตําบลบอปลาทอง
แลวเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งใหระงับการเบิกคาเชาบานและใหผูฟองคดีคืนเงินคาเชาบาน  
ใหคืนเงินจํานวน ๑๗,๕๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี และใหคืนสิทธิการเบิกคาเชาบานใหแกผูฟองคดี  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   ผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครั้งแรกเปนพนักงาน
สวนตําบลในตําแหนงชางโยธา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลํานางแกว อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ผูฟองคดีจึงเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามคํานิยามในขอ ๔๘ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยที่ 
ขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๙ กําหนดใหขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ในทองที่ที่เร่ิมรับราชการคร้ังแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขาราชการเม่ือไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับ ซ่ึงระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ดังน้ัน 
ขาราชการสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองเปนผูที่ 
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับ 
เขารับราชการใหมในวันที่ระเบียบขางตนมีผลใชบังคับ คือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
เปนตนไป ผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครั้งแรกที่องคการบริหาร 
สวนตําบลลํานางแกว อันเปนทองที่อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และไดโอนยายไป 
                                                 
 ๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงาน 
สวนตําบล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๕ สิทธิของขาราชการสวนทองถ่ิน ผูที่ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เร่ิมรับราชการ 
คร้ังแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม ใหเร่ิมมีสิทธิการไดรับคาเชาบานขาราชการเม่ือไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจํา
สํานักงานในตางทองที่ตั้งแตวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ 
 หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หนา ๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



 
 

๑๖๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดํารงตําแหนงในทองที่อําเภออ่ืนจนกระทั่งไดโอนยายมาที่เทศบาลตําบลบอปลาทอง อําเภอ 
ปกธงชัย เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจํา
สํานักงานในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกกอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ 
ไดรับคาเชาบานตามขอ ๕ ของระเบียบดังกลาว  
   สําหรับหลักความเสมอภาคในทางกฎหมาย น้ัน ฝายปกครองจะตองปฏิบัติ
ตอบุคคลที่มีความเหมือนกันในสาระสําคัญหรือในขอเท็จจริงใหเปนอยางเดียวกัน และปฏิบัติ 
ตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญหรือในขอเท็จจริงใหแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ 
ของแตละคน เม่ือพิจารณาสาระสําคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงก็คือ ระยะเวลาที่ขาราชการสวนทองถิ่น
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับ 
เขารับราชการใหม ซ่ึงกําหนดไววาหากขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับคําสั่งในวันที่ระเบียบ
ดังกลาวมีผลใชบังคบั คือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป ก็มีสิทธิไดรับคาเชาบานทุกคน 
สวนขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งผูฟองคดีที่ไดรับคําส่ังกอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ยังไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดใหสิทธิไว และไมเขาเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาตามที่ระเบียบ
กําหนดจึงไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานนั้น เปนกรณีที่ขอเท็จจริงแตกตางกันในสาระสําคัญ  
มิใชเปนการใชระเบียบที่ขัดตอหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐๑๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังระงับสิทธิ 
การเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีคืนเงินคาเชาบานจึงเปนการออกคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๑/๒๕๕๙) 
 

                                                 
 ๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ 
บุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๒ การเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานเพ่ือชําระคาเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน 
 

  ๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกคาเชาบานเพ่ือชําระคาเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน กรณีบานที่เชาซื้อตั้งอยูตางทองที่กับทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู 
 

   การกําหนดใหขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานมีสิทธินําหลักฐาน
การชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานขาราชการได น้ัน เปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ตองการ 
จะสนับสนุนใหขาราชการไดมีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง และเปนกรณีที่ทําให 
ทางราชการรับภาระคาเชาบานที่ตองจายใหแกขาราชการผูน้ันอยางมีกําหนดเวลา 
ตามระยะเวลาของการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน   
ดังน้ัน กรณีขาราชการผูใดที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน แมเปนบานที่ตั้งอยูตางทองที่กับทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู แตหากการเดินทาง
ไปทํางานที่สํานักงานน้ันไมเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ทั้งไมปรากฏเหตุประการอ่ืนอันจะทําใหไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ ขาราชการ 
ผู น้ันยอมมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูหรือชําระ 
ราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการได  
   จั งหวัดนนทบุ รี เปนทองที่ ใกล เคียง กับทองที่ที่ ตั้ งสํ า นักงาน 
ในเขตกรุงเทพมหานครตามบัญชีรายชื่อทองที่ใกลเคียงกรณีกรุงเทพมหานคร 
กับจังหวัดใกลเคียงทายระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ เม่ือการเดินทางไมเปนปญหา
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทั้งไมปรากฏเหตุอันจะทําใหไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ดวยเงื่อนไขประการอ่ืน ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งใหไปประจํายังสํานักงานในทองที่
กรุงเทพมหานครจึงมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่
จังหวัดนนทบุรีมาเบิกคาเชาบานขาราชการไดนับแตวันที่ไดเขาพักอาศัยอยูจริง คําสั่ง 
ไมอนุมัติใหขาราชการดังกลาวเบิกคาเชาบานขาราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรับราชการครั้งแรกในทองที่ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ผูฟองคดีไดโอนยายมา 
ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคําสั่ง



 
 

๑๖๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูฟองคดีไดเชาบานในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
และไดรับอนุมัติใหใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการมาโดยตลอด  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดกูเงิน
จากธนาคารอาคารสงเคราะหเพ่ือซ้ือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในเขตตําบลวัดชลอ อําเภอ 
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ืออยูอาศัยเปนของตนเอง เม่ือผูฟองคดีไดเขาอาศัยอยูในบาน 
หลังดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาทําเร่ืองขอเบิกคาเชาบาน  
แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผูถูกฟองคดี) พิจารณาแลวไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
เบิกคาเชาบาน เพราะเปนการนําบานที่เชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูในพ้ืนที่นอกที่ตั้งของสถานที่
ปฏิบัติงาน (นอกกรุงเทพมหานคร) มาเบิกคาเชาบาน ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีจึงหารือเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางแจงวา ผูฟองคดีผอนชําระ
เงินกูเพ่ือชําระราคาบานซ่ึงตั้งอยูในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยูนอกทองที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนที่ตั้งสํานักงานที่ผูฟองคดีปฏิบัติราชการประจํา จึงไมอาจนําหลักฐาน
การผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานหลังดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการไดตามมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูอํานวยการกลุมงานวินัยและนิติการ
มีหนังสือเสนอความเห็นตามที่กรมบัญชีกลางตอบขอหารือตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดี
เห็นชอบจึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน 
ตามฟอง และใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดตามกฎหมาย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนขาราชการประเภทหนึ่งตามนิยาม 
คําวา ขาราชการ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และผูฟองคดีรับราชการตอเน่ืองมาโดยตลอด เม่ือไดโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ในทองที่กรุงเทพมหานครซึ่งเปนคนละทองที่กับจังหวัดนครนายกอันเปนทองที่ที่ผูฟองคดี 
เร่ิมรับราชการครั้งแรก และเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ในตางทองที่ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิได รับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว สําหรับการที่ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน
ขาราชการกรณีผูฟองคดีไดนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่ตั้งอยูในเขต
จังหวัดนนทบุรีมาเบิกคาเชาบาน โดยแจงวาผูฟองคดีไมมีสิทธินําหลักฐานดังกลาวมาเบิก 
คาเชาบานได เน่ืองจากสถานที่ตั้งบานที่เชาซ้ือดังกลาวอยูในพื้นที่ซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาเชาบาน น้ัน 
บทบัญญัติมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ เปนการกําหนดเก่ียวกับ 
สิทธิของขาราชการในการขอเบิกคาเชาบานขาราชการ โดยกําหนดใหขาราชการที่ไดรับคําสั่ง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๓ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิจะไดรับคาเชาบานขาราชการได เน่ืองจาก 
ตองการท่ีจะชวยเหลือขาราชการท่ีไดรับความเดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัยอันเนื่องมาจาก 
ทางราชการเปนเหตุ  ดังน้ัน ถาหากขาราชการที่ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ในตางทองที่ไดรับความเดือดรอนตองมีภาระเพ่ิมขึ้นในการเชาบานเพื่ออยูอาศัยในระหวาง 
การปฏิบัติหนาที่ในตางทองที่ดังกลาว ขาราชการผูน้ันยอมมีสิทธิเบิกคาเชาบานได แมวา 
บานที่ไดเชาและใชพักอาศัยเพ่ือเดินทางไปปฏิบัติราชการจะตั้งอยูตางทองที่กับทองที่ 
ที่สํานักงานใหมตั้งอยูก็ตาม และมาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ไดกําหนดให
ขาราชการที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานและไดเชาซ้ือบานหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน 
ที่คางชําระในทองที่ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหม และไดอาศัยอยูจริงในบาน 
ที่เชาซ้ือหรือบานที่ผอนชําระเงินกู ใหมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกู
เพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบาน
ขาราชการ ซ่ึงการกําหนดใหขาราชการมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระ
เงินกูมาเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๗ เปนการขยายสิทธิในการเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตามมาตรา ๗ โดยขยายรวมไปถึงการเชาซ้ือหรือการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระ 
ราคาบานที่คางชําระดวย ทําใหขาราชการที่ประสงคจะมีบานเปนของตนเองโดยการเชาซ้ือหรือ
กูเงินเพ่ือชําระราคาบาน สามารถเบิกเงินคาเชาบานเพ่ือนําไปชําระคาเชาซ้ือหรือชําระหน้ีเงินกู
ดังกลาวบางสวนได  ทั้งนี้ เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการจะสนับสนุน 
ใหขาราชการไดมีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง และทําใหทางราชการรับภาระคาเชาบาน
ขาราชการที่ตองจายใหแกขาราชการผูน้ันอยางมีกําหนดเวลาตามระยะของการผอนชําระ 
คาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน ประกอบกับกรณีที่ขาราชการผูไดรับคําสั่ง 
ใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่และไดเชาบานของบุคคลอ่ืนเพ่ือพักอาศัยอยูจริง 
ในตางทองที่กับทองที่ที่สํานักงานใหมตั้งอยูยังมีสิทธิเบิกคาเชาบานสําหรับบานเชาที่ตั้งอยู 
ตางทองที่ดังกลาวตลอดมาตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ ได  
การตีความคําวาทองที่ตามมาตรา ๔๑๑ ประกอบมาตรา ๑๗๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
                                                 
 ๑๑-๑๒ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 “ทองที่” หมายความวา  กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ่ งอําเภอ หรือทองที่ของอําเภอหรือกิ่ งอํา เภอ 
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนทองที่เดียวกันตามมาตรา ๕ 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีไดเชาซ้ือหรือ 
ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง 
ในบานน้ัน ใหขาราชการผูน้ันมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการ 
ไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 



 
 

๑๖๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขาราชการฯ ของผูถูกฟองคดียอมทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูฟองคดีและไมเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย  ดังน้ัน เม่ือขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการไดเชาซ้ือ
หรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่ตั้งอยูตางทองที่กับทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู และการ
เดินทางไปทํางานที่สํานักงานซึ่งไดรับคําส่ังใหไปประจําไมเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ขาราชการผูน้ันก็ยอมมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกู
หรือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการไดในทํานองเดียวกันกับการใชสิทธิเบิก 
คาเชาบานขาราชการสําหรับบานเชาที่อยูตางทองที่กับทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู 
  เม่ือผูฟองคดีเปนผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ การที่ผูฟองคดีนําหลักฐาน
การผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนนทบุรี มาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการ โดยจังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานครดานทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจึงเปนทองที่ใกลเคียงกับทองที่ที่ตั้งสํานักงานของผูถูกฟองคดีตามบัญชี
รายชื่อทองที่ใกลเคียงกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกลเคียงทายระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  
และการเดินทางไมเปนปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวา  
ผูฟองคดีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการดวยเง่ือนไขอ่ืน ๆ แตประการใด ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
นําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่ ซ้ือมาเบิกคาเชาบานขาราชการได 
นับแตวันที่ไดเขาพักอาศัยอยูจริงตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย  

                                                                                                                                            
 (๑) ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่น้ัน  
จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกน้ัน เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถ 
พักอาศัยอยูได 
 (๒) หากเชาซ้ือหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซ่ึงไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่น 
ในบานน้ัน จะเบิกจายคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์สําหรับบานหลังดังกลาว 
 (๓) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานกับสถาบันการเงินและสัญญา 
เชาซ้ือหรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 (๔) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลังหน่ึงหลังใด 
ในทองที่น้ันมาแลว เวนแตเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่ที่เคยใชสิทธิน้ันอีก และเปนการใชสิทธิ 
นําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะท่ียายมารับราชการในทองที่น้ัน 
บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว 
 (๕) หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานขาราชการได  
โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการเชาซ้ือหรือการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน 
โดยอนุโลม 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๕ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตามฟอง โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการตามผล 
แหงคําพิพากษาวา ใหผูถูกฟองคดีพิจารณาอนุมัติใหผูฟองคดีนําหลักฐานการผอนชําระเงินกู 
เพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการไดตามสิทธิ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๕๘๗/๒๕๕๙) 
 

๒. คารักษาพยาบาล 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๓. บําเหน็จบํานาญ 
 

 ๓.๑ สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการซึ่งออกจากราชการ 
โดยมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดอาญากอนออกจากราชการแตกรณียังไมถึงที่สุด 
 

  กรณีที่ขาราชการผู เกษียณอายุราชการถูกฟองเปนคดีอาญากอน
เกษียณอายุและคดียังไมถึงที่ สุด จึงทําใหยังไมเปนที่แนนอนวาขาราชการผู น้ัน 
จะเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญหรือไม การที่กรมบัญชีกลางอนุมัติส่ังจายบํานาญ
โดยมีเงื่ อนไขให มีการค้ํ าประกันการขอรับบํานาญดวยบุคคลหรือทรัพย สิน 
ตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่กระทรวงการคลัง กําหนดในขณะน้ัน  คําสั่ งของ
กรมบัญชีกลางจึงชอบดวยกฎหมาย แมภายหลังกระทรวงการคลังไดยกเลิกหลักเกณฑ
และวิธีการขอรับบําเหน็จบํานาญในกรณีดังกลาวโดยยกเวนใหไมตองทําประกัน 
ในการขอรับบําเหน็จบํานาญไวตอสวนราชการเจาสังกัดแลว ก็ไมมีผลทําใหคําสั่ง 
ที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายในขณะน้ันกลายเปนคําสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมาย 
แตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจถูกฟองเปนคดีตอศาลอาญาในความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ ซ่ึงคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ผูฟองคดีเกษียณอายุราชการ
เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  หลังจากน้ัน กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ อนุมัติสั่งจายบํานาญใหแกผูฟองคดี โดยมีเง่ือนไขวา
หากผูฟองคดีประสงคจะรับบํานาญไปกอนก็ขอใหมีการค้ําประกันการขอรับบํานาญดังกลาว
ดวยบุคคลหรือทรัพยสิน เน่ืองจากผูฟองคดีอยูระหวางตองหาคดีอาญา และการพิจารณาคดี 
ยังไมถึงที่สุด  ทั้งน้ี ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ 



 
 

๑๖๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มกราคม ๒๕๔๒ สวนบําเหน็จดํารงชีพไมอนุมัติใหจาย ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่อนุมัติ
สั่งจายบํานาญใหแกผูฟองคดีโดยมีเง่ือนไขและงดจายบําเหน็จดํารงชีพใหแกผูฟองคดี  
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  
  ตอมา กระทรวงการคลังไดยกเลิกหลักเกณฑ เรื่อง การรับบําเหน็จบํานาญ 
ของขาราชการซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยแลวออกจากราชการโดยกรณียังไมถึงที่สุด 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ และ
ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงมีกรณี 
หรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถึงที่สุดขึ้นใหม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ดวนที่สุด  ที่  ๐๔๐๖ .๕ /ว  ๑๒๒  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  โดยมีสาระสําคัญ  
คือ กําหนดใหเฉพาะขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา อันมิใชความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมีกรณีถูกชี้มูลความผิด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาการดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไวแลว  
หรือมีกรณีที่อาจถูกดําเนินการทางวินัยไดตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนใด และออกจากราชการ 
โดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถึงที่สุด ทําประกันในการขอรับบําเหน็จบํานาญดวยบุคคล 
หรือทรัพยสินไวตอสวนราชการเจาสังกัด เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบของขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ หรือระเบียบลูกจางประจํามิไดบัญญัติหรือกําหนดใหผู มีอํานาจสามารถ
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการหรือลูกจางประจําดังกลาวตอไปไดภายหลังจากที่ผู น้ัน 
ออกจากราชการไปแลว  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  กรณีที่ผูฟองคดีเกษียณอายุราชการ โดยกอนเกษียณอายุราชการไดถูกฟอง 
เปนคดีอาญาในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและคดียังไมถึงที่สุด ทําใหยังไมเปน 
ที่แนนอนวาผูฟองคดีจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามนัยมาตรา ๘ (๑)๑๓ แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
 ๑๓ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไวตอไปน้ีไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๑) ขาราชการซ่ึงมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการและขาราชการ
อัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการซ่ึงถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๗ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๖๘๑๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม เม่ือกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ 
วรรคสอง๑๕ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ ออกหลักเกณฑและวิธีการ 
ใหมีการเบิกจายบําเหน็จบํานาญแกขาราชการที่ประสบปญหาดังเชนกรณีของผูฟองคดี 
โดยอนุมัติใหเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญไปกอนได แตจะตองทําสัญญาไวกับสวนราชการตนสังกัด
กรณีผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญอันเปนผลมาจากคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ผูฟองคดี
จะตองคืนเงินบําเหน็จบํานาญที่ไดรับไปทั้งหมดแกสวนราชการตนสังกัด โดยในการทําสัญญา
ดังกลาวกําหนดใหมีการทําสัญญาค้ําประกันโดยบุคคลหรือโดยทรัพยสินไวดวย  ดังน้ัน  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ สั่งจาย
บํานาญใหแกผูฟองคดีโดยมีเง่ือนไขวาผูฟองคดีจะตองนําบุคคลหรือทรัพยสินมาค้ําประกัน 
การรับบํานาญดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย สวนเงินบําเหน็จดํารงชีพน้ัน 
กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓๑๖ กําหนดใหจายได
เม่ือคดีอาญาที่ผูฟองคดีถูกฟองน้ันถึงที่สุดแลวเทาน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ งดจายบําเหน็จ
ดํารงชีพตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดตามหนังสือระทรวงการคลัง ดวนมาก  
ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการ 
รับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ 
ที่บังคับใชอยูในขณะน้ันแลว เม่ือภายหลังกระทรวงการคลังไดยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญในกรณีของผูฟองคดีโดยยกเวนใหไมจําตองทําประกันในการขอรับ
บําเหน็จบํานาญดวยบุคคลหรือทรัพยสินไวตอสวนราชการเจาสังกัดแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ยกเลิกคําส่ังตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญ 
และบําเหน็จดํารงชีพใหแกผูฟองคดี กรณีดังกลาวก็ไมทําใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  

                                                 
 ๑๔ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๖๘ ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 

๑๕ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 มาตรา ๕๑ ฯลฯ   ฯลฯ  
 การขอใหส่ังจายและการส่ังจายบําเหน็จหรือบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ๑๖ กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๓ ในกรณีที่ผูรับบํานาญหรือสมาชิกซ่ึงออกจากราชการมีกรณีหรือตองหาวากระทําความผิดวินัยหรืออาญา
กอนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดเม่ือกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิไดรับบํานาญ โดยใหขอรับตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในขอ ๒  



 
 

๑๖๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงออกไปโดยชอบดวยกฎหมายในขณะนั้นกลายเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๓๖/๒๕๕๙) 
 

 ๓.๒ การจายเงินบําเหน็จบํานาญปกติของขาราชการสวนทองถิ่น 
 

  ราชการสวนทองถิ่นมีหนาที่เบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการ 
สวนทองถิ่นหรือผู มี สิทธิได รับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ 
สวนทองถิ่น  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีเทศบาลไมดําเนินการ 
เบิกจายเงินบํานาญปกติใหแกขาราชการเน่ืองจากมีงบประมาณไมเพียงพอน้ัน  
เม่ือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไดอนุมัติใหโอนเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหแกเทศบาลเพ่ือจายใหแกพนักงานเทศบาล
ผูรับบํานาญแลว เทศบาลจําตองดําเนินการเบิกจายเงินแกขาราชการผูมีสิทธิตั้งแตวันที่
ไดรับแจงการโอนเงิน การไมดําเนินการเบิกจายเงินดังกลาวใหแกขาราชการจึงเปนการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
อันเปนการกระทําละเมิดตอขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิรับบํานาญ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนพนักงานเทศบาลซึ่งออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ และมีสิทธิไดรับ
เงินบํานาญปกติเปนเงินเดือนละ ๑๔,๖๖๔.๘๐ บาท เงินเพ่ิมจากบํานาญรอยละ ๒๕ เดือนละ 
๓,๖๖๖.๒๐ บาท รวมเปนเงินบํานาญเดือนละ ๑๘,๓๓๑ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
เปนตนไป เทศบาลตําบลดอนโมง (ผูถูกฟองคดี) ไดดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญปกติใหแก 
ผูฟองคดีตามสิทธิสําหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพียงสองเดือน 
แลวไมดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญปกติใหแกผูฟองคดีตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ เปนเงินจํานวน ๗๓,๓๒๔ บาท ผูฟองคดีไดโทรศัพทติดตามทวงถามแลวไดรับแจง
จากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีวางบประมาณมีไมเพียงพอจาย และอยูระหวางขอรับเงินจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แจงไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติโอนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น เปนเงิน 
๓๖๙,๑๕๑.๖๐ บาท ใหผูถูกฟองคดี เพ่ือจายเปนเงินบํานาญใหแกพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินบําเหน็จดํารงชีพ  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๙ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญถึงผูถกูฟองคดีแจงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบํานาญปกติ
จากเทศบาลตําบลดอนโมงเปลี่ยนแปลงเปนรับเ งินบํานาญที่ เทศบาลนครขอนแกน 
อันเปนภูมิลําเนาปจจุบันของผูฟองคดี แตไดรับแจงวาไมอนุมัติ  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๖ ผูถูกฟองคดีไดรับแจงอนุมัติการโอนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
เพ่ือจายเปนเงินบํานาญปกติแกผูฟองคดี ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แตผูถูกฟองคดียังไมดําเนินการเบิกจาย 
เงินบํานาญปกติใหแกผูฟองคดีโดยอางวาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ (จังหวัด
ขอนแกน) แจงผลการตรวจสอบงบการเงินของผูถูกฟองคดี โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ใหผูถูกฟองคดีนําเงินที่ไดจายขาดเงินสะสมประจําป ๒๕๕๒ เพ่ือจายเปนเงินประโยชน 
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สงคืนคลังเทศบาล  
ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีสงเงินที่ไดเบิกจายไปแลวคืนคลังเทศบาล แตผูฟองคดี
เพิกเฉย และผูถูกฟองคดียังไมเบิกจายเงินบํานาญปกติใหแกผูฟองคดี รวมทั้งยังไมดําเนินการ
สงเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบํานาญตามคํารองขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงินบํานาญปกติ นับตั้งแตเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๔ เดือน เปนเงินจํานวน ๗๓,๓๒๔ บาท  
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองคดีเปนตนไป และจายเงินบํานาญปกติ
ใหแกผูฟองคดีตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย และใหผูถูกฟองคดีสงเรื่องขอเปลี่ยนสถานที่ 
รับเงินบํานาญไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอไป  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  มาตรา ๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให 
มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราที่กําหนด
โดยกฎกระทรวงไมเกินรอยละสาม และตั้งประเภทเงินน้ีไวในงบประมาณรายจายประจําป 
ของราชการสวนทองถิ่นแตละแหง  ทั้งนี้ การเบิกจายเงินแกขาราชการสวนทองถิ่นหรือผูมีสิทธิ
จะไดรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ 
 



 
 

๑๖๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๗๑๗ ขอ ๘๑๘ และขอ ๒๙ วรรคสามและวรรคสี่๑๙  
การท่ีผูถูกฟองคดีอางวามีภาระตองใชจายงบประมาณในการดําเนินการบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดยังผลใหผูถูกฟองคดีมีงบประมาณไมเพียงพอในการ 
เบิกจายเงินบํานาญปกติใหแกผูฟองคดีในระหวางงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๕๖ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แจงผูถูกฟองคดีวา คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นอนุมัติใหโอนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(เทศบาล) มาเพ่ิมใหผูถูกฟองคดี เปนเงิน ๓๖๙,๒๕๑.๖๐ บาท (ตามที่จายจริง) โดยแบงจาย
เปนรายเดือน เดือนแรก (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) เปนเงิน ๑๒๔,๐๒๐.๘๐ บาท โดยโอนเงิน 
ในระบบออนไลนเพ่ือนําเขาฝากที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่ผูถูกฟองคดีแจง  

                                                 
 ๑๗-๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๗ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินไดหักไวจากเงิน
งบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหตั้งจายในงบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถ่ินน้ัน ๆ ในรายจายงบกลาง
ประเภทรายจายตามขอผูกพันหรือหมวดรายจายอื่น แลวแตกรณีโดยใหเรียกชื่อวา “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน” และใหตั้งจายเฉพาะราชการสวนทองถ่ินที่มีขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาที่เทาน้ัน 
 ขอ ๘ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินที่ไดหักและตั้งจายไวตามขอ ๗ เม่ือไดหักไว
เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ิน หรือผูมีสิทธิจะไดรับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๘ และเงินเพิ่มบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตามความในหมวด ๗ แหงระเบียบน้ีแลว สวนที่เหลือเทาใด ใหหัวหนา
ราชการสวนทองถ่ินน้ัน ๆ จัดการเบิกถอนนําสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินโดยเช็คหรือดราฟต 
ขีดครอมในนามกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูรับภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณและใหระบุไว 
โดยชัดเจนวาเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินของราชการสวนทองถ่ินใด เปนเงินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจายเทาใด หักจายเปนบําเหน็จหรือบํานาญรายใด แตละรายเปนเงินเทาใด รวมเงินหักจาย
บําเหน็จบํานาญเทาใด แลวรายงานใหจังหวัดทราบทุกคร้ังที่มีการนําสงเงินดวย  
 ในกรณีที่ราชการสวนทองถ่ินใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไมพอ
จายตลอดปหรือมีรายจายเกิดข้ึนใหมหลังจากที่ไดสงเงินไปสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินแลว ใหหัวหนา
ราชการสวนทองถ่ินน้ัน ๆ รายงานจังหวัดเพื่อแจงไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พิจารณาเสนอ 
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินส่ังจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน เพิ่มให
ตอไป และในกรณีที่วงเงินที่ไดหักไวจายตามความในวรรคหน่ึงเหลือจายเม่ือวันส้ินปเปนจํานวนเทาใดใหนําสงสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน แลวรายงานจังหวัดทราบอีกสวนหน่ึงตางหากเชนเดียวกัน 
 ขอ ๒๙  ฯลฯ   ฯลฯ 
 การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนสองวันทําการ สําหรับ 
กรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญทางธนาคาร ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทาย 
ของธนาคารในเดือนน้ันสองวันทําการ แตทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได 
 บํานาญที่คางเบิกหรือท่ีผูรับตายหรือหมดสิทธิลงในระหวางเดือนใหเร่ิมจายไดทันที 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๔๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สวนที่เหลือ จํานวน ๒๔๕,๒๓๐.๘๐ บาท สํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นจะโอนใหเปนรายเดือน เดือนละ ๔๐,๘๗๑.๘๐ บาท 
ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีมีงบประมาณเพียงพอ 
ที่จะดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญปกติใหแกผูฟองคดีไดตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว  
ผูถูกฟองคดีชอบที่จะดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญปกติประจําเดือนที่คางจายใหแกผูฟองคดี 
สําหรับงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เปนตนไปตามที่ผูถูกฟองคดีไดรับแจงโอนเงินดังกลาว และชอบที่จะดําเนินการเบิกจายเงิน
บํานาญปกติประจําเดือน สําหรับงวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ใหแกผูฟองคดีภายในวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๖ อันเปนวันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนสองวันทําการ  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ การท่ีผูถูกฟองคดีไมดําเนินการเบิกจาย 
เงินดังกลาวใหแกผูฟองคดีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีคิดเปนเงินคาเสียหายจํานวน ๗๓,๓๒๔ บาท กรณีจึงเปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองชําระดอกเบ้ียอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินคาเสียหายจํานวน 
๗๓,๓๒๔ บาท ตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามนัยมาตรา ๒๒๔  
วรรคหนึ่ง๒๑ และมาตรา ๒๐๖๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อยางไรก็ตาม ผูฟองคดี
ระบุมาในคําฟองวาขอใหจายดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีนับแตวันฟองคดีเปนตนไป จึงชอบที่จะ
ไดรับดอกเบี้ยดังกลาวนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ อันเปนวันฟองคดีเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จตามที่ขอ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีรับผิดชําระดอกเบี้ยของตนเงินบํานาญปกติ 
งวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เปนเงินจํานวน ๗๓,๓๒๔ บาท ในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ อันเปนวันฟองคดีเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๘/๒๕๕๙) 
  

                                                 
 ๒๐-๒๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด 
 มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียก
ดอกเบ้ียไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 



 
 

๑๖๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๓.๓ การจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)   
 

  (๑) การจายเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ กรณีขาราชการซึ่งเปนสมาชิก
ย่ืนเอกสารไมครบถวน 
 

  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีอํานาจตามมาตรา ๖๗/๑  
แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการบริหารเงิน
ของสมาชิกที่ยังไมขอรับคืน หรือที่ยังไมไดขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
หรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงาน หรือ 
ชราภาพ เม่ือสมาชิกไมไดขอใหโอนเงินไปยังกองทุนอ่ืน ๆ แตเปนกรณีที่สมาชิก 
ย่ืนคําขอโดยที่เอกสารหลักฐานยังไมสมบูรณถูกตอง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ยอมมีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองนําเงินของสมาชิกผูนั้นไปบริหารตอไป โดยไมจําเปน 
ตองใหสมาชิกดังกลาวแจงความประสงคใหบริหารเงินแตอยางใด  ดังน้ัน การจายเงิน
คืนใหแกสมาชิกตามยอด ณ วันที่ไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณจึงเปนการดําเนินการ
ตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) โดยที่ผูฟองคดี
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีไดยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน 
ผานสวนราชการเจาสังกัดของผูฟองคดีในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยสวนราชการเจาสังกัด 
ของผูฟองคดีไดนําสงแบบคําขอรับเงินจากกองทุน พรอมเอกสารตาง ๆ ของผูฟองคดี 
ตอกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ผูถูกฟองคดี) ตามหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  
และผูถูกฟองคดีไดรับเอกสารในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เม่ือผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอรับเงินของผูฟองคดีแลวพบวาสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีไมมี 
ลายมือชื่อของผูฟองคดีในการรับรองความถูกตองของเอกสารดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงไดมี
หนังสือขอเอกสารสําเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหนาที่แสดงเลขที่บัญชีพรอมเจาของบัญชี
รับรองสําเนาถูกตองจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีสวนราชการเจาสังกัดของผูฟองคดี  ตอมา 
สวนราชการเจาสังกัดของผูฟองคดีไดจัดสงเอกสารดังกลาวมาใหผูถูกฟองคดี โดยผูถูกฟองคดี
ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวนเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีจึงจายเงินใหแก 
ผูฟองคดีในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากตามที่ผูฟองคดีแจงไว 
เปนจํานวนเงิน ๗๙๓,๙๖๔.๕๑ บาท ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีจายเงินคืนตามยอด  
ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๔๓ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พนสมาชิกภาพจากการเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เม่ือวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ ภาระการรับผลประโยชนหรือเสียผลประโยชนยอมไมมีและผูฟองคดีไมไดแจง
ความประสงคใหผูถูกฟองคดีนําเ งินที่ ได รับตามสิทธิ  ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑  
ไปหาประโยชน ผูถูกฟองคดีจึงตองกันเงินที่ผูฟองคดีจะไดรับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  
คิดเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีจะตองจายเพ่ิมอีกจํานวน ๔๗,๘๔๙.๕๔ บาท การที่ผูถูกฟองคดีนําเงิน
ของผูฟองคดีไปหาผลประโยชนในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ แลวปรากฏวามีผลติดลบ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบและเปนการกระทําละเมิดตอ 
ผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงินที่ผูฟองคดี 
จะไดรับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เปนเงินจํานวน ๘๔๑,๘๑๔.๐๕ บาท (มีหนวยลงทุน 
๕๘,๘๙๔.๒๐๒๓ หนวย x มูลคาตอหนวย ๑๔.๒๙๓๗) ซ่ึงผูถูกฟองคดีตองจายใหผูฟองคดีเพ่ิม
เปนเงิน ๔๗,๘๔๙.๕๔ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  บทบัญญัติมาตรา ๖๗๒๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนการกําหนดใหสวนราชการเจาสังกัดของผูฟองคดีทําหนาที่ในการตรวจสอบ
สิทธิเบื้องตนเก่ียวกับการขอรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน
ตอบแทนจากกองทุนวาเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญหรือไม หรือเปนผูอยูใน
ระหวางสอบสวนทางวินัยหรือไม พรอมทั้งตองแนบสําเนาคําสั่ง หรือประกาศของราชการและ
เอกสารหลักฐานของผูฟองคดีที่ยื่นประกอบแบบคําขอรับเงินจากกองทุน และสงใหผูถูกฟองคดี
เพ่ือพิจารณาวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิรับเงินจากกองทุนหรือไม หากผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิรับเงิน
จากกองทุนและปรากฏหลักฐานถูกตองครบถวน ใหกองทุนจายเงินภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากสวนราชการเจาสังกัด สวนราชการเจาสังกัดจึงไมไดเปนตัวแทนของผูถูกฟองคดี 
อีกทั้งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิไดมีบทบัญญัติ 
ในมาตราใดที่มอบอํานาจใหสวนราชการเจาสังกัดของผูยื่นคําขอเปนตัวแทนของผูถูกฟองคดี 
แตอยางใด การท่ีผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับเงินของผูฟองคดีแลว 

                                                 
 ๒๓ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๖๗ เม่ือมีผูยื่นคําขอรับเงินตามมาตรา ๔๕ ใหสวนราชการเจาสังกัดท่ีไดรับคําขอน้ันตรวจสอบสิทธิ 
ในการไดรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวของผูยื่นคําขอ  ทั้งน้ี  
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จและแจงใหกองทุนทราบภายในสิบหาวันทําการนับแต
วันที่ไดรับคําขอรับเงินดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุอันสมควร 
 การจายเงินจากกองทุนใหแกผูมีสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหกองทุนจายภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 
จากสวนราชการเจาสังกัด และไดปรากฏหลักฐานถูกตองครบถวน 



 
 

๑๖๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พบวาสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีไมมีการลงลายมือชื่อของผูฟองคดีในการรับรอง
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถจายเงินใหแกผูฟองคดีได
เน่ืองจากเอกสารในการขอรับเงินจากกองทุนยังไมครบถวน จึงมีหนังสือขอใหสวนราชการ 
เจาสังกัดของผูฟองคดีสงสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ผูฟองคดีรับรองสําเนาถูกตองแลว จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ทั้งน้ี ขอ ๖ (๒) ของประกาศ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑการขอรับและการตรวจสอบ
สิทธิในการไดรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหการ
ตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุนของผูยื่นคําขอรับเงินจากกองทุน สวนราชการ 
เจาสังกัดตองดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินจากกองทุน โดยสําเนา
เอกสารหลักฐานตาง ๆ จะตองมีการรับรองสําเนาถูกตองโดยสวนราชการเจาสังกัดหรือสมาชิก  
หรือผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกหรือผูจัดการมรดก แลวแตกรณี การท่ีผูถูกฟองคดีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผูฟองคดีแลวพบวา สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีไมมีการ 
ลงลายมือชื่อของผูฟองคดีในการรับรองความถูกตองของเอกสาร แลวสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการ
แกไขเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศฉบับดังกลาว ถึงแมวาการแกไขจะตอง 
ใชระยะเวลาในการดําเนินการก็เพ่ือความละเอียดรอบคอบ เพ่ือปองกันความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นหากมีการจายเงินใหแกบุคคลอ่ืนซึ่งไมใชผูฟองคดี อันจะเปนผลดีตอผูฟองคดี
มากกวาผลเสีย เม่ือสวนราชการเจาสังกัดของผูฟองคดีไดจัดสงเอกสารดังกลาวมาให 
ผูถูกฟองคดีถูกตองครบถวนแลว ผูถูกฟองคดีจึงจายเงินใหแกผูฟองคดีโดยโอนเงินเขาบัญชี
ตามที่ผูฟองคดีแจงไว อันเปนการดําเนินการจายเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายอยางถูกตองครบถวนแลว  
  สําหรับการที่ผูถูกฟองคดีจายเงินกองทุนตามยอดเงินที่คํานวณไดในวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ น้ัน มาตรา ๖๗/๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชน 
ของสมาชิก โดยกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑใหผูถูกฟองคดีบริหารเงินที่ยังไมขอรับคืนหรือ 
ที่ยังไมไดขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

                                                 
 ๒๔ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๖๗ /๑ ผู มีสิทธิได รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทน 
เงินดังกลาวตามมาตรา ๔๕ ผูใดที่ยังไมขอรับเงินคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน ใหกองทุนบริหารเงินที่ยังไมรับคืนตอไปได  
แตถาผูน้ันขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือการชราภาพ ใหกองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกลาวภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ ผู น้ันแสดงความประสงค  
และไดปรากฏหลักฐานถูกตองครบถวน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๔๕ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ เม่ือผูฟองคดีไมไดขอใหผูถูกฟองคดีโอนเงิน
ไปยังกองทุนอ่ืน ๆ แตเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขอแลวแตผูถูกฟองคดียังไมไดรับเอกสาร
หลักฐานที่สมบูรณถูกตอง อันจะทําใหผูถูกฟองคดีมีหนาที่ที่จะตองจายเงินจากกองทุนใหกับ 
ผูฟองคดีตามสิทธิที่มีตามมาตรา ๔๕๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูถูกฟองคดียอมมีหนาที่
ตามกฎหมายที่จะตองนําเงินของผูฟองคดีไปบริหารตอไป โดยไมจําเปนตองใหผูฟองคดี 
แจงความประสงคใหบริหารเงินดังกลาวแตอยางใด  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีจายเงินคืนใหแก 
ผูฟองคดีตามยอด ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนจํานวนเงิน ๗๙๓,๙๖๔.๕๑ บาท   
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๗/๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงลดลงจากยอด ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีพนสมาชิกภาพจากสมาชิกของผูถูกฟองคดีซ่ึงจะไดรับ
เงินจํานวน ๘๔๑,๘๑๔.๐๕ บาท น้ัน จึงเปนการดําเนินการตามหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
เม่ือการดําเนินการจายเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการใหกับผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี
ไดดําเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด กรณีจึงไมเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๕/๒๕๕๙)      
 

  (๒) การจายเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ กรณีผลประโยชนของกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการติดลบหรือขาดทุน  
 

   การลงทุนในกิจการหรือหลักทรัพยตาง ๆ ยอมอาจเกิดผลตอบแทน 
ที่แตกตางกันไป โดยอาจจะมีกําไรมาก กําไรนอย หรืออาจจะขาดทุนก็ได อันข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลาย  ๆ  อยางประกอบกันดวย  การที่กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ดําเนินการลงทุนหาประโยชนตามกรอบและวัตถุประสงคตามที่กฎหมายบัญญัติ และได
ดําเนินการลงทุนดวยความระเอียดรอบคอบปราศจากความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง  ซึ่งการดําเนินการของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีการ 
จัดสรรผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการลงทุน แลวนําเขาบัญชีของสมาชิกเปนรายวัน  
ไมวาผลประโยชนที่เกิดเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในแตละวัน  ดังน้ัน เม่ือการลงทุน
เกิดการขาดทุนตามภาพรวมของเศรษฐกิจของโลกซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอการลงทุน  สมาชิกผูเปนเจาของทุนทุกคนจึงตองรวมกันเฉลี่ยผลขาดทุนน้ัน  

                                                 
 ๒๕ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๕ สมาชิกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน
ตอบแทนเงินดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 



 
 

๑๖๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจึงมีสิทธินําผลการดําเนินการที่ขาดทุนหรือติดลบ  
ไปหักกับเงินผลประโยชนของขาราชการผูเปนสมาชิกได   
   สรุปขอเท็จจริง  
   ผูฟองคดีเปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑)  ตอมา ผูฟองคดีไดรับใบแจงยอดเงินสมาชิกพนสภาพสิ้นสุด ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ระบุวา ผูฟองคดีมีสวนของเงินตน ๓๒๙,๗๙๗ บาท และผลประโยชน ๒๒๘,๕๘๐.๖๐ บาท  
รวมเปนเงิน ๕๕๘,๓๗๗.๖๐ บาท มีรายการเคลื่อนไหวในสวนของผลประโยชนติดลบหรือ
ขาดทุน ๔๗,๗๒๙.๘๗ บาท เม่ือนําไปหักออกจากเงินผลประโยชนของผูฟองคดีในป  
พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒๒๘,๕๘๐.๖๐ บาท ทําใหเงินผลประโยชนของผูฟองคดีในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ลดลงเหลือเพียง ๑๘๐,๘๕๐.๗๓ บาท เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินของกองทุนไปลงทุน 
หาผลประโยชน และขาดทุนเปนเงินหลายหม่ืนลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําใหตองเฉลี่ย 
ผลการขาดทุนไปใหกับสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทุกคน ทั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนปที่ 
เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก  รวมถึงเหตุการณในประเทศไทย ซ่ึงสงผลกระทบ 
ตอผลตอบแทนในการลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนทําใหขาดทุนเปนจํานวนมาก ผูฟองคดี 
เห็นวา การลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากขัดตอวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ที่เนนถึงหลักประกันของเงินกองทุนวา จะไมลดนอยลง และกฎหมายมิไดบังคับใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นําเงินออมของสมาชิกไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ แตอยางใด แตหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะลงทุน ก็ตองดําเนินการตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการฯ เทาน้ัน โดยตองนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย 
ที่มีความม่ันคงสูง เชน ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือ 
ตั๋วเงินคงคลัง  นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการขาดทุนไมชัดเจน 
ทั้งเลขาธิการคณะกรรมการของผูถูกฟองคดีที่  ๑ กับพนักงานของผูถูกฟองคดีที่  ๑  
ก็ชี้แจงไมตรงกัน โดยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ไดแถลงผลการตรวจสอบการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เผยแพร 
ตอสาธารณะพบวา การลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๔ กลุม  
จากท้ังสิ้น ๖ กลุม โดยเฉพาะในกรณีของบริษัท ย. ซ่ึงเปนหุนหนึ่งในกลุมหุนเก็งกําไรหรือ 
หุนปนที่ถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสั่งปรับเงิน จากกรณี
การสรางราคาหลักทรัพย แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับไมขายหุนดังกลาว และยังซ้ือหุนบริษัท
ดังกลาวเพิ่มอีกจํานวนมาก ทั้ง ๆ ที่มูลคาหุนบริษัทน้ีลดลงโดยตลอด อันแสดงใหเห็นถึง 
การบริหารเงินกองทุนที่ไมโปรงใส ไมสุจริต และไมนาเชื่อถือ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หักเอาเงิน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๔๗ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผลประโยชนของผูฟองคดีเพ่ือไปเฉลี่ยผลการขาดทุน จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งให
เฉลี่ยผลการขาดทุนในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปหักออกจากเงินผลประโยชนในป พ.ศ. ๒๕๕๐  
ของผูฟองคดี โดยคืนเงินที่หักไปจากบัญชีสะสมของผูฟองคดีในป พ.ศ. ๒๕๕๐ และให 
การลงทุนในทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว เปนการลงทุนที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
และผลการขาดทุนไมผูกพันผูฟองคดี  
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การลงทุนหาประโยชนจากทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองเปนไปตาม
กรอบการลงทุนตามกฎหมาย กลาวคือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองนําเงินกองทุนสวนของ 
เงินสํารองไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน และเงินกองทุนสวน
ของเงินสมาชิกน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง๒๖ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ 
สําหรับสวนที่เหลือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงได แตจะตอง
เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังน้ี (๑) ลงทุนในตราสารทุนไดไมเกินกวารอยละ ๓๕ ตามขอ ๓ วรรคสอง  
ของกฎกระทรวงฯ (๒) ลงทุนในตางประเทศไดไมเกินกวารอยละ ๒๕ ตามขอ ๖ (๒)  
ของกฎกระทรวงฯ และ (๓) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยไดไมเกินกวารอยละ ๘ ตามขอ ๕ (๓) (ซ) 
ของกฎกระทรวงฯ และเปนไปตามขอ ๔ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ วาดวยการมอบอํานาจดําเนินการดานการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๗ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา การดําเนินการลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแตเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนตนมา ในสวนของเงินกองทุนสวนของสมาชิกมีผลประโยชนสุทธิเปนบวกหรือกําไรตลอดมา 
แตในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เงินกองทุนสวนของสมาชิกมีผลประโยชนติดลบหรือขาดทุนจํานวน 
๑๖,๙๙๗ ลานบาท โดยเงินกองทุนหรือสินทรัพยสุทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําเงินกองทุนสวนของเงินสํารองไปลงทุน 
ในตราสารหนี้ในประเทศรอยละ ๑๐๐ โดยนําไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐ 

                                                 
 ๒๖ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๗๐ เงินของกองทุนนอกจากสวนที่นําไปลงทุนตามแผนการลงทุนในวรรคสอง ใหลงทุนไดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงอยางนอยตองกําหนดใหลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละหกสิบ ยกเวน 
เงินสํารองตามมาตรา ๗๒ ตองนําไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ีของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

๑๖๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือรัฐวิสาหกิจทั้งจํานวน ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๗๒๒๗ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการฯ สําหรับเงินกองทุนสวนของเงินสมาชิกน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําไปลงทุน
ในตราสารหนี้ในประเทศรอยละ ๗๖.๑๔ ประกอบไปดวยตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน 
ซ่ึงถือเปนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินกองทุน 
สวนเงินกองทุนของสมาชิกในสวนที่เหลืออีกรอยละ ๒๓.๘๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําไปลงทุน 
ในสินทรัพยอ่ืน ประกอบไปดวย ตราสารทุนในประเทศรอยละ ๖.๗๓ ตราสารหน้ีตางประเทศ
รอยละ ๔.๓๙ ตราสารทุนตางประเทศรอยละ ๕.๗๒ อสังหาริมทรัพยไทยรอยละ ๔.๓๑  
และการลงทุนทางเลือกรอยละ ๒.๗๑ ซ่ึงเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงิน
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ วาดวยการมอบอํานาจดําเนินการดานการลงทุนฯ  ดังนั้น การลงทุนหาประโยชน
จากทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเปนไปตามกรอบการลงทุนตามที่
กฎหมายกําหนดโดยชอบแลว  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง๒๘ 
ประกอบกับมาตรา ๙ (๔)๒๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ แลว  

                                                 
 ๒๗-๒๙ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกวา “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” เรียกโดยยอวา “กบข.” 
 ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
 (๑) เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการ 
เม่ือออกจากราชการ 
 (๒) เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
 (๓) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก 
 มาตรา ๙ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕  และอํานาจ 
เชนวาน้ีใหรวมถึง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๗๒ ใหรัฐต้ังงบประมาณรายจายเปนรายปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละยี่สิบของงบประมาณรายจาย
บําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําปเขาบัญชีเงินสํารองทุกปจนกวาเงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกลาว 
จะมีจํานวนสามเทาของงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําป หลังจากน้ันใหตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปเพื่อใหเงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกลาวคงระดับสามเทาของงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญ
ของขาราชการในแตละป และถาเงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกลาวมีจํานวนเกินสามเทาของงบประมาณ
รายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําป ใหนําเงินสวนที่เกินน้ันสงเปนรายไดแผนดิน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๔๙ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถดําเนินการลงทุนในกิจการหรือหลักทรัพยตาง ๆ ตามขอจํากัด 
ของกฎหมายดังกลาวได  โดยผูถูกฟองคดีที่  ๑  จะนําเ งินออมของสมาชิกไปลงทุน 
หาผลประโยชนหรือไมก็ได หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองการจะนําทรัพยสินหรือเงินลงทุนไปลงทุน 
ตองลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูง เชน ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร 
แหงประเทศไทย หรือตั๋วเงินคงคลัง ซ่ึงมีผลตอบแทนรอยละ ๔.๕ ตอป หรือเงินฝากธนาคาร
พาณิชย ซ่ึงมีผลตอบแทนรอยละ ๒ ถึง ๓ ตอป สงผลใหเงินออมของสมาชิกไมเสียหายมาก  
ทั้งน้ี เพ่ือใหสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับผลประโยชนตอบแทนและมีหลักประกันในการ
จายบําเหน็จบํานาญที่ม่ันคงดวย  อยางไรก็ตาม การลงทุนในกิจการหรือหลักทรัพยตาง ๆ  
ยอมเปนไปไดวา ในบางครั้ง บางกิจการหรือบางหลักทรัพย หรือในบางปอาจเกิดผลตอบแทน 
ที่แตกตางกันไป โดยอาจจะมีกําไรมาก กําไรนอย หรืออาจจะขาดทุนก็ได อันขึ้นอยูกับปจจัย
หลาย ๆ อยางประกอบกันดวย โดยที่การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีการจัดสรร
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการลงทุน แลวนําเขาบัญชีของสมาชิกเปนรายวัน ไมวาผลประโยชน 
ที่เกิดเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในแตละวัน เม่ือการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ผานมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดผลตอบแทนสูงหรือกําไรมากกวาขาดทุน 
คงมีปญหาเฉพาะป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงทุนในหุนในป พ.ศ. ๒๕๕๐ และในป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๘๑ บริษัท ผลปรากฏวา หุนทุกตัวมีราคาลดลง ซ่ึงเปนไปตามภาพรวม 
ของเศรษฐกิจของโลก เน่ืองจากในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก การลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในตราสาร
ทุนเกือบทุกตัวประสบภาวะขาดทุน ซ่ึงปญหาทางเศรษฐกิจดังกลาวนับเปนปจจัยโดยตรง 
ที่ส งผลกระทบตอการลงทุน  สวนการลงทุนในหุนของบริษัท  ย .  ที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑  
ถือหุนเพ่ิมขึ้นนั้น เกิดจากบริษัท ย. ปรับลดมูลคาหุนที่ตราไวโดยแตกหุนจาก ๕ บาทตอหุน 
เปน ๑ บาทตอหุน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ทําใหจํานวนหุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นโดยปริยาย มิไดเกิดจากการซ้ือหุนเพ่ิมแตอยางใด เม่ือการลงทุนในหุนในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนหุนที่ไดผานการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานจากฝายวิเคราะหการลงทุน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว กอนที่จะรายงานใหฝายลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาใชเปน
ขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงใด ๆ 
ที่แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือพนักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสวนรู เห็นหรือ 

                                                                                                                                            
 ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจส่ังใหกองทุนสงเงินออกจากบัญชีเงินสํารองกลับคืน 
เปนรายไดแผนดินเพื่อจายเปนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตรัฐจะตองจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อชดเชยสวนของเงินดังกลาวที่นําไปใชสงคืนกองทุนในปงบประมาณถัดไป 



 
 

๑๖๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีสวนรวมกับการปนหุน อันจะกอใหเกิดความเสียหายในการลงทุนในหุนดังกลาว  นอกจากน้ี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการซึ่งประกอบไปดวยผูแทนจาก
หลายหนวยงาน เพ่ือตรวจสอบการลงทุนและการดําเนินงานอ่ืนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผลการตรวจสอบปรากฏวาการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่กําหนดไวแลว รวมทั้งเปนไปอยางรอบคอบและ 
มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาผลประโยชนของสมาชิกที่ เปนขาราชการประเภทตาง ๆ แลว  
ยอมแสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการลงทุนหาผลประโยชนจากเงินกองทุน 
ดวยความระเอียดรอบคอบปราศจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง  ดังน้ัน เม่ือเกิดการขาดทุน 
เจาของทุนจึงตองรวมกันเฉลี่ยผลขาดทุน กรณีจึงฟงไดวาการลงทุนในหุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ และในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนไปตามกรอบและวัตถุประสงคของมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีสิทธิ 
นําผลการดําเนินการที่ขาดทุนหรือติดลบในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๔๗,๗๒๙.๘๗ บาท  
ไปหักกับเงินผลประโยชนของผูฟองคดีที่พึงไดรับในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๐/๒๕๕๘, ที่ อ.๑๑๒๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๖๕๓/๒๕๕๙ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๓.๔ การจายเงินบําเหน็จบํานาญ กรณีขาราชการที่เกษียณอายุราชการ 
ระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  
 

  กรณีขาราชการตํารวจเกษียณอายุราชการในระหวางถูกดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรง โดยภายหลังผลการดําเนินการทางวินัยปรากฏวาไดกระทํา
ความผิดวินัยอยางรายแรงและถูกลงโทษไลออกจากราชการ  ขาราชการผู น้ัน 
จึงไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ การที่หนวยงานไมจายเงินบํานาญตามที่ขาราชการดังกลาวรองขอ  
จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
กรณีถูกกลาวหาวาทุจริต โดยในระหวางที่การสอบสวนทางวินัยยังไมเสร็จส้ิน ผูฟองคดี
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และไดขอรับเงินบํานาญ สํานักงานตํารวจ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๕๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงชาติจึงสั่งจายเงินบํานาญใหแกผูฟองคดี เดือนละ ๑๑,๖๒๔ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๒ เปนตนไป โดยผูฟองคดีไดทําสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ใหไว 
แกกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีสาระสําคัญวา ถาปรากฏในภายหลัง
วาผูฟองคดีไดรับเงินบํานาญไปโดยไมมีสิทธิ ผูฟองคดียินยอมคืนเงินดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีได รับแจง และหากผูฟองคดีไมคืนเงินใหแก 
ทางราชการภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูฟองคดียินยอมใหทางราชการเรียกรองเงินคืนและ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ 
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ในความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการ และกระทําการอันเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๖๑  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสาม และ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหคําสั่ง
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ และยังคงไดรับเงินบํานาญตลอดมา และผูฟองคดีไดทําสัญญาใชเงินคืนฉบับ
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ใหไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยมีสาระสําคัญเชนเดียวกับหนังสือ
สัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการขาราชการตํารวจไดมีมติ 
ยกอุทธรณของผูฟองคดี และนายกรัฐมนตรีไดสั่งการตามมติดังกลาว สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดเปนโจทกยื่นฟองคดีแพงตอศาลจังหวัดพิจิตร โดยฟองผูฟองคดีและผูค้ําประกันเพ่ือเรียกคืน
เงินบํานาญตามสัญญาใชเงินคืน ศาลจังหวัดพิจิตรไดมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีชําระเงิน 
จํานวน ๖๙๘,๒๓๗.๗๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินจํานวน 
๖๖๒,๕๖๘ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาชําระเสร็จแกโจทก ผูฟองคดีอุทธรณ  
ศาลอุทธรณภาค ๖ มีคําพิพากษายืน ผูฟองคดีจึงไดนําเงินไปชําระหนี้ตามคําพิพากษา  
จํานวน ๙๒๓,๘๒๘.๕๕ บาท  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดพิจิตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหจายเงินบํานาญแกผูฟองคดีโดยอางถึงพระราชบัญญัติ
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และอางคําพิพากษาของศาลจังหวัดพิจิตรและคําพิพากษาของ 
ศาลอุทธรณภาค ๖ ในสวนที่วาผูฟองคดีและผูค้ําประกันไมตองรับผิดตามหนังสือสัญญา 
ใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีทั้งสองตองคืนเงินตามสัญญาใชเงินคืน
ใหแกผูฟองคดีในเงินสวนที่ผูฟองคดีชําระเกินกวาคําพิพากษาจํานวน ๔๖๑,๙๑๔.๒๗ บาท  
และผูฟองคดีไดมีหนังสือขอความเปนธรรมในเรื่องเดียวกันตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงวาผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามหนังสือ
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ตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงินบํานาญแกผูฟองคดีจํานวน ๔๖๑,๙๑๔.๒๗ บาท ใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตํารวจเพื่อรับเงินบํานาญเดือนละ ๑๑,๖๒๑ บาท 
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เปนตนไป และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี
เปนจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  กรณีผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจเกษียณอายุราชการในระหวางถูกดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง และภายหลังถูกลงโทษไลออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
ในฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผู อ่ืนไดรับ
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๑๐๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจฯ ประกอบมาตรา ๘ (๑)๓๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมจายเงินบํานาญและคืนเงินบํานาญใหแกผูฟองคดีตามที่รองขอ  
จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และไมใชกรณีที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแตอยางใด สวนกรณีที่ศาลจังหวัดพิจิตรและศาลอุทธรณ 
ภาค ๖ มีคําพิพากษาใหผูฟองคดีและผูค้ําประกันไมตองรับผิดตามสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ นั้น ขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการและผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจแลว  
ผูฟองคดีไดทําหนังสือสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ใหไวแกผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ซ่ึงมีสาระสําคัญเชนเดียวกับหนังสือสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒  
เม่ือคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดมีมติยกอุทธรณของผูฟองคดี และนายกรัฐมนตรีไดสั่งให
ดําเนินการตามมติดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดรับเงินบํานาญทั้งหมดไปโดยไมมีสิทธิ  

                                                 
 ๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑  
 มาตรา ๑๐ ใหถือวาขาราชการตํารวจเปนขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
และให ก.ตร. เปนเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุของขาราชการตํารวจ 
 ๓๑ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไวตอไปน้ีไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๑) ขาราชการซ่ึงมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ และขาราชการ
อัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการซ่ึงถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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เม่ือเอกสารสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ 
๙ เมษายน ๒๕๔๕ มีสาระสําคัญเชนเดียวกัน โดยมีขอสัญญาท่ีกําหนดใหผูฟองคดีตองคืน 
เงินบํานาญที่รับไปทั้งหมดแกทางราชการหากปรากฏในภายหลังวาผูฟองคดีไดรับเงินดังกลาวไป
โดยไมมีสิทธิ  ดังน้ัน แมศาลจังหวัดพิจิตรและศาลอุทธรณภาค ๖ จะมีคําพิพากษาใหผูฟองคดี
และผูค้ําประกันไมตองรับผิดตามสัญญาใชเงินคืนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ แตผูฟองคดี
ก็ยังคงตองรับผิดคืนเงินบํานาญที่ รับไปทั้งหมดใหแกทางราชการตามสัญญาใชเงินคืน 
ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ตามหลักเกณฑเรื่องการจายและเรียกคืนเงินบําเหน็จบํานาญ  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมจําตองคืนเงินบํานาญแกผูฟองคดีแตประการใด สวนการลางมลทิน 
ตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน เปนการลบลางประวัติการถูกลงโทษหรือ 
ลงทัณฑทางวินัย โดยใหถือเสมือนวาไมเคยถูกลงโทษมากอน ซ่ึงไมมีผลทําใหคําส่ังลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด รวมทั้ง 
ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกรองการขอรับบําเหน็จบํานาญสําหรับขาราชการผูถูกไลออกจากราชการ
เชนกัน ผูฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิตามพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อมาเปนเหตุในการ 
ขอรับบํานาญได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙/๒๕๕๙) 
 

๔. การเบิกจายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๕. สิทธิประโยชนและสวัสดิการอ่ืนๆ 
 

 ๕.๑  การจายเงินสงเคราะหสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) 
 

  กรณีสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิตลงนั้น การจายเงินสงเคราะหครอบครัวกรณี 
ที่สมาชิก ช.พ.ส. ผูถึงแกกรรมไมไดระบุผูรับประโยชนไวโดยเฉพาะ ตองจายใหแกบุตร 
ที่ยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกยังไมขาดสายแลวแตกรณีที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
ในสวนของตนคนละเทา ๆ กัน ซึ่งผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ยอมสามารถขอสละสิทธิ 
รับเงินสงเคราะหฯ น้ันได และโดยที่เงินสงเคราะหดังกลาวเปนเงินที่ผูรับประโยชน 
จะไดรับหลังจากที่สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแกความตายแลว มิใชทรัพยสินของผูตายที่มีอยู
กอนหรือขณะถึงแกความตายอันจะถือไดวาเปนทรัพยมรดกหรือกองมรดกของผูตาย  
การถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ จึงสามารถกระทําไดโดยการแสดงเจตนา 
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ถอนการสละสิทธิกอนวันที่หนวยงานอาจจายเงินสงเคราะหฯ ใหแกผูมีสิทธิไดรับ 
เงินดังกลาว และยอมมีผลผูกพันตามกฎหมายเปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ตามสวน
ของตนเทากับบุตรที่มีสิทธิไดรับคนอ่ืน ๆ แตกรณีเงินคาจัดการศพนั้น เปนเงิน 
ที่ตองจายใหแกผูจัดการศพตางหากไมใชเงินที่ตองจายใหแกบุตรของสมาชิก ช.พ.ส.  
ที่ถึงแกกรรมคนละเทาๆ กัน เชนเดียวกับเงินสงเคราะหฯ การที่หนวยงานนําเงิน 
คาจัดการศพและเงินสงเคราะหฯ มาแบงจายใหแกบุตรที่ยังมีชีวิตอยูของสมาชิก ช.พ.ส. 
ที่ถึงแกกรรม รวมทั้งบุตรที่ขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ในจํานวนที่เทากัน จึงเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสองมีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน ๓ คน ถึงแกความตายไป ๑ คน 
และมีพ่ีตางบิดาอีก ๓ คน โดยขณะที่นาย ส. ขาราชการครูซ่ึงเปนบิดาของผูฟองคดีทั้งสอง 
มีชีวิตอยู ไดสมัครเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช.พ.ค.) และไดสมัครใหนาง อ. มารดาของผูฟองคดีทั้งสอง เปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
ชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) โดยนาย ส.  
เปนผูจายเงินสงเคราะหรายศพ เม่ือนาย ส. เสียชีวิตลง นาง อ. ขอเปลี่ยนแปลงการขอดํารง
สมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีคูสมรสไดถึงแกกรรมและไดสงเงินสงเคราะหรายศพ โดยหักจากบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทยของผูฟองคดีที่ ๒ เร่ือยมา จนกระท่ังนาง อ. เสียชีวิต พ่ีตางบิดา 
ทั้ง ๓ คน ไดขอสละสิทธิการรับเงินสงเคราะหครอบครัว ช .พ .ส . ของนาง อ . มารดา  
กับเจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จังหวัดสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูฟองคดีทั้งสองไดไปทําบันทึกการสอบปากคํา
พยานหรือทายาทกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูฟองคดีที่ ๑ ขอรับเงินคาจัดการศพ
พรอมเงินสงเคราะหฯ สวนผูฟองคดีที่ ๒ ขอรับเฉพาะเงินสงเคราะหฯ  หลังจากน้ัน นาย น. 
พ่ีชายตางบิดาของผูฟองคดีทั้งสองไดฟองผูฟองคดีที่ ๑ ตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ขอให 
เพิกถอนพินัยกรรมและตั้งนาย น. เปนผูจัดการมรดกและใหคืนเงินและทรัพยสินสูกองมรดก 
และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ นาย น. พ่ีตางบิดาของผูฟองคดีทั้งสองไดทําหนังสือขอเพิกถอน
การสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ที่ทําไวและขอรับเงินตามสิทธิเต็มจํานวน เม่ือผูฟองคดี 
ทั้งสองไดทราบวาสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดโอนเงินคาจัดการศพ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และ 
เงินสงเคราะหฯ จํานวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท รวม ๓๓๙,๒๓๗ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว 
เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีทั้งสองจึงไดติดตอขอรับเงินเม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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แตไดรับแจงเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ยังไมสามารถจายเงินได เน่ืองจากมีการ 
ฟองคดีตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานี และตองรอใหศาลมีคําสั่งหรือพ่ีตางบิดาทั้ง ๓ คน  
ของผูฟองคดีทั้งสองไปทําบันทึกยกเลิกการสละสิทธิและขอรับเงินตามสิทธิจึงจะอนุมัติจายเงิน
ดังกลาวแกผูมีสิทธิทั้ง ๕ คน โดยพ่ีตางบิดาอีก ๒ คน ไดทําหนังสือขอเพิกถอนการสละสิทธิ 
รับเงินสงเคราะหฯ โดยขอรับเงินตามสิทธิเต็มจํานวน เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และนาย น. ไดฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลแขวงสุราษฎรธานี
ขอใหจายเงินสงเคราะหฯ ในสวนของตน ซ่ึงนาย น. และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน และในวันเดียวกันศาลแขวงสุราษฎรธานีไดมีคําพิพากษาตามยอม
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงินสงเคราะหฯ และเงินคาจัดการศพ จํานวน ๖๗,๘๔๗.๔๐ บาท 
ใหแกนาย น. โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดชําระเงินใหแกนาย น. ในวันเดียวกัน  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสองและพ่ีตางบิดาอีก ๒ คน ไปรับเงินสงเคราะหครอบครัว
และเงินคาจัดการศพ คนละ ๖๗,๘๔๗.๔๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองและพ่ีตางบิดาอีก ๒ คน 
ไดรับเงินจํานวนนั้นจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว เม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีทั้งสอง
เห็นวาเงินคาจัดการศพจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จะตองจายใหกับผูฟองคดีที่ ๑ แตเพียงผูเดียว
เน่ืองจากเปนผูจัดการศพ ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ จํานวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท มีเพียงผูฟองคดี
ทั้งสองเทาน้ัน การเพิกถอนการสละสิทธิการรับเงินสงเคราะหฯ ของพี่ตางบิดาทั้ง ๓ คน ไมอาจ
กระทําได  การท่ีผูถูกฟองคดีทั้ งสองนําเ งินสงเคราะหฯ มารวมกับเ งินคาจัดการศพ  
แลวแบงออกเปน ๕ สวน และจายใหกับผูฟองคดีทั้งสองและพี่ตางบิดาอีก ๓ คน ในจํานวน 
ที่ เทากันเปนการกระทําที่ ไมชอบดวยกฎหมาย  ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาจัดการศพจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
และเงินสงเคราะหฯ จํานวน ๗๖,๗๗๐.๕๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๒๖,๓๒๑.๑๐ บาท แกผูฟองคดี
ที่ ๑ และใหชําระเงินสงเคราะหฯ จํานวน ๗๖,๗๗๐.๕๐ บาท แกผูฟองคดีที่ ๒ พรอมดอกเบี้ย
เงินฝากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับจากเงินดังกลาว  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  กรณีนาง อ. สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแกกรรม ผูฟองคดีทั้งสองและพี่ตางบิดาอีก ๓ คน
เปนบุตรของนาง อ. รวม ๕ คน ที่ยังมีชีวิตอยู จึงเปนครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแกกรรม 
ที่มีสิทธิไดรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัว  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณี 
คูสมรสถึงแกกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงในสวนของเงินคาจัดการศพ น้ัน เปนเงินที่ตองจายใหแก
ผูจัดการศพ ไมใชเงินที่ตองจายใหแกบุตรของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแกกรรมคนละเทา ๆ กัน  
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เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีเพียงผูฟองคดีที่ ๑ ที่ขอรับเงินคาจัดการศพของนาง อ. พรอมกับ 
เงินสงเคราะหฯ สวนผูฟองคดีที่ ๒ ขอรับเฉพาะเงินสงเคราะหฯ และพ่ีตางบิดาทั้งสามคน 
ของผูฟองคดีทั้งสองขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงเปนผูจัดการศพของนาง อ. 
ที่มีสิทธิไดรับเงินคาจัดการศพแตเพียงผูเดียว สวนการจายเงินสงเคราะหฯ น้ัน กรณีไมปรากฏ
วานาง อ. ไดระบุผูรับประโยชนไวโดยเฉพาะจึงตองจายใหแกบุตรของนาง อ. ที่ยังมีชีวิตอยูหรือ
มีผูรับมรดกยังไมขาดสายแลวแตกรณี ที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในสวนของตนคนละเทา ๆ กัน 
และแมนาง อ. จะมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยูทั้งหมดจํานวน ๕ คน ก็ตาม แตเน่ืองจากบุตร ๓ คน  
ขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ซ่ึงผูมีสิทธิรับเงินดังกลาวสามารถกระทําไดเพราะเปนการใด ๆ 
อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลเพ่ือจะระงับซ่ึงสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ของตน และโดยที่เงินสงเคราะหฯ เปนเงินที่ 
ผูรับประโยชนจะไดรับหลังจากที่สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแกความตายแลว มิใชทรัพยสินของผูตาย 
ที่มีอยูกอนหรือขณะถึงแกความตายอันจะถือไดวาเปนทรัพยมรดกหรือกองมรดกของผูตาย 
ตามนัยมาตรา ๑๖๐๐๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงหากมีการสละมรดกแลว 
มาตรา ๑๖๑๓ วรรคสอง๓๓ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว บัญญัติวาจะถอนเสียมิได เม่ือไมมี
กฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะวาการสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ จะถอนเสียมิได การถอน 
การสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ จึงสามารถกระทําไดโดยการแสดงเจตนาถอนการสละสิทธิและ
จะตองกระทํากอนวันที่อาจจายเงินสงเคราะหฯ ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวจึงจะมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอนุมัติจายเงินคาจัดการศพจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
และเงินสงเคราะหฯ จํานวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท รวมเปนเงิน ๓๓๙,๒๓๗ บาท และไดโอน 
เงินดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
กรณีจึงถือไดวาเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจจายเงินสงเคราะหฯ ใหแกผู มีสิทธิไดรับ  
เม่ือนาย น. บุตรอีกคนของนาง อ. ไดแสดงเจตนาเปนหนังสือตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอเพิกถอน
การสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ที่ทําไวและขอรับเงินตามสิทธิเต็มจํานวนเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๑ อันเปนวันกอนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจจายเงินสงเคราะหฯ การแสดงเจตนาถอน 

                                                 
 ๓๒-๓๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๖๐๐ ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสิน 
ทุกชนิดของผูตาย ตลอดท้ังสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัว 
ของผูตายโดยแท 
 มาตรา ๑๖๑๓ การสละมรดกนั้น จะทําแตเพียงบางสวน หรือทําโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาไมได 
 การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๕๗ 
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การสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ ของนาย น. จึงมีผลผูกพันตามกฎหมาย นาย น. จึงเปนผูมีสิทธิ
รับเงินสงเคราะหฯ ตามสวนของตนเทากับบุตรที่มีสิทธิไดรับคนอ่ืน ๆ สวนบุตรของนาง อ.  
อีก ๒ คน ไดแสดงเจตนาเปนหนังสือขอเพิกถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ เม่ือวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อันเปนเวลาภายหลังจากวันที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจจายเงินสงเคราะหฯ การแสดงเจตนาถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะหฯ 
ดังกลาวจึงไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย เม่ือปรากฏวาบุตรของนาง อ. ที่มีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหฯ มีเพียง ๓ คน คือ นาย น. ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองจายคาจัดการศพใหแกผูฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเงินสงเคราะหฯ  
ที่เหลือจํานวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท ตองแบงออกเปน ๓ สวนจายใหแกบุตรที่มีสิทธิจํานวน ๓ คน 
คนละเทา ๆ กัน คือ  ๙๖,๔๑๒.๓๓ บาท ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิไดรับเงิน ๒ สวน คือ  
เงินคาจัดการศพ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะหฯ จํานวน ๙๖,๔๑๒.๓๓ บาท  
รวมเปนเงิน ๑๔๖,๔๑๒.๓๓ บาท และผูฟองคดีที่ ๒ มีสิทธิไดรับเฉพาะเงินสงเคราะหฯ  
จํานวน ๙๖,๔๑๒.๓๓ บาท เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดรับเงินจากผูถูกฟองคดีทั้งสองมาแลว 
คนละ ๖๗,๘๔๗.๔๐ บาท ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมอีกจํานวน ๗๘,๕๖๔.๙๓ บาท 
และผูฟองคดีที่ ๒ มีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมอีกจํานวน ๒๘,๕๖๔.๙๓ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ชําระเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ส. และเงินคาจัดการศพแกผูฟองคดีที่ ๑ จํานวน 
๗๘,๕๖๔.๙๓ บาท และชําระเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ส. แกผูฟองคดีที่ ๒ จํานวน 
๒๘,๕๖๔.๙๓ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๕๙) 
 

 ๕.๒ การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศและคาใชจาย 
ในการฝกอบรม 
   

  การที่ขาราชการได รับอนุมัติให เดินทางไปราชการในตางประเทศ 
ขาราชการยอมมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาเชายานพาหนะ กรณีขาราชการ
สํารองจายคาเชาที่พักในตางประเทศโดยใชบัตรเครดิตสวนตัว ขาราชการผู น้ัน 
ยอมมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดข้ึนในระหวางการไปราชการได 
ตามอัตราแลกเปลี่ยนในใบแจงยอดการใชบัตรเครดิตจากธนาคารเจาของบัตร  
สวนคาพาหนะน้ันยอมเปนหนาที่ของทางราชการที่จะตองเปนผูออกคาพาหนะเดินทาง
ไป-กลับ  ให กับขาราชการท่ีได รับอนุมัติจากทางราชการใหเดินทางไปราชการ  
กรณีขาราชการเดินทางกลับชากวาระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติก็ไมเปนเหตุใหทางราชการ



 
 

๑๖๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ตองมีคาใชจายที่เปนคาพาหนะเพิ่มข้ึนแตอยางใด การที่หนวยงานอนุมัติใหเบิกจาย
คาที่พักและคาพาหนะต่ํากวาสิทธิที่ขาราชการควรจะไดรับ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอขาราชการ 
  กรณีคาใชจายที่จําเปนในการจัดฝกอบรมของสวนราชการน้ัน ยอมเบิกจาย
ไดเทาที่จายจริง  ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ขาราชการไดสํารองใชวัสดุที่จําเปนในการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง  ขาราชการผู น้ันจึงมีสิทธิได รับเงินคาวัสดุดังกลาว 
ตามที่จายจริง การอนุมัติใหเบิกจายเงินคาวัสดุนอยกวาสิทธิที่ขาราชการควรจะไดรับ 
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอขาราชการ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  มหาวิทยาลั ยม หิดล  (ผู ถู กฟ องค ดีที่  ๒ )  โดยคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนา
เทคโนโลยีทางการวินิจฉัยและการเฝาระวังเชื้อกอโรคผานทางเดินอาหาร จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการสงเสริมการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เงินงบประมาณประจําป ๒๕๔๖ โดยศาสตราจารย อ. เปนหัวหนา
โครงการฯ และผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย 
สังกัดผูถูกฟองคดีทั้งสอง ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการยอย และไดรับอนุมัติ 
ใหเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการตางประเทศ ระยะที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 
ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗ ณ ประเทศญี่ปุนและประเทศสเปน โดยหลังจากเดินทางกลับจาก
ศึกษาดูงานในระยะที่ ๑ ผูฟองคดีได รับมอบหมายใหรวมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี ระหวางวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูฟองคดีไดเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการตางประเทศ ระยะที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมกับศาสตราจารย อ. 
หัวหนาโครงการฯ รองศาสตราจารย อ. ไดยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวดังกลาว จํานวน ๒๔๐ ,๐๐๐ บาท 
ประกอบดวย คาเคร่ืองบินไป-กลับ ๒ คน คนละ ๕๘,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑๖,๖๐๐ บาท  
คาเบี้ยเลี้ยง ๑๙ วัน ๒ คน คนละ ๓๙,๙๐๐ บาท เปนเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท คาวีซาและคาภาษี
สนามบิน ๒ คน คนละ ๔,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท คาแท็กซ่ีภายในประเทศ ๒ คน  
คนละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๒๐๐ บาท คาแท็กซ่ีตางประเทศเดินทางรวมกับผูฟองคดี 
จํานวน ๑,๐๓๘.๗๘ บาท คาที่พักและคาใชจายอ่ืน ๆ จํานวน ๓๒,๓๖๑.๒๕ บาท ผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๕๙ 
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ไดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเขาปฏิบัติราชการตามปกติ 
เม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอเบิกคาใชจายระหวางการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยคาที่พักที่ MSU Kellogg ซ่ึงผูฟองคดีสํารองคาใชจาย
ผานบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไปเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ จํานวน 
๘๔.๑๔ ดอลลารสหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (๑ ดอลลารสหรัฐ  
= ๔๑ .๘๒ บาท) คิดเปนเงินไทยจํานวน ๓ ,๕๑๙ .๔๔ บาท และคาที่ พักที่ Quality inn  
ซ่ึงผูฟองคดีสํารองคาใชจายผานบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไปเมื่อวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ จํานวน ๑,๒๒๓.๘๔ ดอลลารสหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคาร
เรียกเก็บ (๑ ดอลลารสหรัฐ = ๔๑.๘๖ บาท) คิดเปนเงินไทยจํานวน ๕๑,๒๓๖.๕๙ บาท  
รวมเปนเงินคาที่พักจํานวน ๕๔,๗๕๖.๐๓ บาท และคาเบี้ยเลี้ยง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน ๑๙ วัน  วันละ  ๑ ,๐๐๐  บาท  รวมเปนเ งิน  ๑๙ ,๐๐๐  บาท  รวมเปนเ งินทั้ งสิ้น  
จํานวน ๗๓,๗๕๖.๐๓ บาท และมีหนังสือขออนุมัติเบิกคาวัสดุวิทยาศาสตรและน้ํายาสารเคมี 
ที่ผูฟองคดีไดสํารองใชในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๗ ไปกอนจํานวน ๖ รายการ รายการที่ (๑) เปนเงิน ๕๐,๙๐๐ บาท รายการที่ (๒) เปนเงิน 
๒๙,๑๐๐ บาท รายการที่ (๓) เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รายการที่ (๔) เปนเงิน ๘๐๐ บาท รายการที่ (๕) 
เปนเงิน ๑,๑๐๐ บาท และภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ๔๘๓ บาท รายการที่ (๖) เปนเงิน ๓๐๐ บาท 
รวมเปนเ งินทั้ งสิ้ น  ๘๗ ,๖๘๓  บาท  คณบดีของผู ถูกฟองคดีที่  ๑  ได เ รียกผูฟองคดี 
ไปพบและแจงผูฟองคดีวา ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ เปนคาที่พักจํานวน 
๕๔,๓๔๖.๕๗ บาท เน่ืองจากตามระเบียบของทางราชการในเรื่องการซ้ือเงินสกุลตางประเทศ 
จะตองซ้ือกอนออกเดินทาง การคิดคํานวณเงินเพ่ือจายคืนจึงตองคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๗ และคาเบี้ยเลี้ยงจํานวน ๑๙ วัน วันละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๑๙,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๓๔๖.๕๕ บาท หักคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวกลับ 
จํานวน ๒๙,๑๕๐ บาท และคาโดยสารรถรับจางสาธารณะเที่ยวกลับจํานวน ๓๐๐ บาท 
เน่ืองจากผูฟองคดีเดินทางกลับถึงประเทศไทยเม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ลาชาเกินกวา
กําหนดเวลา ๔ วัน เปนการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเกินกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
ใหเดินทางไปราชการ จึงไมมีสิทธิเบิกคาใชจายที่ เกิดขึ้นในระหวางน้ัน จึงคงเหลือเงิน 
ที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับจํานวน ๔๓,๘๙๖.๕๗ บาท สวนคาวัสดุวิทยาศาสตรและน้ํายาสารเคมี 
จํานวน ๖ รายการนั้น คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา วัสดุรายการที่ (๑)  
และ (๒) หัวหนาโครงการฯ ไมอนุมัติใหจัดซ้ือเน่ืองจากไมจําเปนตองใชในโครงการฯ สวนวัสดุ
รายการที่ (๓)-(๕) ผูประสานโครงการฯ ไดจายเงินใหกับบริษัทผูจําหนายโดยตรงแลว  



 
 

๑๖๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงคงเหลือเพียงวัสดุรายการที่ (๖) เปนเงิน ๓๐๐ บาท เทาน้ัน ที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับคืน  
ผูฟองคดีเห็นวา จํานวนเงินตามที่คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงใหผูฟองคดีไปรับน้ัน 
ไมถูกตอง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงิน 
ที่ผูฟองคดีไดสํารองจายไปในระหวางการศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และชดใชคาวัสดุ
วิทยาศาสตรและน้ํายาสารเคมีที่ผูฟองคดีไดสํารองใชไปในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๖ รายการ ตามฟอง 
  ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน อธิการบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซ่ือสัตยสุจริต 
และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และ 
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เน่ืองจากนําเอกสารและใบเสร็จรับเงินมายื่นประกอบขออนุมัติเบิกคาใชจายและทวงถามคาวัสดุ
วิทยาศาสตรโดยมิไดจัดซ้ือและชําระเงินตามใบเสร็จ  ตอมา คณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ทําการแทน ก.พ.อ. ไดมีมติใหเพิกถอนคําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
โดยเห็นวา พยานหลักฐานของฝายผูถูกฟองคดีทั้งสองยังฟงไมไดชัดแจงวาผูฟองคดีมิไดใชวัสดุ
วิทยาศาสตรในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง การท่ีผูฟองคดีขออนุมัติคาใชจายและทวงถาม 
เงินคาวัสดุวิทยาศาสตรดังกลาวจึงมิไดเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซ่ือสัตยสุจริตและ
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติผิดอยางรายแรง อธิการบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลเพิกถอนคําส่ังปลดออกและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงไดรับอนุมัติใหเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการตางประเทศ  
จําตองใชบัตรเครดิตของผูฟองคดีสํารองจายคาที่พักไปกอน เน่ืองจากรองศาสตราจารย อ.  
ซ่ึงเปนผูยืมเงินทดรองราชการแจงผูฟองคดีวาลืมนําเงินยืมทดรองราชการมาระหวางอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และไมมีเงินสดเหลือเพียงพอที่จะจายคาที่พักโรงแรม คร้ังที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ จํานวน ๘๔.๑๔ ดอลลารสหรัฐ คิดเปนเงินไทยตามใบแจงยอดการใชจาย
บัตรเครดิตที่ไดรับแจงจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓,๕๑๙.๔๔ บาท  
(๑  ดอลลารสหรัฐ  = ๔๑ .๘๒  บาท )  และครั้ งที่  ๒  เ ม่ือวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๗  
จํานวน ๑,๒๒๓.๘๔ ดอลลารสหรัฐ คิดเปนเงินไทยตามใบแจงยอดการใชจายบัตรเครดิต 
จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕๑,๒๓๖.๕๙ บาท (๑ ดอลลารสหรัฐ  
= ๔๑.๘๖ บาท) รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน ๕๔,๗๕๖.๐๓ บาท  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ 
ที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ ๑๒  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๖๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ รวมทั้งคาเชา 
ยานพาหนะ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๓๔ ประกอบกับมาตรา ๔๘๓๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ .ศ . ๒๕๒๖ และเม่ือพิจารณาตามขอ ๒ ของหลักเกณฑ 
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖  
ที่กําหนดใหผูเดินทางสามารถใชบัตรเครดิตในการชําระคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศไทย และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนตามใบแจงยอดการใชจายบัตรเครดิตที่ไดรับแจง
จากธนาคารเปนอัตราในการคํานวณคาแลกเปลี่ยนในการขอเบิกคาใชจายในการเดินทางที่ชําระ
ดวยบัตรเครดิตได เม่ือผูฟองคดีชําระคาเชาที่พักโดยใชบัตรเครดิตสวนตัวของผูฟองคดีจริง  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน
คาใชจายที่ เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรมตามอัตราแลกเปลี่ยนตามใบแจงยอดการใช 
บัตรเครดิตที่ไดรับแจงจากธนาคารเปนเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน ๕๔,๗๕๖.๐๓ บาท ทั้งไมมี
ขอกําหนดเปนการยกเวนวากรณีมีการยืมเงินทดรองราชการแลวจะชําระคาใชจายในการ
เดินทางดวยบัตรเครดิตไมได การที่คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมจายคาที่พักใหผูฟองคดีเต็ม
ตามจํานวนที่ผูฟองคดีขอเบิก จึงไมชอบดวยกฎหมาย  
  สวนกรณีคาตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับจํานวน ๒๙,๑๕๐ บาท และคาโดยสาร
รถรับจางสาธารณะเที่ยวกลับ จํานวน ๓๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๒๙,๔๕๐ บาท น้ัน  
แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูฟองคดีไดอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอจนถึงวันที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๔๗ โดยไมแจงขออนุมัติเลื่อนวันเดินทางกลับ และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติในวันที่ 
๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ พรอมทั้งยื่นหนังสือขอลาปวยระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗  
แตอธิการบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอนุมัติใหผูฟองคดีลาปวยก็ตาม ในกรณีผูเดินทาง 
ไปราชการเกิดเจ็บปวยและจําเปนตองพักรักษาตัวสามารถใชสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ

                                                 
 ๓๔-๓๕ พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 มาตรา ๘ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง 
ไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๔๘ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
 (๑) เบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
 (๒) คาเชาท่ีพัก 
 (๓) คาพาหนะรวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก  
คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
 (๔) คารับรอง 
 (๕) คาใชจายอื่นที่จําเปนเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 



 
 

๑๖๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาเชาที่พักได เวนแตผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ก็ไมใหมีสิทธิไดรับ แตมิได
หมายความรวมไปถึงคาพาหนะซึ่งมาตรา ๕๒๓๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการฯ บัญญัติใหเบิกไดเทาที่จายจริงดวย เพราะยอมเปนหนาที่ของทางราชการที่จะตอง
เปนผูออกคาพาหนะเดินทางไป-กลับ ใหกับขาราชการท่ีได รับอนุมัติจากทางราชการ 
ใหเดินทางไปราชการ และการเดินทางกลับจากราชการชากวาระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
ไมเปนเหตุใหทางราชการตองมีคาใชจายเพิ่มแตอยางใด ทั้งผูฟองคดีไมไดขอเบิกคาใชจายอ่ืน 
ในสวนที่อยูตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ
และคาโดยสารรถรับจางสาธารณะเที่ยวกลับ การที่คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงิน 
คาตั๋วเครื่องบินขากลับจํานวน ๒๙,๑๕๐ บาท และคาโดยสารรถรับจางสาธารณะเที่ยวกลับ
จํานวน ๓๐๐ บาท มาหักออกจากคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักที่ผูฟองคดีขอเบิก จึงเปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ขอเบิกเปนเงินคาเชาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยงรวมเปนเงิน
จํานวน ๗๓,๗๕๖.๐๓ บาท การท่ีคณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินดังกลาวใหผูฟองคดี
จํานวน ๔๓,๘๙๖.๕๗ บาท จึงเปนจํานวนเงินที่ไมถูกตองเพราะต่ํากวาสิทธิที่ผูฟองคดีจะไดรับ
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
  สําหรับคาวัสดุวิทยาศาสตรและนํ้ายาสารเคมีจํานวน ๖ รายการ ในการอบรม 
เชิงปฏิบัติการนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผลการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีในชั้นอุทธรณ 
โดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คณะอนุกรรมการเก่ียวกับ
การอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ทําการแทน ก.พ.อ. ไดพิจารณาอุทธรณแลวเห็นวา 
พยานหลักฐานของฝายผูถูกฟองคดีทั้งสองยังฟงไมไดโดยชัดแจงวาผูฟองคดีกระทําการ 
ตามที่ถูกกลาวหาจริง กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดีไดใชวัสดุวิทยาศาสตร รายการที่ (๑) และ
รายการที่ (๒) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวจริง ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเบิกคาวัสดุ
วิทยาศาสตรและนํ้ายาสารเคมีดังกลาวไดตามขอ ๘.๕ ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา วาดวยการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสงเสริมการเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดใหคาใชจายโครงการ 
จัดสัมมนาวิชาการในประเทศใหเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง  

                                                 
 ๓๖ พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 มาตรา ๕๒ คาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดเทาที่จายจริง สวนการเดินทาง
ภายในของตางประเทศจะเบิกคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑและวงเงินที่สํานักงบประมาณกําหนดก็ได 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๖๓ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๓) (๘) และวรรคสอง๓๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ 
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหคาใชจายที่จําเปนในการจัดฝกอบรมใหเบิกจายไดเทาที่ 
จายจริงไมเกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงตองจายเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรและน้ํายาสารเคมีรายการที่ (๑) และรายการที่ (๒)  
ใหผูฟองคดี  รวมเปนเ งิน  ๘๐ ,๐๐๐  บาท  สวนวัสดุวิทยาศาสตร  รายการที่  (๓ ) -(๕ )  
รวมเปนเงินจํานวน ๗,๓๘๓ บาท น้ัน คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวอนุมัติใหจัดซ้ือ
วัสดุวิทยาศาสตรทั้ง ๓ รายการได แตผูประสานงานโครงการไดจายเงินใหบริษัทโดยตรง  
โดยยังไมไดคืนวัสดุวิทยาศาสตรใหแกผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีไดสํารองใชวัสดุวิทยาศาสตร
รายการที่ (๓)-(๕) ไปในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวจริง คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงตองสงคืนวัสดุวิทยาศาสตรที่ไดจัดซ้ือแลวใหผูฟองคดี โดยไมจําตองจายเงินคืนใหแก 
ผูฟองคดีแตอยางใด  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรและนํ้ายาสารเคมี 
จํานวน ๓ รายการ คือ รายการที่ (๑) (๒) และ (๖) รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๘๐,๓๐๐ บาท 
จากผูถูกฟองคดีทั้งสอง การที่คณบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะจายเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร 
ใหผูฟองคดีเฉพาะรายการที่ ๖ เปนเงิน ๓๐๐ บาท จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี สวนรายการคาวัสดุวิทยาศาสตรและน้ํายาสารเคมี 
รายการที่ (๓)-(๕) เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการจัดซ้ือเรียบรอยแลว ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิไดรับเงินแทนราคาคาวัสดุดังกลาว จึงใหสงมอบวัสดุใหผูฟองคดีตอไป 
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการตางประเทศเปนเงินจํานวน ๗๓,๗๕๖.๐๓ บาท และชดใชคาเสียหาย
เปนคาวัสดุวิทยาศาสตรและนํ้ายาสารเคมี จํานวน ๓ รายการ คือ รายการที่ (๑) (๒) และ (๖) 
เปนเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๕๔,๐๕๖.๐๓ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป 
ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ กับทั้งใหดําเนินการสงมอบวัสดุวิทยาศาสตรและน้ํายาสารเคมี 
รายการที่ (๓) (๔) และ (๕) คืนใหแกผูฟองคดี หากดําเนินการไมได ใหชดใชคาเสียหาย 
แทนการสงมอบ เปนเงิน ๗,๓๘๓ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๖๐/๒๕๕๘) 

                                                 
 ๓๗ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๑๕ คาใชจายในการจัดฝกอบรม ไดแก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 คาใชจายตาม (๑) ถึง (๘) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด (ถามี) 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๓๔ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ 
 
 

- ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม - 



 
 

 
ภาคผนวก 



 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๗/๒๕๕๘ ๔๘๑ 
ฟ.๘/๒๕๕๘ ๖๔๓ 

ฟ.๙-๑๐/๒๕๕๘ ๔๘๔ 
ฟ.๒๖/๒๕๕๘ ๑๑ 
ฟ.๓๕/๒๕๕๘ ๑๕, ๕๐๕, ๑๐๔๒ 
ฟ.๔๑/๒๕๕๘ ๑๓๕๒ 
อ.๔/๒๕๕๘ ๑๑๒๘ 
อ.๗-๘/๒๕๕๘ ๑๒๐๘, ๑๒๓๙ 
อ.๒๓/๒๕๕๘ ๑๖๑๑ 
อ.๖๓/๒๕๕๘ ๑๕๘๐ 
อ.๑๑๐/๒๕๕๘ ๓๒๖ 
อ.๑๙๓/๒๕๕๘ ๕๖๔ 
อ.๒๓๖/๒๕๕๘ ๑๒๗๖ 
อ.๒๔๐/๒๕๕๘ ๑๔๘๙ 
อ.๒๕๘/๒๕๕๘ ๑๑๑๔ 
อ.๒๗๑/๒๕๕๘ ๑๒๓๖ 
อ.๒๘๑/๒๕๕๘ ๙๕๘ 
อ.๓๑๐/๒๕๕๘ ๕๓, ๑๒๙๑ 
อ.๓๒๗/๒๕๕๘ ๗๘๘ 
อ.๓๓๘/๒๕๕๘ ๓๒๖ 
อ.๓๓๙/๒๕๕๘ ๙๙๔ 
อ.๓๔๘/๒๕๕๘ ๕๐, ๑๒๑๔ 
อ.๓๕๒/๒๕๕๘ ๑๐๑๓ 
อ.๓๗๓/๒๕๕๘ ๑๓๕๙ 
อ.๓๙๓/๒๕๕๘ ๑๖๐ 
อ.๓๙๔/๒๕๕๘ ๑๒๐๐ 



 
 

๑๖๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๔๐๑/๒๕๕๘ ๖๕๘ 
อ.๔๑๒/๒๕๕๘ ๖๘๓ 
อ.๔๒๐/๒๕๕๘ ๗๕๗ 
อ.๔๒๔/๒๕๕๘ ๒๕๘, ๙๓๑ 
อ.๔๒๗/๒๕๕๘ ๗๙๓ 
อ.๔๒๘/๒๕๕๘ ๗๙๖ 
อ.๔๓๑/๒๕๕๘ ๙๔๖ 
อ.๔๓๔/๒๕๕๘ ๘๔๖ 
อ.๔๓๕/๒๕๕๘ ๑๒๓๐ 
อ.๔๔๘/๒๕๕๘ ๗๒๕ 
อ.๔๔๙/๒๕๕๘ ๗๘๕ 

อ.๔๖๒-๔๖๓/๒๕๕๘ ๔๑๓ 
อ.๔๖๔/๒๕๕๘ ๕๐๙, ๙๐๗, ๑๐๔๖ 
อ.๔๖๕/๒๕๕๘ ๑๕๙๕ 
อ.๔๗๖/๒๕๕๘ ๑๔๙, ๔๗๔, ๑๑๑๔ 
อ.๔๘๒/๒๕๕๘ ๙๔๖, ๙๖๙ 
อ.๔๘๓/๒๕๕๘ ๓๒๔, ๓๗๑, ๓๗๓ 
อ.๔๙๐/๒๕๕๘ ๑๕๘๐ 
อ.๔๙๖/๒๕๕๘ ๑๕๐๘ 
อ.๕๐๐/๒๕๕๘ ๗๐๕ 

อ.๕๐๖-๕๑๓/๒๕๕๘ ๙๙๙ 
อ.๕๑๕/๒๕๕๘ ๑๓๗๑ 
อ.๕๒๓/๒๕๕๘ ๑๕๘๘ 
อ.๕๒๖/๒๕๕๘ ๙๗๒ 
อ.๕๓๑/๒๕๕๘ ๖๗๗ 
อ.๕๓๒/๒๕๕๘ ๑๒๙๔ 
อ.๕๕๕/๒๕๕๘ ๘๘๙ 
อ.๕๖๐/๒๕๕๘ ๑๑๖๖ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๖๑/๒๕๕๘ ๑๒๔๗ 
อ.๕๗๔/๒๕๕๘ ๑๒๖๘ 
อ.๕๘๐/๒๕๕๘ ๖๙๓ 
อ.๕๘๕/๒๕๕๘ ๓๔, ๑๒๙๔ 
อ.๕๘๗/๒๕๕๘ ๑๖๐๓ 
อ.๕๙๑/๒๕๕๘ ๓๒๒, ๓๗๒ 
อ.๕๙๕/๒๕๕๘ ๙๕๑ 
อ.๕๙๖/๒๕๕๘ ๑๖๒๒ 
อ.๕๙๙/๒๕๕๘ ๑๐๑๔ 
อ.๖๐๓/๒๕๕๘ ๕๘๑ 

อ.๖๑๑-๖๑๓/๒๕๕๘ ๙๙๙ 
อ.๖๑๔/๒๕๕๘ ๘๙๘ 
อ.๖๑๕/๒๕๕๘ ๑๒๐๙ 
อ.๖๒๑/๒๕๕๘ ๔๐๘ 
อ.๖๒๒/๒๕๕๘ ๖๕๕ 
อ.๖๒๗/๒๕๕๘ ๕๑๖ 
อ.๖๓๐/๒๕๕๘ ๑๒๓๓ 
อ.๖๓๑/๒๕๕๘ ๑๓๕๖ 
อ.๖๓๕/๒๕๕๘ ๘๒๙ 
อ.๖๓๗/๒๕๕๘ ๑๒๘๑ 

อ.๖๓๘-๖๓๙/๒๕๕๘ ๘๗๗ 
อ.๖๖๘/๒๕๕๘ ๖๘๘ 
อ.๖๖๙/๒๕๕๘ ๑๓๗๖ 
อ.๖๗๕/๒๕๕๘ ๑๐๓๑ 
อ.๖๙๐/๒๕๕๘ ๑๑๔๐ 
อ.๖๙๔/๒๕๕๘ ๑๑๘๑ 
อ.๗๐๕/๒๕๕๘ ๔๐๒ 
อ.๗๐๙/๒๕๕๘ ๓๗๒ 



 
 

๑๖๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๗๑๐/๒๕๕๘ ๘๑๕ 
อ.๗๑๑/๒๕๕๘ ๑๔๒๗ 
อ.๗๑๔/๒๕๕๘ ๑๔๑๖ 
อ.๗๑๕/๒๕๕๘ ๑๔๒๐ 
อ.๗๒๓/๒๕๕๘ ๓๗๓, ๔๑๐ 
อ.๗๒๗/๒๕๕๘ ๑๙๔ 

อ.๗๕๑-๗๕๒/๒๕๕๘ ๑๐๑๘ 
อ.๗๖๑/๒๕๕๘ ๑๐๘๐ 
อ.๗๖๔/๒๕๕๘ ๑๕๗๖ 
อ.๗๗๓/๒๕๕๘ ๕๖๙ 
อ.๗๗๗/๒๕๕๘ ๑๐๒๕ 
อ.๗๘๑/๒๕๕๘ ๙๔๘ 
อ.๗๘๓/๒๕๕๘ ๑๒๑๙ 
อ.๗๘๔/๒๕๕๘ ๙๖๑ 
อ.๗๘๖/๒๕๕๘ ๑๕๔๒ 
อ.๗๘๘/๒๕๕๘ ๘๑๙ 
อ.๗๙๓/๒๕๕๘  ๗๖๙ 
อ.๗๙๘/๒๕๕๘  ๗๒๘ 
อ.๘๐๐/๒๕๕๘ ๘๖๕ 
อ.๘๐๑/๒๕๕๘ ๓๒๕, ๓๗๑, ๓๗๓ 
อ.๘๐๒/๒๕๕๘ ๓๑๖, ๓๒๕, ๓๗๓ 
อ.๘๑๑/๒๕๕๘ ๙๔๘ 
อ.๘๑๕/๒๕๕๘ ๑๕๔๗ 
อ.๘๒๑/๒๕๕๘ ๑๔๗๓ 
อ.๘๒๕/๒๕๕๘ ๔๐๙ 
อ.๘๒๗/๒๕๕๘ ๙๑๕ 
อ.๘๔๔/๒๕๕๘ ๑๕๐๑ 
อ.๘๔๖/๒๕๕๘ ๑๑๕๗ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๘๔๗/๒๕๕๘ ๕๘๖ 
อ.๘๕๑/๒๕๕๘  ๗๗๒ 
อ.๘๖๒/๒๕๕๘ ๕๖, ๑๔๗๐ 
อ.๘๖๓/๒๕๕๘ ๓๒๒, ๓๗๒ 
อ.๘๖๖/๒๕๕๘  ๘๓๓ 
อ.๘๖๘/๒๕๕๘ ๑๓๐๐ 
อ.๘๗๒/๒๕๕๘ ๑๐๘๓ 
อ.๘๗๔/๒๕๕๘ ๑๔๘๑ 
อ.๘๗๗/๒๕๕๘  ๗๖๑ 
อ.๘๗๘/๒๕๕๘ ๑๔๑๐ 
อ.๘๗๙/๒๕๕๘ ๑๕๐๕ 
อ.๘๘๗/๒๕๕๘ ๘๙๕ 
อ.๘๙๔/๒๕๕๘ ๑๐๗๒, ๑๐๘๐ 
อ.๙๐๖/๒๕๕๘  ๗๔๐ 
อ.๙๑๐/๒๕๕๘  ๗๙๘ 
อ.๙๑๓/๒๕๕๘ ๓๒๔, ๑๐๗๒, ๑๐๘๐ 
อ.๙๑๔/๒๕๕๘ ๕๙๔ 

อ.๙๒๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ) ๑๐๐๑ 
อ.๙๒๖/๒๕๕๘ ๓๒๖ 
อ.๙๒๘/๒๕๕๘ ๙๗๖ 
อ.๙๔๐/๒๕๕๘ ๑๓๕๖ 
อ.๙๔๔/๒๕๕๘ ๑๐๐๓ 
อ.๙๔๕/๒๕๕๘ ๙๑๙ 
อ.๙๔๙/๒๕๕๘ ๗๐๐ 
อ.๙๕๐/๒๕๕๘ ๑๖๕๐ 

อ.๙๕๒-๙๕๓/๒๕๕๘ ๘๖๘ 
อ.๙๕๕/๒๕๕๘ ๕๗๔ 

อ.๙๖๑-๙๖๒/๒๕๕๘ ๑๑๘, ๑๓๐๕ 



 
 

๑๖๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๙๖๓/๒๕๕๘ ๗๖๔ 
อ.๙๖๖/๒๕๕๘ ๔๑๒ 
อ.๙๖๙/๒๕๕๘ ๑๑, ๘๔๙ 
อ.๑๐๐๕/๒๕๕๘  ๗๗๖ 
อ.๑๐๑๒/๒๕๕๘ ๑๒๕๑ 
อ.๑๐๓๔/๒๕๕๘ ๑๔๓๗ 
อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘ ๗, ๙, ๑๐ 
อ.๑๐๔๔/๒๕๕๘ ๘๙๒ 

อ.๑๐๕๖-๑๐๕๘/๒๕๕๘ ๘๐๔ 
อ.๑๐๖๗/๒๕๕๘ ๕๔, ๗๓๗, ๑๒๕๖ 
อ.๑๐๖๘/๒๕๕๘ ๙๕๓ 
อ.๑๐๗๗/๒๕๕๘ ๑๒๑๖ 
อ.๑๐๙๔/๒๕๕๘ ๑๔๓๙ 
อ.๑๐๙๘/๒๕๕๘ ๑๐๐๕ 
อ.๑๑๒๕/๒๕๕๘ ๑๖๕๐ 
อ.๑๑๒๖/๒๕๕๘ ๔๕๒, ๘๘๕ 
อ.๑๑๒๗/๒๕๕๘ ๑๓๔๘ 
อ.๑๑๒๘/๒๕๕๘ ๑๒๒๒ 
อ.๑๑๔๖/๒๕๕๘ ๑๐๘๖ 
อ.๑๑๖๓/๒๕๕๘ ๓๒๒, ๓๗๐ 
อ.๑๑๖๕/๒๕๕๘  ๘๒๒ 

อ.๑๑๖๗-๑๑๗๒/๒๕๕๘ ๑๕๖๓ 
อ.๑๑๗๓/๒๕๕๘ ๙๗๘ 
อ.๑๑๘๔/๒๕๕๘ ๘๙๕ 
อ.๑๑๘๕/๒๕๕๘ ๘๙๕ 
อ.๑๑๙๘/๒๕๕๘ ๔๗๘, ๑๑๑๘ 
อ.๑๒๒๖/๒๕๕๘ ๙๔๘ 
อ.๑๒๔๓/๒๕๕๘ ๓๒๖ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๒๔๙/๒๕๕๘ ๑๐ 
อ.๑๒๕๕/๒๕๕๘ ๔๑๒ 
อ.๑๒๖๕/๒๕๕๘ ๑๒๗๓ 
อ.๑๒๘๓/๒๕๕๘ ๕๗๘ 
อ.๑๒๘๕/๒๕๕๘ ๑๓๘๑ 
อ.๑๒๘๘/๒๕๕๘ ๖๕๒ 
อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ ๑๔๑๔ 
อ.๑๓๐๖/๒๕๕๘ ๑๐๕๓ 
อ.๑๓๐๘/๒๕๕๘ ๑๒๔๕ 
อ.๑๓๐๙/๒๕๕๘ ๙๖๔ 
อ.๑๓๔๒/๒๕๕๘ ๘๙๕ 
อ.๑๓๔๓/๒๕๕๘ ๘๙๕ 
อ.๑๓๔๔/๒๕๕๘ ๘๙๕ 
อ.๑๓๕๖/๒๕๕๘ ๑๓๕๖ 
อ.๑๓๕๘/๒๕๕๘ ๑๔๒๔ 
อ.๑๓๖๙/๒๕๕๘ ๖๐๑ 
อ.๑๓๗๑/๒๕๕๘ ๔๓ 
อ.๑๓๗๒/๒๕๕๘ ๘, ๔๓, ๑๕๗ 
อ.๑๓๗๕/๒๕๕๘ ๑๑๐๑ 

อ.๑๓๙๑-๑๓๙๒/๒๕๕๘ ๘๐๑ 
อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘ ๕, ๑๒, ๑๔๕๕ 
อ.๑๔๐๔/๒๕๕๘ ๙๑๐ 
อ.๑๔๑๐/๒๕๕๘ ๑๔๕๙ 
อ.๑๔๑๔/๒๕๕๘ ๙๕๖, ๙๗๘ 
อ.๑๔๑๖/๒๕๕๘ ๑๒๘๔ 

อ.๑๔๑๘-๑๔๒๐/๒๕๕๘ ๖๗๔ 
อ.๑๔๒๓/๒๕๕๘ ๑๑๐๑ 
อ.๑๔๒๔/๒๕๕๘ ๘๒๖ 



 
 

๑๖๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๔๓๑/๒๕๕๘ ๑๐๕๔ 
อ.๑๔๓๘/๒๕๕๘ ๙๓๘ 
อ.๑๔๔๘/๒๕๕๘ ๕๙๐ 
อ.๑๔๕๒/๒๕๕๘ ๔๑๔ 
อ.๑๔๕๓/๒๕๕๘ ๑๒๗ 
อ.๑๔๕๕/๒๕๕๘ ๑๔๖๑ 
อ.๑๔๖๐/๒๕๕๘ ๑๖๖๓ 
อ.๑๔๙๙/๒๕๕๘ ๙๒๕ 
อ.๑๕๐๓/๒๕๕๘ ๔๑๗ 
อบ.๘/๒๕๕๘ ๑๕๕๙ 
อบ.๙/๒๕๕๘ ๑๕๕๑ 
อบ.๑๐/๒๕๕๘ ๑๕๓๒ 
อส.๒/๒๕๕๘ ๕๒๗ 
อส.๘/๒๕๕๘ ๕๒๐ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑/๒๕๕๙ ๑๐๕๘, ๑๐๙๘, ๑๑๐๔ 
อ.๕/๒๕๕๙ ๑๑๘๒ 
อ.๖/๒๕๕๙ ๑๐๕๙ 
อ.๘/๒๕๕๙ ๗, ๕๐, ๕๔, ๒๐๖, ๓๙๙, ๑๒๒๗
อ.๑๗/๒๕๕๙ ๗๕๔ 
อ.๑๙/๒๕๕๙ ๑๒๓๘ 
อ.๒๑/๒๕๕๙ ๑๐๗๒ 

อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙ ๔๙, ๖๒, ๑๓๓๑ 
อ.๒๙/๒๕๕๙ ๗๔๔ 
อ.๓๔/๒๕๕๙ ๑๐๖๓ 
อ.๓๘/๒๕๕๙ ๑๒๗๘ 
อ.๔๑/๒๕๕๙ ๑๓๙๕ 
อ.๔๔/๒๕๕๙ ๑๑๐๑ 
อ.๔๖/๒๕๕๙ ๑๐๓๔ 

อ.๔๘-๕๐/๒๕๕๙ ๙๔๖ 
อ.๕๒/๒๕๕๙ ๗๒๐ 
อ.๖๑/๒๕๕๙ ๑๐๘๙ 
อ.๖๗/๒๕๕๙ ๑๙๙, ๔๐๘ 
อ.๖๙/๒๕๕๙ ๑๔๔๙ 
อ.๗๓/๒๕๕๙ ๑๐๐๗ 
อ.๗๔/๒๕๕๙ ๔๘๘, ๖๐๕ 
อ.๘๗/๒๕๕๙ ๗๘๓ 
อ.๙๐/๒๕๕๙ ๑๕๒๗ 
อ.๙๒/๒๕๕๙ ๑๑๗๕ 
อ.๙๗/๒๕๕๙ ๖๐๘ 

อ.๙๘-๙๙/๒๕๕๙ ๙๘๒ 



 
 

๑๖๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๐๙/๒๕๕๙ ๑๖๕๓ 
อ.๑๑๐/๒๕๕๙ ๑๑๘๖ 
อ.๑๑๓/๒๕๕๙ ๑๐๖๕ 
อ.๑๑๘/๒๕๕๙ ๑๕๑๕ 
อ.๑๒๔/๒๕๕๙ ๕๙๘, ๗๓๗ 
อ.๑๒๕/๒๕๕๙ ๑๕๕๖ 
อ.๑๒๖/๒๕๕๙ ๑๒๘๙ 
อ.๑๒๙/๒๕๕๙ ๙๓๓ 
อ.๑๓๔/๒๕๕๙ ๗๓๓ 
อ.๑๓๕/๒๕๕๙ ๑๓๓๕ 
อ.๑๔๓/๒๕๕๙ ๑๐๗๕, ๑๐๙๑ 
อ.๑๔๕/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 

อ.๑๔๙-๑๕๐/๒๕๕๙ ๕๕๐ 
อ.๑๕๔/๒๕๕๙ ๑๑๘๙ 
อ.๑๕๖/๒๕๕๙ ๗๗๙ 
อ.๑๕๗/๒๕๕๙ ๑๐๘๐, ๑๑๐๖ 
อ.๑๖๑/๒๕๕๙ ๑๔๙๔ 
อ.๑๖๔/๒๕๕๙ ๑๐๔๙ 
อ.๑๗๒/๒๕๕๙ ๔๕๗, ๑๕๗๑ 
อ.๑๗๕/๒๕๕๙ ๗๖๗ 
อ.๑๗๖/๒๕๕๙ ๙๑๒ 
อ.๑๗๙/๒๕๕๙ ๙๔๑ 
อ.๑๘๐/๒๕๕๙ ๑๘๖, ๑๓๑๑ 
อ.๑๘๕/๒๕๕๙ ๙๘๔, ๑๔๙๗ 

อ.๑๘๖-๑๘๙/๒๕๕๙ ๔๖๓ 
อ.๑๙๐/๒๕๕๙ ๔๑๕ 
อ.๑๙๔/๒๕๕๙ ๙๐๑ 
อ.๒๐๘/๒๕๕๙ ๔๖๖ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๒๐๙/๒๕๕๙ ๑๘๐ 
อ.๒๑๒/๒๕๕๙ ๖๑๐ 
อ.๒๑๔/๒๕๕๙ ๑๔๔๕ 
อ.๒๑๕/๒๕๕๙ ๑๔๔๕ 
อ.๒๑๙/๒๕๕๙ ๑๖๒๘ 
อ.๒๒๔/๒๕๕๙ ๑๑๑๐ 
อ.๒๓๕/๒๕๕๙ ๑๑๐๔ 
อ.๒๔๐/๒๕๕๙ ๓๗๔, ๔๑๓ 
อ.๒๔๒/๒๕๕๙ ๙๒๗ 
อ.๒๔๖/๒๕๕๙ ๑๒๔๒ 
อ.๒๕๐/๒๕๕๙ ๙๒๐ 
อ.๒๕๑/๒๕๕๙ ๑๑๓๐ 
อ.๒๕๙/๒๕๕๙ ๙๐๓ 
อ.๒๖๓/๒๕๕๙ ๑๑๐๖ 
อ.๒๖๖/๒๕๕๙ ๑๐๘๐ 
อ.๒๗๕/๒๕๕๙ ๑๖๒๐ 

อ.๒๘๒-๒๘๓/๒๕๕๙ ๗๔๖ 
อ.๒๘๔/๒๕๕๙ ๑๐๒๐ 
อ.๒๘๙/๒๕๕๙ ๙๘๖ 
อ.๒๙๐/๒๕๕๙ ๑๐๙๓ 
อ.๓๐๐/๒๕๕๙ ๑๔๖๕ 
อ.๓๐๘/๒๕๕๙ ๑๐๙๐ 
อ.๓๑๑/๒๕๕๙ ๑๐๐๙ 
อ.๓๑๒/๒๕๕๙ ๑๑๐๑ 
อ.๓๑๘/๒๕๕๙ ๑๐๖๘, ๑๐๗๕, ๑๐๙๓ 
อ.๓๑๙/๒๕๕๙ ๑๔๘๔ 
อ.๓๒๓/๒๕๕๙ ๑๕๒๒ 
อ.๓๓๐/๒๕๕๙ ๑๔๔๕ 



 
 

๑๖๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๓๓๔/๒๕๕๙ ๑๐๒๒ 
อ.๓๓๙/๒๕๕๙ ๘๑๐ 
อ.๓๕๑/๒๕๕๙ ๑๐๒๗ 
อ.๓๕๕/๒๕๕๙ ๖๑๓ 
อ.๓๕๘/๒๕๕๙ ๑๖๕๗ 
อ.๓๙๕/๒๕๕๙ ๔๙๘, ๗๑๒ 
อ.๔๐๐/๒๕๕๙ ๕๔๓ 
อ.๔๐๒/๒๕๕๙ ๙๘๙ 
อ.๔๐๓/๒๕๕๙ ๓๖๕, ๑๑๔๘ 
อ.๔๐๖/๒๕๕๙ ๔๙๐ 
อ.๔๐๘/๒๕๕๙ ๖๗๐ 
อ.๔๑๔/๒๕๕๙ ๘๔๒ 
อ.๔๑๗/๒๕๕๙ ๖๒๑ 
อ.๔๑๘/๒๕๕๙ ๖๖๑ 
อ.๔๒๒/๒๕๕๙ ๑๔๒ 
อ.๔๒๘/๒๕๕๙ ๑๑๗๘ 
อ.๔๒๙/๒๕๕๙ ๕๑, ๑๒๖๐ 
อ.๔๓๑/๒๕๕๙ ๑๕๒๙ 
อ.๔๓๒/๒๕๕๙ ๑๑๕๙ 
อ.๔๓๕/๒๕๕๙ ๙๙๒, ๑๐๒๘ 
อ.๔๓๗/๒๕๕๙ ๑๔๐๒ 
อ.๔๔๒/๒๕๕๙ ๖๖๕ 
อ.๔๔๔/๒๕๕๙ ๓๔, ๑๒๙๗ 
อ.๔๕๐/๒๕๕๙ ๔๑๑ 
อ.๔๖๔/๒๕๕๙ ๑๓๘๕ 
อ.๔๖๘/๒๕๕๙ ๑๓๘๙ 
อ.๔๗๓/๒๕๕๙ ๕๕๓ 
อ.๔๘๐/๒๕๕๙ ๔๐๘ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๔๘๖/๒๕๕๙ ๖๑๘ 
อ.๕๐๑/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๕๐๒/๒๕๕๙ ๑๒๑๒ 
อ.๕๑๒/๒๕๕๙ ๖๙๐ 
อ.๕๑๔/๒๕๕๙ ๑๑๖๒ 
อ.๕๒๘/๒๕๕๙ ๕๓๐ 
อ.๕๔๔/๒๕๕๙ ๑๐๗ 
อ.๕๕๙/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๕๖๒/๒๕๕๙ ๘๕๘ 
อ.๕๖๖/๒๕๕๙ ๑๕๓๘ 
อ.๕๗๓/๒๕๕๙ ๗๕๐ 
อ.๕๘๑/๒๕๕๙ ๑๓๖ 
อ.๕๘๙/๒๕๕๙ ๑๐๙๖ 
อ.๕๙๕/๒๕๕๙ ๕๓๓ 
อ.๕๙๖/๒๕๕๙ ๓๗๔ 
อ.๖๐๕/๒๕๕๙ ๑๖๔๕ 
อ.๖๑๕/๒๕๕๙ ๑๕๑๐ 

อ.๖๑๙-๖๒๐/๒๕๕๙ ๔๑๗ 
อ.๖๒๘/๒๕๕๙ ๑๖๔๑ 

อ.๖๒๙-๖๓๒/๒๕๕๙ ๑๔๐๕ 
อ.๖๓๘-๖๓๙/๒๕๕๙ ๘๓๗ 

อ.๖๕๓/๒๕๕๙ ๑๖๕๐ 
อ.๖๖๐/๒๕๕๙ ๔๑๖ 
อ.๖๗๕/๒๕๕๙ ๑๓๙๓ 
อ.๖๗๖/๒๕๕๙ ๔๑๒ 
อ.๖๗๗/๒๕๕๙ ๑๐๗๗ 

อ.๖๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ) ๓๕ 
อ.๗๐๑-๗๐๒/๒๕๕๙ ๓๒๒ 



 
 

๑๖๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๗๑๑/๒๕๕๙ ๕, ๑๑ 
อ.๗๒๐/๒๕๕๙ ๕๕๗ 
อ.๗๒๒/๒๕๕๙ ๑๓๖๕ 
อ.๗๒๙/๒๕๕๙ ๑๕๐๑ 
อ.๗๓๒/๒๕๕๙ ๑๔๓๓ 
อ.๗๓๓/๒๕๕๙ ๑๓๙๘ 

อ.๗๔๒-๗๔๓/๒๕๕๙ ๗๑๕ 
อ.๗๔๔/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๗๖๒/๒๕๕๙ ๕๖๐ 
อ.๗๗๓/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๗๗๖/๒๕๕๙ ๑๔๕๑ 
อ.๗๗๘/๒๕๕๙ ๑๑๔๔ 
อ.๗๗๙/๒๕๕๙ ๑๔๗๖ 
อ.๗๙๘/๒๕๕๙ ๖ 
อ.๘๑๐/๒๕๕๙ ๑๐๙๘ 
อ.๘๑๘/๒๕๕๙ ๑๑๐๓ 
อ.๘๔๐/๒๕๕๙ ๑๐๗๙, ๑๐๙๖ 
อ.๘๔๖/๒๕๕๙ ๔๗๐, ๑๑๓๔ 
อ.๘๕๓/๒๕๕๙ ๑๑๙๒ 
อ.๘๖๑/๒๕๕๙ ๑๔๓๐ 
อ.๘๖๓/๒๕๕๙ ๑๓๘๓ 
อ.๘๖๔/๒๕๕๙ ๖๓๐ 
อ.๘๘๑/๒๕๕๙ ๑๖๓๐ 
อ.๘๘๕/๒๕๕๙ ๒๖๙, ๑๒๖๔ 
อ.๘๙๑/๒๕๕๙ ๑๕๙๙ 
อ.๙๑๓/๒๕๕๙ ๑๕๘๔ 
อ.๙๔๖/๒๕๕๙ ๑๑๒๑ 
อ.๙๔๗/๒๕๕๙ ๑๑๕๒ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๙๔๙-๙๕๐/๒๕๕๙ ๑๑๗๑ 
อ.๙๖๕/๒๕๕๙ ๑๙๐ 
อ.๑๐๐๕/๒๕๕๙ ๑๕๙๒ 
อ.๑๐๑๖/๒๕๕๙ ๑๑๓๘ 
อ.๑๑๐๔/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๑๑๕๒/๒๕๕๙ ๘๖๓ 
อ.๑๑๘๘/๒๕๕๙ ๔๑๘, ๕๒๓ 
อ.๑๑๙๘/๒๕๕๘ ๔๗๘, ๑๑๑๘ 
อ.๑๒๒๗/๒๕๕๙ ๑๗๔, ๑๒๐๔ 

อ.๑๒๕๙-๑๒๖๐/๒๕๕๙ ๑๓๔๓ 
อ.๑๒๗๑/๒๕๕๙ ๑๓๑๖ 
อ.๑๒๗๕/๒๕๕๙ ๘๕๑ 
อ.๑๒๙๐/๒๕๕๙ ๑๓๙๑ 
อ.๑๓๓๖/๒๕๕๙ ๑๖๓๘ 
อ.๑๓๖๙/๒๕๕๙ ๖๔๘ 

อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ) ๙๖๖ 
อ.๑๓๘๘/๒๕๕๙ ๑๑๙๕ 
อ.๑๔๐๕/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๑๔๑๒/๒๕๕๙ ๑๑๑๔ 
อ.๑๕๘๗/๒๕๕๙ ๑๖๓๕ 
อบ.๑๑/๒๕๕๙ ๑๖๐๘ 
อบ.๑๒/๒๕๕๙ ๗ 
อบ.๑๓/๒๕๕๙ ๑๖๑๔ 
อบ.๑๔/๒๕๕๙ ๑๕๖๗ 
อบ.๑๗/๒๕๕๙ ๑๕๖๗ 
อบ.๑๙/๒๕๕๙ ๑๕๖๗ 
อบ.๒๐/๒๕๕๙ ๑๕๖๗ 
อส.๓๒/๒๕๕๙ ๕๓๖, ๖๙๗ 



 
 

๑๖๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
ฟ.๑๗/๒๕๕๘ ๒๔๒ 
ฟ.๒๐/๒๕๕๘ ๒๑๔ 
ฟ.๓๐/๒๕๕๘ ๖๓ 
ฟ.๓๑/๒๕๕๘ ๙๑ 
ฟ.๔๗/๒๕๕๘ ๒๐๘ 
ฟ.๔๘/๒๕๕๘ ๒๘๔ 
ฟส.๙/๒๕๕๘ ๒๑๕, ๒๘๒ 
อ.๓๖๗/๒๕๕๘ ๔๐๓ 
อ.๖๗๖/๒๕๕๘ ๓๒๘, ๔๐๗ 
อ.๙๓๙/๒๕๕๘ ๓๒๘ 

อ.๑๐๕๔-๑๐๕๕/๒๕๕๘ ๓๒๙ 
อส.๓๐/๒๕๕๘ (ดํา) ๓๙๑, ๓๙๗ 

๑๘๔/๒๕๕๘ ๑๓๑, ๑๓๔, ๑๗๓, ๑๘๘ 
๑๘๘/๒๕๕๘ ๔๗ 
๑๙๓/๒๕๕๘ ๑๓๔ 
๑๙๖/๒๕๕๘ ๑๓๕ 
๑๙๗/๒๕๕๘ ๗๙ 
๒๐๒/๒๕๕๘ ๓๐๖ 
๒๐๓/๒๕๕๘ ๓๓๑ 
๒๐๖/๒๕๕๘ ๘๙ 
๒๐๙/๒๕๕๘ ๓๗๗ 
๒๑๓/๒๕๕๘ ๒๕๒ 
๒๑๙/๒๕๕๘ ๑๓๘ 
๒๒๓/๒๕๕๘ ๒๓๒ 
๒๒๔/๒๕๕๘ ๓๙๓ 
๒๒๕/๒๕๕๘ ๘๑ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๒๒๙/๒๕๕๘ ๓๕๘ 
๒๓๐/๒๕๕๘ ๒๕๔ 
๒๓๓/๒๕๕๘ ๓๐๙ 
๒๓๖/๒๕๕๘ ๑๔๙ 
๒๓๘/๒๕๕๘ ๑๘๔, ๑๘๕ 

๒๔๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ) ๓๖๖ 
๒๔๖/๒๕๕๘ ๕๖ 
๒๔๗/๒๕๕๘ ๑๑๒ 
๒๔๘/๒๕๕๘ ๙๒ 
๒๕๐/๒๕๕๘ ๒๑, ๒๔ 
๒๕๒/๒๕๕๘ ๒๒๕ 
๒๕๓/๒๕๕๘ ๔๓๙ 
๒๕๔/๒๕๕๘ ๒๔๐ 
๒๖๑/๒๕๕๘ ๑๐๑ 
๒๖๒/๒๕๕๘ ๖ 
๒๖๓/๒๕๕๘ ๓๔๑ 
๒๖๔/๒๕๕๘ ๔๒๖, ๔๓๑ 
๒๖๕/๒๕๕๘ ๓๗๘ 
๒๖๘/๒๕๕๘ ๓๗๙ 
๒๖๙/๒๕๕๘ ๗๐ 
๒๗๔/๒๕๕๘ ๔๑ 
๒๗๕/๒๕๕๘ ๓๔๑ 
๒๗๘/๒๕๕๘ ๘๕ 
๒๘๓/๒๕๕๘ ๔๒๐ 
๒๘๕/๒๕๕๘ ๒๖๙ 
๒๘๗/๒๕๕๘ ๒๑๒ 
๒๘๘/๒๕๕๘ ๑๗๘ 
๒๙๐/๒๕๕๘ ๓๙๖, ๔๐๕ 



 
 

๑๖๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๒๙๑/๒๕๕๘ ๓๙๖, ๔๐๕ 
๒๙๖/๒๕๕๘ ๓๖๑ 
๒๙๗/๒๕๕๘ ๓๖๔ 
๒๙๙/๒๕๕๘ ๒๑๑ 
๓๐๐/๒๕๕๘ ๒๐๙ 
๓๐๒/๒๕๕๘ ๒๓๗ 
๓๐๔/๒๕๕๘ ๒๙๗ 
๓๐๕/๒๕๕๘ ๗๑ 
๓๐๖/๒๕๕๘ ๑๔๕, ๑๗๕ 
๓๐๗/๒๕๕๘ ๓๐๕ 
๓๐๙/๒๕๕๘ ๒๙๐ 
๓๑๑/๒๕๕๘ ๒๒๒ 
๓๑๒/๒๕๕๘ ๒๔๗ 
๓๑๕/๒๕๕๘ ๒๖๑ 
๓๒๑/๒๕๕๘ ๓๔๓ 
๓๒๓/๒๕๕๘ ๒๐๒ 
๓๒๖/๒๕๕๘ ๒๙๗ 
๓๒๙/๒๕๕๘ ๖๘ 
๓๓๓/๒๕๕๘ ๒๗๗ 
๓๓๔/๒๕๕๘ ๓๘๐ 
๓๓๖/๒๕๕๘ ๓๔๘ 
๓๓๗/๒๕๕๘ ๓๔๘ 
๓๓๘/๒๕๕๘ ๓๖๙ 
๓๔๓/๒๕๕๘ ๔๓ 
๓๔๗/๒๕๕๘ ๓๘๑ 
๓๔๙/๒๕๕๘ ๒๙๙ 
๓๕๕/๒๕๕๘ ๔๔ 
๓๕๖/๒๕๕๘ ๓๘๙, ๔๐๖ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๓๕๗/๒๕๕๘ ๓๖๗ 
๓๖๑/๒๕๕๘ ๘๑ 

๓๖๖-๓๖๗/๒๕๕๘ ๓๙๒ 
๓๖๘/๒๕๕๘ ๒๖๓ 
๓๗๑/๒๕๕๘ ๒๓๕ 
๓๗๓/๒๕๕๘ ๒๔๑ 
๓๗๔/๒๕๕๘ ๒๑๐ 
๓๗๕/๒๕๕๘ ๕๙ 
๓๗๖/๒๕๕๘ ๒๓๖ 
๓๗๘/๒๕๕๘ ๓๘๙ 
๓๘๑/๒๕๕๘ ๓๘๑ 
๓๘๓/๒๕๕๘ ๗๑ 
๓๘๔/๒๕๕๘ ๑๘๖ 
๓๘๗/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๖, ๔๓๑ 
๓๘๘/๒๕๕๘ ๓๓๕ 
๓๘๙/๒๕๕๘ ๑๒๕, ๑๕๔ 
๓๙๑/๒๕๕๘ ๒๘๙ 
๓๙๓/๒๕๕๘ ๒๘๙, ๒๙๑ 
๓๙๔/๒๕๕๘ ๗๘ 
๓๙๕/๒๕๕๘ ๖๔ 
๓๙๖/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๖, ๔๓๑ 
๓๙๗/๒๕๕๘ ๑๓๓ 
๓๙๘/๒๕๕๘ ๒๓๑ 
๓๙๙/๒๕๕๘ ๔๒๐ 
๔๐๓/๒๕๕๘ ๗๒ 
๔๐๕/๒๕๕๘ ๒๓๗, ๒๗๘ 
๔๐๖/๒๕๕๘ ๑๖๑ 
๔๐๗/๒๕๕๘ ๓๗๕, ๔๓๓, ๔๓๖ 



 
 

๑๖๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๔๑๒/๒๕๕๘ ๑๗๔, ๑๘๒ 
๔๑๓/๒๕๕๘ ๕๓ 
๔๑๔/๒๕๕๘ ๒๖๔ 
๔๑๕/๒๕๕๘ ๓๘๕ 
๔๑๖/๒๕๕๘ ๔๗ 
๔๑๘/๒๕๕๘ ๓๐๕ 
๔๑๙/๒๕๕๘ ๒๙๒ 
๔๒๐/๒๕๕๘ ๘๙ 
๔๒๒/๒๕๕๘ ๗๒ 
๔๒๔/๒๕๕๘ ๗๒ 
๔๒๕/๒๕๕๘ ๖๖ 
๔๒๗/๒๕๕๘ ๒๙๔ 
๔๓๐/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๗, ๔๓๑ 
๔๔๒/๒๕๕๘ ๓๐๕ 
๔๔๔/๒๕๕๘ ๖๐ 
๔๔๖/๒๕๕๘ ๒๘๗ 
๔๔๙/๒๕๕๘ ๖๑ 
๔๕๑/๒๕๕๘ ๑๒๙ 
๔๕๒/๒๕๕๘ ๘๒ 

๔๕๔-๔๕๕/๒๕๕๘ ๓๑๑ 
๔๕๖/๒๕๕๘ ๒๔๙ 
๔๕๘/๒๕๕๘ ๓๐๓ 
๔๖๒/๒๕๕๘ ๑๗๗ 
๔๖๓/๒๕๕๘ ๘๕ 
๔๖๕/๒๕๕๘ ๗๓ 
๔๖๗/๒๕๕๘ ๑๗๖ 
๔๖๘/๒๕๕๘ ๑๗๖ 
๔๗๐/๒๕๕๘ ๘๓ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๔๗๑/๒๕๕๘ ๓๓๕ 
๔๗๒/๒๕๕๘ ๓๓๕ 
๔๗๓/๒๕๕๘ ๘๙ 
๔๗๔/๒๕๕๘ ๗๙ 
๔๗๘/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๗, ๔๓๑ 
๔๘๓/๒๕๕๘ ๑๗๙ 
๔๘๕/๒๕๕๘ ๒๒๐ 
๔๘๗/๒๕๕๘ ๑๘๕ 
๔๘๙/๒๕๕๘ ๙๖ 
๔๙๐/๒๕๕๘ ๙๖ 
๔๙๑/๒๕๕๘ ๙๖ 
๔๙๒/๒๕๕๘ ๘๖ 
๔๙๕/๒๕๕๘ ๓๓๕ 
๔๙๖/๒๕๕๘ ๒๙๐ 
๕๐๑/๒๕๕๘ ๘๔ 
๕๐๕/๒๕๕๘ ๓๔๘ 
๕๐๗/๒๕๕๘ ๔๗ 
๕๐๘/๒๕๕๘ ๓๕๖ 
๕๐๙/๒๕๕๘ ๖๗ 
๕๑๑/๒๕๕๘ ๓๔๓ 
๕๑๓/๒๕๕๘ ๖๘ 
๕๑๔/๒๕๕๘ ๑๑๕ 
๕๑๕/๒๕๕๘ ๓๐๘ 
๕๒๒/๒๕๕๘ ๒๒๘ 
๕๒๓/๒๕๕๘ ๓๓๗ 
๕๒๖/๒๕๕๘ ๓๘๙ 
๕๒๘/๒๕๕๘ ๓๓๘ 
๕๒๙/๒๕๕๘ ๓๗๗ 



 
 

๑๖๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๕๓๐/๒๕๕๘ ๒๕๙, ๒๗๔, ๒๗๙ 
๕๓๔/๒๕๕๘ ๒๓๓ 
๕๓๕/๒๕๕๘ ๘, ๖๐ 
๕๓๘/๒๕๕๘ ๓๘๖ 
๕๔๐/๒๕๕๘ ๒๙๕ 
๕๔๒/๒๕๕๘ ๓๒๑, ๓๓๙ 
๕๔๓/๒๕๕๘ ๑๓๘, ๑๘๕ 
๕๔๕/๒๕๕๘ ๓๑๗ 
๕๔๗/๒๕๕๘ ๑๗๒ 
๕๔๙/๒๕๕๘ ๓๗๖ 
๕๕๓/๒๕๕๘ ๒๙๔ 
๕๕๕/๒๕๕๘ ๓๙๘ 
๕๕๗/๒๕๕๘ ๓๗๗, ๔๔๑ 
๕๖๑/๒๕๕๘ ๑๔๑, ๑๔๕, ๒๕๔ 
๕๖๓/๒๕๕๘ ๔๒๑ 
๕๖๔/๒๕๕๘ ๓๕๙, ๔๒๒, ๔๓๑ 
๕๖๕/๒๕๕๘ ๑๗, ๒๑๘, ๒๕๓ 
๕๖๙/๒๕๕๘ ๗๙ 
๕๗๑/๒๕๕๘ ๒๑๖ 
๕๗๒/๒๕๕๘ ๑๙๓ 
๕๗๓/๒๕๕๘ ๔๔ 
๕๗๔/๒๕๕๘ ๕๗ 
๕๗๖/๒๕๕๘ ๘๙ 
๕๗๗/๒๕๕๘ ๔๒๓ 
๕๘๐/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๘, ๔๓๑ 
๕๘๑/๒๕๕๘ ๘๐ 
๕๘๔/๒๕๕๘ ๗๔ 
๕๘๖/๒๕๕๘ ๓๒๑ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๕๘๙/๒๕๕๘ ๒๑๐ 
๕๙๑/๒๕๕๘ ๒๒๒ 
๕๙๔/๒๕๕๘ ๓๐๖ 
๕๙๖/๒๕๕๘ ๗๔ 
๕๙๘/๒๕๕๘ ๑๘๒ 
๕๙๙/๒๕๕๘ ๒๖๕ 
๖๐๑/๒๕๕๘ ๖, ๖๔ 
๖๐๓/๒๕๕๘ ๓๙๙ 
๖๐๖/๒๕๕๘ ๒๙๒ 
๖๐๗/๒๕๕๘ ๘๖ 
๖๐๘/๒๕๕๘ ๒๔๙ 
๖๐๙/๒๕๕๘ ๖๐ 
๖๑๓/๒๕๕๘ ๓๐๙ 
๖๑๔/๒๕๕๘ ๑๕๖ 
๖๑๕/๒๕๕๘ ๙๐, ๓๓๗ 
๖๑๘/๒๕๕๘ ๘๒ 
๖๑๙/๒๕๕๘ ๔๘, ๒๔๔ 
๖๒๑/๒๕๕๘ ๑๘๑ 
๖๒๒/๒๕๕๘ ๘๙ 
๖๒๓/๒๕๕๘ ๓๗๗ 
๖๒๕/๒๕๕๘ ๑๔๗ 
๖๒๖/๒๕๕๘ ๖๒ 
๖๒๙/๒๕๕๘ ๓๗๗ 
๖๒๕/๒๕๕๘ ๑๔๗ 
๖๒๗/๒๕๕๘ ๑๔๑, ๑๔๕ 
๖๓๓/๒๕๕๘ ๔๒๑ 
๖๓๔/๒๕๕๘ ๙๔ 
๖๓๗/๒๕๕๘ ๖, ๔๘ 



 
 

๑๖๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๖๓๙/๒๕๕๘ ๕๑ 
๖๔๐/๒๕๕๘ ๒๖๖ 
๖๔๔/๒๕๕๘ ๒๕๘ 
๖๔๖/๒๕๕๘ ๔๒๔ 
๖๔๗/๒๕๕๘ ๓๔๖ 
๖๔๘/๒๕๕๘ ๒๔๔, ๒๗๗ 
๖๔๙/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๘, ๔๓๑ 
๖๕๐/๒๕๕๘ ๓๓๕, ๔๒๘, ๔๓๑ 
๖๕๒/๒๕๕๘ ๔๒๒ 
๖๕๔/๒๕๕๘ ๒๗๑ 
๖๖๐/๒๕๕๘ ๒๖๕ 
๖๖๑/๒๕๕๘ ๔๕ 
๖๖๔/๒๕๕๘ ๘๓ 
๖๖๖/๒๕๕๘ ๒๕๘ 
๖๖๘/๒๕๕๘ ๖๕ 
๖๖๙/๒๕๕๘ ๔๐ 
๖๗๐/๒๕๕๘ ๒๖๗, ๒๘๓ 
๖๗๒/๒๕๕๘ ๔๒๓, ๔๓๒, ๔๓๙ 
๖๗๖/๒๕๕๘ ๗๔ 
๖๘๐/๒๕๕๘ ๒๕๕ 
๖๘๗/๒๕๕๘ ๙๒ 
๖๘๘/๒๕๕๘ ๓๐๕ 
คส.๑๒/๒๕๕๘ ๓๓๔ 
คส.๑๔/๒๕๕๘ ๒๗, ๓๘, ๑๐๔ 
คส.๑๕/๒๕๕๘ ๑๐๕, ๓๓๗ 
คส.๑๖/๒๕๕๘ ๓๓๔ 
คส.๑๘/๒๕๕๘ ๓๒๙ 
คส.๒๐/๒๕๕๘ ๒๑๙ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
คส.๒๑/๒๕๕๘ ๓๙๐ 
คส.๒๔/๒๕๕๘ ๑๓๐ 
คส.๒๖/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๒๗/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๓๑/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๓๖/๒๕๕๘ ๓๕๑ 
คส.๔๕/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๔๖/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๔๗/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๔๘/๒๕๕๘ ๑๐๖ 
คส.๕๐/๒๕๕๘ ๒๘๖ 

คส.๕๑-๕๒/๒๕๕๘ ๓๓๑, ๔๔๐ 
คส.๕๙/๒๕๕๘ ๒๘๖ 
คส.๖๐/๒๕๕๘ ๒๘๑ 
คส.๖๑/๒๕๕๘ ๒๘๑ 
คส.๖๔/๒๕๕๘ ๓๕๒ 
คบ.๒๔/๒๕๕๘ ๓๓๕ 
คบ.๒๕/๒๕๕๘ ๓๐๖ 
คบ.๒๙/๒๕๕๘ ๒๒๓ 
คบ.๓๓/๒๕๕๘ ๑๒๐ 
คบ.๔๓/๒๕๕๘ ๖๕ 
คบ.๔๔/๒๕๕๘ ๓๑๐ 
คบ.๔๕/๒๕๕๘ ๓๓๙ 
คบ.๔๙/๒๕๕๘ ๓๑๘ 
คบ.๕๐/๒๕๕๘ ๓๑๘ 
คบ.๕๔/๒๕๕๘ ๒๕๗ 
คบ.๕๖/๒๕๕๘ ๔๒๘, ๔๓๑ 
คบ.๕๗/๒๕๕๘ ๓๑๘ 



 
 

๑๖๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
คบ.๕๘/๒๕๕๘ ๓๑๒ 
คบ.๖๓/๒๕๕๘ ๓๑๘ 
คบ.๖๔/๒๕๕๘ ๓๑๘ 
คบ.๖๖/๒๕๕๘ ๓๑๘ 
คบ.๗๓/๒๕๕๘ ๒๖๐ 
คบ.๗๖/๒๕๕๘ ๕๒ 
คบ.๗๗/๒๕๕๘ ๒๘ 
คบ.๘๑/๒๕๕๘ ๓๘๖ 
คบ.๘๔/๒๕๕๘ ๑๒๐ 
คบ.๘๖/๒๕๕๘ ๒๕๖ 
คบ.๘๘/๒๕๕๘ ๒๕, ๑๙๖ 
คบ.๘๙/๒๕๕๘ ๒๗๙ 
คบ.๙๐/๒๕๕๘ ๓๑๙ 
คบ.๙๑/๒๕๕๘ ๑๖๓ 
คบ.๙๒/๒๕๕๘ ๒๓๙ 
คบ.๙๓/๒๕๕๘ ๓๑๘ 
คบ.๙๔/๒๕๕๘ ๓๔๙ 
คบ.๙๖/๒๕๕๘ ๓๖๗ 
คบ.๑๐๐/๒๕๕๘ ๓๖๗ 
คบ.๑๐๒/๒๕๕๘ ๔๒๑ 
คบ.๑๐๔/๒๕๕๘ ๓๙๕ 
คบ.๑๐๕/๒๕๕๘ ๓๕๓ 
คบ.๑๐๖/๒๕๕๘ ๒๒๔, ๒๗๕ 
คบ.๑๐๙/๒๕๕๘ ๓๘๒ 
คบ.๑๑๑/๒๕๕๘ ๓๓๑ 
คบ.๑๑๓/๒๕๕๘ ๒๖, ๒๓๙, ๓๔๕ 
คบ.๑๑๔/๒๕๕๘ ๒๙, ๑๘๙ 
คบ.๑๑๕/๒๕๕๘ ๒๔๗ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
คบ.๑๒๕/๒๕๕๘ ๑๗๗ 
คบ.๑๒๗/๒๕๕๘ ๒๕, ๒๖, ๒๐๔, ๒๐๕, ๒๓๐, ๒๓๘, ๒๘๔
คบ.๑๒๘/๒๕๕๘ ๒๓๑ 
คบ.๑๒๙/๒๕๕๘ ๓๔๔ 
คบ.๑๓๑/๒๕๕๘ ๔๑ 
คบ.๑๓๖/๒๕๕๘ ๒๒๖ 
คบ.๑๔๗/๒๕๕๘ ๓๒๙ 
คบ.๑๕๐/๒๕๕๘ ๓๕๕ 
คบ.๑๕๑/๒๕๕๘ ๑๔๗ 
คบ.๑๕๒/๒๕๕๘ ๒๖๒, ๒๘๐, ๓๓๐ 
คบ.๑๕๓/๒๕๕๘ ๓๗๘ 
คบ.๑๖๓/๒๕๕๘ ๓๔๙ 
คบ.๑๖๖/๒๕๕๘ ๒๔๒ 
คบ.๑๖๗/๒๕๕๘ ๑๗๗ 
คบ.๑๖๙/๒๕๕๘ ๕๒ 
คบ.๑๗๑/๒๕๕๘ ๓๕๕ 

 

 

 



 
 

๑๖๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๑/๒๕๕๙ ๒๑๓, ๒๘๓ 
ฟ.๑๒/๒๕๕๙ ๒๐๗ 
ฟ.๑๓/๒๕๕๙ ๑๖, ๒๑๓ 
ฟ.๑๔/๒๕๕๙ ๒๐๗ 
ฟ.๑๕/๒๕๕๙ ๑๒๘ 
ฟ.๑๘/๒๕๕๙ ๑๖, ๒๐๘ 
ฟ.๒๐/๒๕๕๙ ๒๙, ๑๕๓ 
อ.๖๓๗/๒๕๕๙ ๔๐๔ 
อ.๖๗๙/๒๕๕๙ ๓๙๗ 

๑/๒๕๕๙ ๒๗๓ 
๒/๒๕๕๙ ๓๘ 
๕/๒๕๕๙ ๔๖ 
๖/๒๕๕๙ ๑๘, ๑๘๗ 
๗/๒๕๕๙ ๓๖๒ 
๘/๒๕๕๙ ๒๒, ๑๙๒ 
๑๐/๒๕๕๙ ๔๔๒ 
๑๒/๒๕๕๙ ๑๑๓ 
๑๕/๒๕๕๙ ๒๙๓ 
๑๖/๒๕๕๙ ๒๙๓ 
๑๗/๒๕๕๙ ๒๙๕ 
๒๒/๒๕๕๙ ๒๙๖, ๔๓๕ 
๒๗/๒๕๕๙ ๙๓ 
๒๘/๒๕๕๙ ๔๒๔ 
๒๙/๒๕๕๙ ๓๘๗ 
๓๐/๒๕๕๙ ๒๐ 
๓๓/๒๕๕๙ ๑๙๗ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๔/๒๕๕๙ ๘๔ 
๓๕/๒๕๕๙ ๓๘๒ 
๓๖/๒๕๕๙ ๗๕ 
๓๘/๒๕๕๙ ๑๙๙ 
๓๙/๒๕๕๙ ๓๖๐ 
๔๑/๒๕๕๙ ๒๒๗ 
๔๗/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๔๙/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๕๐/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๕๑/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๕๒/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๕๔/๒๕๕๙ ๑๒๒ 
๕๖/๒๕๕๙ ๑๗๗ 
๖๔/๒๕๕๙ ๕๘ 
๖๖/๒๕๕๙ ๓๓๒, ๓๓๓, ๓๓๕ 
๖๗/๒๕๕๙ ๔๐, ๑๕๘, ๑๗๓ 
๗๑/๒๕๕๙ ๑๑๘ 
๗๒/๒๕๕๙ ๘, ๑๒ 
๗๔/๒๕๕๙ ๒๗๔, ๒๗๘ 
๗๕/๒๕๕๙ ๒๕๐ 
๗๖/๒๕๕๙ ๓๑๔ 
๗๘/๒๕๕๙ ๘๗ 
๘๔/๒๕๕๙ ๑๗๖ 
๘๕/๒๕๕๙ ๗๕ 
๙๑/๒๕๕๙ ๒๙, ๑๐๙ 
๙๒/๒๕๕๙ ๓๓๓, ๔๐๖ 
๙๓/๒๕๕๙ ๓๐๔ 
๙๖/๒๕๕๙ ๑๓๗ 



 
 

๑๖๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๙๘/๒๕๕๙ ๔๐๐ 
๑๐๐/๒๕๕๙ ๓๒๗ 
๑๐๕/๒๕๕๙ ๒๑, ๓๐ 
๑๐๙/๒๕๕๙ ๓๖, ๔๙ 
๑๑๐/๒๕๕๙ ๗๖ 
๑๑๑/๒๕๕๙ ๙ 
๑๑๒/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๑๓/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๑๔/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๑๙/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๒๓/๒๕๕๙ ๒๓ 
๑๒๔/๒๕๕๙ ๔๓๗ 
๑๒๕/๒๕๕๙ ๑๔๓ 
๑๒๙/๒๕๕๙ ๖ 
๑๓๐/๒๕๕๙ ๓๘๔ 
๑๓๑/๒๕๕๙ ๒๖๔ 
๑๓๒/๒๕๕๙ ๓๙๓ 
๑๓๓/๒๕๕๙ ๒๗๒ 
๑๓๔/๒๕๕๙ ๓๓๕, ๔๒๙, ๔๓๑ 
๑๓๕/๒๕๕๙ ๑๔๐ 
๑๓๙/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๑๔๐/๒๕๕๙ ๒๗๗ 
๑๔๑/๒๕๕๙ ๔๙, ๙๔, ๓๗๑ 
๑๔๒/๒๕๕๙ ๔๙, ๙๔, ๓๗๑ 
๑๔๓/๒๕๕๙ ๔๒๔ 

๑๔๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ) ๑๒๑ 
๑๕๒/๒๕๕๙ ๓๔๗ 
๑๕๓/๒๕๕๙ ๓๐๕ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๕๔/๒๕๕๙ ๓๑๔ 
๑๕๕/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๕๖/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๕๗/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๑๕๘/๒๕๕๙ ๓๖๑ 
๑๖๑/๒๕๕๙ ๒๗๒ 
๑๖๔/๒๕๕๙ ๔๓๔ 
๑๖๗/๒๕๕๙ ๓๓ 
๑๖๘/๒๕๕๙ ๖๖ 
๑๖๙/๒๕๕๙ ๑๒๒ 
๑๗๑/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๑๗๖/๒๕๕๙ ๒๖, ๒๒๘ 
๑๗๗/๒๕๕๙ ๓๕, ๒๓๓, ๒๘๒ 
๑๗๘/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๑๘๐/๒๕๕๙ ๕๘ 
๑๘๖/๒๕๕๙ ๒๒, ๒๒๑ 
๑๘๙/๒๕๕๙ ๓๔๐, ๓๖๙ 
๑๙๓/๒๕๕๙ ๖๗ 
๑๙๔/๒๕๕๙ ๒๕๑ 
๑๙๕/๒๕๕๙ ๔๐๑ 
๑๙๖/๒๕๕๙ ๓๘๓ 
๑๙๗/๒๕๕๙ ๗๖ 
๑๙๘/๒๕๕๙ ๓๑, ๓๗ 
๒๐๒/๒๕๕๙ ๔๓๘ 
๒๐๓/๒๕๕๙ ๑๒๖ 
๒๐๔/๒๕๕๙ ๒๖๖ 
๒๐๖/๒๕๕๙ ๗, ๒๖๘ 
๒๐๗/๒๕๕๙ ๓๒, ๒๖๒ 



 
 

๑๗๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๐๘/๒๕๕๙ ๒๓, ๔๕, ๒๓๔, ๒๕๕ 
๒๑๑/๒๕๕๙ ๔๒๐ 
๒๑๒/๒๕๕๙ ๘๗ 
๒๑๔/๒๕๕๙ ๑๔๔ 
๒๑๗/๒๕๕๙ ๓๘๓ 
๒๑๘/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๑๙/๒๕๕๙ ๑๕๙ 
๒๒๑/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๒๒/๒๕๕๙ ๒๑๑ 
๒๒๓/๒๕๕๙ ๑๑๕ 
๒๒๔/๒๕๕๙ ๕๘ 
๒๒๕/๒๕๕๙ ๕๗ 
๒๒๖/๒๕๕๙ ๔๒๙, ๔๓๑ 
๒๒๗/๒๕๕๙ ๗๖ 
๒๒๙/๒๕๕๙ ๗๗ 
๒๓๐/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๒/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๓/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๔/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๕/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๖/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๗/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๘/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๓๙/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๔๐/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๔๑/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๔๓/๒๕๕๙ ๑๒๔ 
๒๔๔/๒๕๕๙ ๑๒๔ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๐๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๔๖/๒๕๕๙ ๒๓๒ 
๒๔๗/๒๕๕๙ ๓๔๒ 
๒๕๐/๒๕๕๙ ๑๙๗ 
๒๕๒/๒๕๕๙ ๓๔, ๕๘ 
๒๕๖/๒๕๕๙ ๓๕๐ 
๒๕๘/๒๕๕๙ ๒๔๕ 
๒๖๐/๒๕๕๙ ๒๔๕ 
๒๖๒/๒๕๕๙ ๒๒๙ 
๒๖๓/๒๕๕๙ ๔๒๕ 
๒๖๔/๒๕๕๙ ๓๘๔ 
๒๖๕/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๒๖๖/๒๕๕๙ ๑๘๐, ๑๙๑  
๒๖๗/๒๕๕๙ ๓๓๐ 
๒๖๙/๒๕๕๙ ๓๒๗, ๓๙๐, ๔๐๖ 
๒๗๐/๒๕๕๙ ๒๕๖ 
๒๗๒/๒๕๕๙ ๓๒๗, ๔๐๖ 
๒๗๔/๒๕๕๙ ๙๓ 
๒๗๗/๒๕๕๙ ๑๘๒ 
๒๗๘/๒๕๕๙ ๑๙๕ 
๒๘๔/๒๕๕๙ ๘๘ 
๒๘๕/๒๕๕๙ ๒๒๙, ๒๘๒ 
๒๘๙/๒๕๕๙ ๒๕๑ 

๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ) ๑๑๗ 
๒๙๓/๒๕๕๙ ๑๑๖ 
๒๙๔/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๒๙๕/๒๕๕๙ ๒๒๐, ๒๘๔ 
๒๙๙/๒๕๕๙ ๑๖๙ 
๓๐๐/๒๕๕๙ ๒๔๖, ๒๕๙ 



 
 

๑๗๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๓๐๒/๒๕๕๙ ๗๗ 
๓๐๓/๒๕๕๙ ๙๐ 
๓๐๔/๒๕๕๙ ๒๗๖ 
๓๐๕/๒๕๕๙ ๒๓๔ 
๓๐๖/๒๕๕๙ ๒๙๕ 
๓๑๑/๒๕๕๙ ๔๒ 
๓๑๒/๒๕๕๙ ๘๘ 
๓๑๖/๒๕๕๙ ๑๕๙ 
๓๑๗/๒๕๕๙ ๒๓๐ 
๓๑๘/๒๕๕๙ ๙๕ 
๓๒๐/๒๕๕๙ ๒๗๐ 
๓๒๔/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๓๒๕/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๓๓๒/๒๕๕๙ ๔๐๕, ๔๐๖ 
๓๔๓/๒๕๕๙ ๓๓๕ 
๓๔๕/๒๕๕๙ ๓๓๕ 

๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ) ๖๙, ๗๐, ๗๘ 
๓๙๔/๒๕๕๙ ๑๐๓ 
๔๐๔/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๔๐๖/๒๕๕๙ ๑๔๘ 
๔๕๔/๒๕๕๙ ๑๓ 
๔๖๖/๒๕๕๙ ๑๐๐ 
๔๗๐/๒๕๕๙ ๑๔๖ 
๕๐๙/๒๕๕๙ ๒๙๙ 
๕๑๔/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๒๒/๒๕๕๙ ๑๗๑ 
๕๒๕/๒๕๕๙ ๒๐๓ 
๕๓๗/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 



 
                          

                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๕๔๓/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๔๖/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๔๘/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๕๒/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๕๓/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๕๔/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๕๕/๒๕๕๙ ๔๙, ๓๗๑ 
๕๕๗/๒๕๕๙ ๑๖๙ 
๕๖๔/๒๕๕๙ ๓๓๑ 
๕๗๓/๒๕๕๙ ๑๗๑ 
๕๘๔/๒๕๕๙ ๓๐๒ 
๕๘๗/๒๕๕๙ ๙, ๑๓, ๑๕๘ 
๕๘๙/๒๕๕๙ ๓๘๘ 
๖๑๑/๒๕๕๙ ๑๙๑ 
๗๒๘/๒๕๕๙ ๒๐๓, ๒๐๔ 
๗๔๒/๒๕๕๙ ๒๐๐ 
๗๖๔/๒๕๕๙ ๒๐๔ 
คส.๓/๒๕๕๙ ๓๙, ๑๔๓, ๑๘๕ 
คส.๔/๒๕๕๙ ๔๐๑ 
คส.๕/๒๕๕๙ ๓๕๙ 
คส.๖/๒๕๕๙ ๒๑๙ 
คส.๗/๒๕๕๙ ๙๘, ๑๐๘, ๒๑๗ 
คส.๘/๒๕๕๙ ๑๑๔ 
คส.๙/๒๕๕๙ ๓๙, ๓๐๐ 
คส.๑๑/๒๕๕๙ ๓๖๓ 
คส.๑๒/๒๕๕๙ ๑๑๑, ๑๓๒, ๑๕๕ 
คส.๑๖/๒๕๕๙ ๑๖๘ 
คบ.๖/๒๕๕๙ ๓๐๗ 



 
 

๑๗๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

คบ.๘/๒๕๕๙ ๒๒๕, ๒๒๗ 
คบ.๑๐/๒๕๕๙ ๒๒, ๒๔๓ 
คบ.๑๒/๒๕๕๙ ๒๐๑ 
คบ.๑๓/๒๕๕๙ ๓๕๓ 
คบ.๒๓/๒๕๕๙ ๓๒๘ 
คบ.๒๔/๒๕๕๙ ๔๒, ๑๖๓ 
คบ.๒๖/๒๕๕๙ ๑๖๕ 
คบ.๓๐/๒๕๕๙ ๒๐๑ 
คบ.๓๗/๒๕๕๙ ๒๘๐ 
คบ.๔๕/๒๕๕๙ ๒๘๗ 
คบ.๕๐/๒๕๕๙ ๒๑๘ 
คบ.๕๑/๒๕๕๙ ๓๒๐ 
คบ.๕๒/๒๕๕๙ ๑๘๓ 
คบ.๕๖/๒๕๕๙ ๓๔๕ 
คบ.๕๘/๒๕๕๙ ๓๒ 
คบ.๖๐/๒๕๕๙ ๓๔๕ 
คบ.๖๔/๒๕๕๙ ๑๘, ๒๑๕ 
คบ.๖๙/๒๕๕๙ ๒๑๖, ๔๓๐ 
คบ.๗๒/๒๕๕๙ ๓๐๑ 
คบ.๗๘/๒๕๕๙ ๒๖๑ 
คบ.๘๐/๒๕๕๙ ๒๔๘ 
คบ.๙๐/๒๕๕๙ ๑๒๒ 
คบ.๙๖/๒๕๕๙ ๖ 
คบ.๑๑๖/๒๕๕๙ ๑๖๖ 
คบ.๑๑๘/๒๕๕๙ ๑๖๖ 

 







                                                                                                          
 
                                                                                                        

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะผูจัดทํา 
 

ประธานคณะผูจัดทํา 
นายปยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
คณะผูจัดทํา   
นายประสิทธิ์ศักด์ิ มีลาภ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
นายอนุวัฒน ธาราแสวง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายอนุพงศ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายไชยเดช ตันติเวสส รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
  ประจําศาลปกครองสูงสุด   
นายสุเมธ เดียวอิศเรศ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง 
นายรังสิกร อุปพงศ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง 
นายวชิระ ชอบแตง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง 
นายหัสฎี ศรีวิเชียร ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายศิวศักด์ิ สินอวย ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวินัย รุงรักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวิรัช รวมพงษพัฒนะ ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายสัจจา เขมนงาน ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายไกรรัช เงยวิจิตร เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  
นายเสิน ครองระวะ ผูอํานวยการสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายยงยุทธ อนุกูล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิชาการ 
 
ผูรวบรวมขอมูล 
นายวิริยะ  วัฒนสุชาติ นางสาวอุมาภรณ สุนทรนันท 
นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ นางสาวปริตตา สดสงา 
นายสมชาย จิตการุณ นางสาวมาริสา แกวนอย 
นายสัญญา นวลเจริญ นางสาวพจนีย แดนประเทือง 



 
 
๑๗๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นายไชยรัตน แขวงโสภา นางสาววรวรรณ ชลินทรวัฒน  
นางสาวสิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล นายเทพประสิทธิ์ ทองสิน 
นางสาวศรัณยพัทธ เจียงกุลอุดมเดช นางวชิราภรณ อนุกูล  
นางสาวสุชาดา ศรีเกลี้ยง นายสาธิต ศรีทอง 
นายชัชวาล ขวัญแยม นายพัชรพล เตียวัฒนานนท 
นายชวิศ เหลาปยสกุล นางสาววิภาวี อุยถาวร 
นางสาวชุติมา ภูบุญเต็ม นางสาวมยุรฉัตร วุฒิยาน 
นายสรวิศ เริ่มสุกรี นางสาวกานตชิตา ชิตานนท 
นายภูวนน ประทุม นายสุเมธ จันทรสุขเกษม 
นายกฤตวรรธน ทรงประโคน นางสาวปณณธร เพ็ญศิริพันธ  
นางสาวจุฑามาศ สุรินทร   
 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
นายวิรัช รวมพงษพัฒนะ ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวิริยะ วัฒนสุชาติ พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ 
นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ  พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ 
นายไชยรัตน แขวงโสภา  พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นางวชิราภรณ อนุกูล  พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
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