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                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๕๑  

คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ∗ 

 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 
 

มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนการ

กําหนดอํานาจหนาที่โดยทั่วไปของนายทะเบียนราษฎรที่จะเรียกเจาบานหรือเรียก

บุคคลใดๆ มาชี้แจงตามความจําเปน การที่นายทะเบียนไมดําเนินการออกเลขที่บาน 

ใหผูยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด เพราะเห็นวาบานที่ขอออกเลขประจําบานมีปญหา 

ขอโตแยงเรื่องกรรมสิทธ์ิก็ชอบที่จะเรียกผูยื่นคําขอมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดง 

พยานหลักฐานตางๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความถูกตองของการทะเบียนราษฎร 

แตกลับแจงใหผูขอไปพิสูจนสิทธิในที่ดินกอน เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และเมื่อทําใหเกิดความเสียหายแกผูขอ 

จึงเปนการกระทําละเมิด  
 

ผูฟองคดีฟองวาไดเชาที่ดินและปลูกสรางบานเพื่ออยูอาศัยและขอออกเลข
ประจําบานกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ (ผูใหญบาน) ในฐานะผูเชาตามสัญญาเชา แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เห็นวาบานที่ขอออกเลขประจําบาน ยังมีกรณีพิพาทโตแยงสิทธิกันระหวางผูฟองคดีกับนาย ส.  
ซ่ึงไดแจงขอออกเลขประจําบานหลังดังกลาวเชนกัน จึงใหคูกรณีตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์กอน ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (นายทะเบียนอําเภอ) โดยนาย พ. ผูชวยนายทะเบียนอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน 
แจงผูถูกฟองคดีที่ ๓ วาขอพิพาทของผูฟองคดีเปนกรณีการโตแยงสิทธิในอสังหาริมทรัพย 
และยังไมมีขอยุติวาผูใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ จึงควรใหผูฟองคดีและนาย ส. ไปทําการตกลง 
หรือพิสูจนสิทธิกันกอนวาผูใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริง แลวจึงดําเนินการตามระเบียบ 
ตอไป ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดี  

                                          
∗ จัดทําโดย นางสาวปรานี  สุขศรี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ กลุมเผยแพรขอมูล 

ทางวิชาการและวารสาร และนางสาวเบญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ กลุมศึกษา
กฎหมายมหาชน ๒ สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ ๕๒ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูฟองคดีไดยื่นคําขอมีเลขประจําบาน  
(วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะนายทะเบียนผู รับแจง จึงมีหนาที่ 
ตองรับแจงการขอมีเลขประจําบาน พรอมตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบสภาพบาน หากเห็นวา
เง่ือนไขครบถวน ตองกําหนดเลขประจําบานหรือรวบรวมหลักฐานสงใหนายทะเบียนอําเภอ 
เพ่ือดําเนินการตอไปตามระเบียบวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร แตผูถูกฟองคดีที่ ๓  
กลับไมปฏิบัติตามที่ระเบียบกําหนด โดยแจงใหผูฟองคดีไปทําสัญญาเชาที่ดินกอน  แตเม่ือ 
ทําสัญญาเชาที่ดินแลว ก็ยังคงไมรับแจงการขอมีบานเลขที่ของผูฟองคดี โดยอางวายังมีขอโตแยง
สิทธิครอบครองกับนาย ส. และแมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีความเห็นในลักษณะดังกลาวดวย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังคงมีหนาที่ในการรับแจงและตรวจสอบหลักฐานของผูแจงวามีขอเท็จจริง
เปนอยางไร เพ่ือเสนอเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป การที่ 
ไมดําเนินการรับแจงการขอมีเลขประจําบานของผูฟองคดีจนลวงเลยถึงวันฟองคดี (วันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๔๖) ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  

การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนอําเภอไดรับแจงปญหาการขอออก 
เลขประจําบานของผูฟองคดีจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ แลว ถาเห็นวาบานที่ขอออกเลขประจําบาน 
มีปญหาขอโตแยงเรื่องกรรมสิทธิ์กัน ก็ชอบที่จะเรียกผูฟองคดีมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดง 
พยานหลักฐานตางๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความถูกตองของการทะเบียนราษฎร ซ่ึงเปน
อํานาจหนาที่โดยทั่วไปของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไมใชแจงใหผูฟองคดีไปทําการตกลงหรือพิสูจนกรรมสิทธิ์ในบานที่ยื่นคําขอ 
เลขประจําบานกอน การไมกําหนดเลขประจําบานใหผูฟองคดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
จึงถือวาละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  
และเม่ือการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
ทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ออกเลขประจําบานให ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดจึงตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเม่ือผูฟองคดีไดแถลงตอ
ศาลปกครองสูงสุด ยอมรับวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมไดกระทําละเมิด กรณี
เปนการแสดงความประสงคไมตองการไดรับคาสินไหมทดแทนซึ่งเปนการเฉพาะตัวของผูฟองคดี



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๕๓  

และเปนการยอมรับที่ไมมีผูใดบังคับและไมขัดตอกฎหมาย จึงไมจําตองวินิจฉัยในสวนของ 
คาสินไหมทดแทน 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓/๒๕๕๓) 
 

ความเห็นของกระทรวงการคลังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติ เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ .ศ . ๒๕๓๙  

เปนเพียงสวนหน่ึงของการพิจารณาทางปกครอง เพื่อออกคําสั่งทางปกครองเทาน้ัน  

ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธอันจะถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครอง และเมื่อการออก

คําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิดไดสอบสวนเจาหนาที่ในฐานะพยานบุคคลและไมไดแจงหรือใหโอกาส 

เจาหนาที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผูตองรับผิดชดใช 

คาสินไหมทดแทน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 

ขณะที่ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหนาที่ รับผิดชอบ 
ในการจัดเก็บคาเชาที่ ดิน คาภาษีบํารุงทองที่ ฯลฯ ตามโครงการกองทุนการปฏิรูปที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม ไดมีคําสั่งมอบหมายใหนาย ช. เจาหนาที่การเงินและบัญชี ทําหนาที่ 
จัดเก็บคาเชา คาเชาซื้อ ภาษีเงินได  ตอมา เกษตรกรไดชําระคาเชาที่ดินและเสียภาษีบํารุงทองที่
ใหกับนาย ช. แตไมไดรับใบเสร็จรับเงิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูวาราชการจังหวัด) จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนเห็นวานาย ช. กระทํา
ละเมิด แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ผูรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง 
เห็นวา ผูฟองคดีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาไมควบคุมดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหปฏิบัติ 
ตามระเบียบและคําสั่งของทางราชการ เปนชองทางใหนาย ช. กระทําการทุจริต ถือเปน 
การกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาเสียหายดวย ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดีจึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมการดําเนินการตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลเปนการบังคับใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ 
ตองมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และความเห็นของกระทรวงการคลังมีผลผูกพัน
หนวยงานตนสังกัดใหตองรับผิดในการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ก็ตาม แตความเห็นของ



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ ๕๔ 

กระทรวงการคลังเปนเพียงสวนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคําสั่งทางปกครอง 
ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ อันจะถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒  ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดสอบสวนผูฟองคดี
ในฐานะพยานบุคคล และเห็นวานาย ช. กระทําละเมิด จึงไดสงเรื่องใหกระทรวงการคลัง 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจง 
ใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการพิจารณา หลังจากนั้น
ไดมีความเห็นวาผูฟองคดีประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาเสียหายดวย  
จากขอเท็จจริงดังกลาว เปนการสอบสวนผูฟองคดีในฐานะพยานบุคคล ไมไดแตงตั้ ง 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดผูฟองคดีในฐานะผูตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมไดแจงความเห็นเพ่ือขอใหแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเฉพาะในสวนของผูฟองคดีตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบดังกลาวแตอยางใด  อีกทั้งการดําเนินการของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการแจงหรือใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริง 
หรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีที่ผูฟองคดี 
เปนผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่ที่จะตองควบคุมดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดเก็บคาเชาที่ดิน 
ใหปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบฯ อันเปนเหตุใหนาย ช. กระทําการทุจริต ซ่ึงการไมดําเนินการ
แจงใหผูฟองคดีทราบถึงสถานะของตนดังกลาว ยอมมีผลทําใหการใหถอยคําของผูฟองคดีอยูใน
ฐานะของพยานบุคคลและไมไดใชสิทธิหรือใหถอยคําที่เปนการปกปองตนเอง  ดังน้ัน การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับฟงขอเท็จจริงจากรายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของผูฟองคดี โดยไมแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในสวนของผูฟองคดี รวมไปถึงไมใหโอกาส 
ผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนในฐานะผูตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนอยางเพียงพอและเปนธรรม จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๘ 
วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๕๕  

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  คําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕/๒๕๕๓) 
 

ประธานสภาเทศบาลมีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไป 
ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลและเปนประธานในที่ประชุมสภาเทศบาล  
จึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่และมีความรับผิดชอบสูงสุดในกิจการที่เก่ียวกับสภาเทศบาล  
จึงตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย  
เมื่อการมีมติใหสมาชิกสภาเทศบาลพนจากตําแหนงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เพราะการประชุมไมดําเนินการใหถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญ ทั้งเปนผลใหสมาชิกดังกลาวพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีโดยผล
ของกฎหมายดวย จึงถือวาประธานสภาเทศบาลกระทําการดวยความประมาทเลินเลอ 
เทศบาลในฐานะเปนหนวยงานทางปกครองจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในผล
แหงละเมิด 

 

ผูฟองคดี เคยเปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่  ๑ (สภาเทศบาล ) และเปน 
นายกเทศมนตรี ฟองวาไดรับความเสียหายจากมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลโดยไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุความบกพรองในการประชุม 
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปน
ผลใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีโดยผลของกฎหมายดวย อันเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินเดือน 
คณะผูบริหาร เงินคาปวยการประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนง 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติตามคําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๕/๒๕๕๐ ระหวางผูฟองคดีกับสภาเทศบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วา 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเปนมติที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเปน 
สาระสําคัญตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผล 
เปนการเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล 
นับตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีมีมติ คดียอมเปนที่สุดและมีผลผูกพันคูกรณีในคดีน้ีตามนัยมาตรา ๗๓ 
วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ ๕๖ 

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิก
สภาเทศบาลเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไมชอบดวยกฎหมายดวยเหตุที่มีความบกพรองในการมีและสงหนังสือนัดประชุม
ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของประธานสภาเทศบาลที่มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล อีกทั้งเปนประธานที่ประชุมในสภาเทศบาล 
บังคับบัญชาการงานในสภาเทศบาล รักษาความสงบเรียบรอยในสภาเทศบาล และเปนผูแทน
สภาเทศบาลในกิจการภายนอก  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประธานสภาเทศบาลจึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่และมีความรับผิดชอบ
สูงสุดในกิจการที่เกี่ยวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมาย เม่ือมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยประธานสภาเทศบาลกระทําการ 
ดวยความประมาทเลินเลอโดยผิดกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีตองไดรับความเสียหายแกสิทธิ 
ของตนในการที่จะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตอไปจนครบวาระ  
อันเปนการทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูวาราชการจังหวัดไดมีคําสั่งแตงตั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีแทนตําแหนง 
ที่วางแลวและเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๓๕/๒๕๕๐ ใหยกคําขอกลับเขาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีของผูฟองคดีกับยกคําขอ 
ใหเพิกถอนมติที่เลือกคณะเทศมนตรีชุดใหม ทําใหผูฟองคดีไมอาจกลับเขาดํารงตําแหนง 
นายกเทศมนตรีได  ดังน้ัน แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จําตองใชคาสินไหมทดแทนในสวนของเงินเดือน 
ซ่ึงถือเปนเงินคาตอบแทนที่จายใหแกบุคคลที่ทํางานเปนรายเดือน แตผูฟองคดีไมไดทํางาน 
ในตําแหนงดังกลาว โดยนาย น. ไดรับการแตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีแทนผูฟองคดีและปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงน้ัน อีกทั้งไดรับเงินเดือนเปนคาตอบแทนในการทํางานจริง จึงกําหนด 
คาสินไหมทดแทนสวนนี้ใหเทากับหน่ึงในสองของอัตราเงินเดือนในตําแหนงนายกเทศมนตรี 
สวนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
หรือเงินคาปวยการประจําตําแหนงน้ัน เปนเงินที่จายใหแกบุคคลที่ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี 
โดยมิใชเงินคาตอบแทนการทํางาน จึงกําหนดคาสินไหมทดแทนใหเต็มจํานวนที่ผูฟองคดีมีสิทธิ
ที่จะไดรับเงินน้ัน 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖/๒๕๕๓) 
 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๕๗  

คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่และปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
 

ถึงแมเจาพนักงานทองถิ่นจะไดมีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการ 

ใหถูกตองตามกฎหมายแลว แตเมื่อมิไดติดตามหรือเรงรัดใหมีการปฏิบัติตามคําสั่ง 

ของนายกรัฐมนตรีที่วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

โดยเครงครัด อีกทั้งการที่มิไดใชอํานาจสั่งใหเจาของอาคารรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกรณีที่เจาของอาคารมิไดปฏิบัติ 

ตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดและมิไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ระงับเหตุรําคาญอันเน่ืองมาจากเสียง

ของเครื่องกําเนิดไฟฟาดังเกินกวาที่กฎหมายกําหนดภายในเวลาอันสมควร กรณีถือเปน

การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติและเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชา 

เกินสมควร 
 

ผูฟองคดีฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
(กรุงเทพมหานคร) ไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารพักอาศัยชื่ออาคาร ด. ซ่ึงสูง ๒๗ ชั้น 
และอนุญาตใหดัดแปลงเปนอาคาร ๒๙ ชั้น ซ่ึงตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดเสนอ 
ความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๒๒  ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรงรัดใหแกไขอาคารดานติดกับแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี
และแกไขผนังอาคารใหมีระยะหางใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใหดําเนิน
คดีอาญาแกเจาของอาคารและผูกอสรางในความผิดฐานกอสรางอาคารใหผิดไปจากแบบแปลน 
ที่ไดรับอนุญาตและเปดใชอาคารที่กอสรางผิดแบบโดยไมไดรับอนุญาต แตความเดือดรอน 
หรือเสียหายยังคงไมไดรับการแกไขแตอยางใด ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีและเรียกคาเสียหาย 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สืบเน่ืองจากการที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกข 

ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖ และรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรงรัดใหแกไขอาคารดานติดกับแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี 
และแกไขผนังอาคารใหมีระยะหางใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใหดําเนิน



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ ๕๘ 

คดีอาญาแกเจาของอาคารและผูกอสราง ในความผิดฐานกอสรางอาคารใหผิดไปจากแบบแปลน
ที่ไดรับอนุญาตและเปดใชอาคารที่กอสรางผิดแบบโดยไมไดรับอนุญาต  ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยเร็ว และถึงแมกอนไดรับ
คําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (สํานักงานเขต) ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ ใหนิติบุคคล
อาคารชุด ด. ดําเนินการแกไขและขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารสวนที่เปนอาคารจอดรถยนต 
ที่ไมถูกตองตามขอ ๑๐ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการกอสรางและแกไขอาคารดานที่หางจาก
เขตที่ดินของผูฟองคดีที่ไมถูกตองตามขอ ๗๔ วรรคสอง ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
และระงับการใชอาคารตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวก็ตาม 
แตก็มิไดติดตามหรือเรงรัดการดําเนินการจนถึงวันฟองคดี ทั้งไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ออกคําสั่งใหร้ือถอนอาคารสวนที่กอสรางโดยผิดกฎหมายตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการโดยเครงครัด กรณี
ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ลาชาเกินสมควร 

นอกจากนี้ ตามรายงานของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะพยานผูเชี่ยวชาญ 
ที่ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด ๓๐๐ แรงมา  
ของนิติบุคคลอาคารชุด ด. มีคาเกิน ๑๐ เดซิเบล เอ ถือเปนระดับเสียงรบกวนตามที่กําหนดไว 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๗ จึงถือวาเปนเหตุรําคาญ 
ตามมาตรา ๒๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิได 
ใชอํานาจในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น โดยหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทาง
สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชน รวมทั้งมีอํานาจระงับเหตุรําคาญดังกลาวได โดยออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่น้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร  
หากไมปฏิบัติตามก็มีอํานาจระงับเหตุรําคาญและอาจจัดการตามความจําเปน เพ่ือปองกันมิใหมี
เหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญนั้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพหรือมี 
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ก็มีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่น้ันทั้งหมด



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๕๙  

หรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔/๒๕๕๓) 
 

  การที่เทศบาลจัดทําโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรโดยการรื้อทางเทา 
ที่มีอยูเดิม และตัดหรือยายตนไมที่ปลูกบนทางเทาออกไปทั้งหมดเพื่อขยายผิวจราจร 
เปนการตัดโอกาสประชาชนที่จะใชทางเทาโดยสิ้นเชิง ทําใหประชาชนตองลงมาเดิน 
บนผิวจราจรแทน เปนการคํานึงถึงแตความสะดวกของผูใชรถ และไมไดทําใหเกิด 
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนที่จะตองใชทางเทา รวมทั้ง 
ไมเปนไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงเทศบาล  ถือไดวาเปนการใชดุลพินิจ
โดยไมมีเหตุผลอยางชัดแจง อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบและเปนการละเลยตอหนาที่
และเมื่อเจาของที่ดินไมเคยแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อทําถนน  เทศบาลในฐานะผูวาจาง
จึงตองรับผิดจากการที่ผูรับจางขยายผิวจราจรรุกล้ําเขาไปในที่ดินดังกลาว 

 

ผูฟองคดีจํานวน ๕๙ คน ซ่ึงอยูอาศัยในเขตเทศบาลฟองวาผูถูกฟองคดี  
(เทศบาล) ดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงขยายผิวการจราจรจํานวน ๒๔ โครงการ โดยรื้อ 
ทางเทาและตัดหรือยายตนไมที่ปลูกบนทางเทาออกไปเพื่อขยายผิวจราจรทําเปนที่จอดรถ  
ทําใหผูฟองคดีและประชาชนที่ใชทางเทาไดรับความเดือดรอนเสียหาย อันเปนการกระทําที่ขัด
ตอกฎหมาย  อีกทั้งการจัดทําโครงการดังกลาวมีการใชเครื่องจักรขุดเจาะเขาไปในที่ดินของ 
ผูฟองคดี (บางคน) ทําใหไดรับความเสียหาย จึงขอใหผูถูกฟองคดีระงับการขยายผิวการจราจร 
และใหจัดทําทางเทาและปลูกตนไมบนทางเทาใหอยูในสภาพเดิมและใหชดใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดี 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีเปนหนวยงานทางปกครอง 
มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน  
โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกซึ่งเปนทางสาธารณะที่อยูในเขตเมือง
หรือในเขตชุมชนซ่ึงทางสาธารณะที่มีไวบริการประชาชนทุกคน ไมวาผูน้ันจะสัญจรดวยการเดิน
หรือใชรถจักรยานหรือรถจักรยานยนตหรือรถยนตหรือดวยวิธีการอื่นใดอันพึงใชทางนั้นในการ
สัญจรได และทางเทาถือเปนสวนหนึ่งของทางสาธารณะที่ทําไวใหคนเดิน เม่ือถนนที่จัดทํา 
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเปนถนนที่มีทางเทาอยูทั้งสองขางทางทั้งสิ้น ผูถูกฟองคดีจึงมี
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หนาที่จัดใหมีและบํารุงรักษาทางเทาดวย การที่ผูถูกฟองคดีจัดทําโครงการปรับปรุงขยาย 
ผิวจราจรที่พิพาทโดยการรื้อทางเทาที่มีอยูเดิม และตัดหรือยายตนไมที่ปลูกบนทางเทาออกไป
ทั้งหมดเพื่อขยายผิวจราจร เปนการตัดโอกาสประชาชนที่จะใชทางเทาโดยสิ้นเชิง และการขยาย
ผิวจราจรโดยรื้อทางเทาออกไปทั้งหมดยอมทําใหประชาชนตองลงมาเดินบนผิวจราจรแทน  
ซ่ึงไมมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน และหากการขยายผิวจราจรในยานชุมชน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือทําเปนชองทางจอดรถสองขางทาง ประชาชนก็จะตองลงมาเดินบนผิวจราจร
ในชองทางถัดไปแทน ซ่ึงนอกจากจะกอใหเกิดอันตรายในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
ประชาชนดังกลาวแลวยังจะเปนการกีดขวางการจราจร ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดหรือไม
คลองตัวตามมาอีกดวย และเม่ือถนนที่ขยายผิวจราจรเปนทางหลวงในเขตเทศบาล ผูถูกฟองคดี
จึงชอบที่จะนํามาตรฐานและลักษณะของทางหลวง งานทางและเขตทางหลวง มาตรฐานที่จอดรถ 
ระยะแนวตนไมและเสาพาดสายตามประกาศกรมโยธาธิการ เร่ือง มาตรฐานและลักษณะของ 
ทางหลวงและงานทางหลวง  รวมทั้ งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม  
และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ มาประกอบการ
พิจารณาในการขยายผิวจราจรโดยอนุโลม เม่ือถนนที่จัดทําโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 
ลวนแตมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร และมีทางเทาอยูทั้งสองขางทางทั้งสิ้น 
การที่ผูถูกฟองคดีร้ือทางเทาที่มีอยูเดิมและตัดหรือยายตนไมที่ปลูกบนทางเทาออกไปทั้งหมด
หรือคงไวเพียงบางสวนทั้งสองขางหรือขางใดขางหนึ่งของถนนที่มีความกวางขางละนอยกวา 
๑.๕๐ เมตร จึงไมเปนไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงเทศบาลตามประกาศกรมโยธาธิการ
ดังกลาวแตอยางใด การจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงขยายผิวจราจรโดยรื้อทางเทาที่มีอยูเดิม
และตัดหรือยายตนไมที่ปลูกบนทางเทาออกไปเพื่อขยายผิวจราจร จึงเปนการคํานึงถึงแต 
ความสะดวกของผู ใชรถ ไมไดทําใหการจราจรคลองตัวขึ้นกวาเดิมและไมไดทําใหเกิด 
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนที่จะตองใชทางเทา รวมทั้งไมเปนไปตาม
มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงเทศบาล กรณีจึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผล 
อยางชัดแจง อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบและยังเปนการละเลยตอหนาที่ในการจัดใหมี 
และบํารุงรักษาทางเทาซึ่งเปนการบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

นอกจากนี้ ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ไมเคยแสดงเจตนาอุทิศที่ดินในสวน 
ที่เปนแนวถอยรนของอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหผูถูกฟองคดีใชกอสรางหรือขยายถนน กรณี 
จึงถือไมไดวาที่ดินดังกลาวตกเปนที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๖๑  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูรับจางของผูถูกฟองคดีขยายผิวจราจรรุกล้ํา 
เขาไปในที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ และทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย จึงเปน
การกระทําละเมิด เม่ือผูถูกฟองคดีในฐานะผูวาจางตามสัญญาจางซึ่งกําหนดใหผูรับจางจะตอง
ขยายผิวจราจรตามรูปแบบรายการที่กําหนดไวและอยูภายใตการควบคุมงานของผูถูกฟองคดี 
ถือไดวาเปนผูผิดในสวนการงานที่สั่งใหทํา จึงตองรับผิดในความเสียหายที่ผูรับจางไดกอใหเกดิขึน้
ตามมาตรา ๔๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒ - ๕๔/๒๕๕๓) 
  

เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดมีการแจงขอกลาวหา โดยผูถูกกลาวหา

ใหถอยคําปฏิเสธและรายงานการสอบขอเท็จจริงที่ผูถูกกลาวหาไดรับก็มีการสรุป 

สาระสําคัญของขอรองเรียน ถอยคําพยานและหลักฐานที่ใชในการพิจารณาคําสั่งลงโทษ

อยางครบถวน ถือไดวาผูถูกกลาวหามีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมี

โอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนแลว อีกทั้งเหตุผลที่ใชในการพิจารณาโทษ

ไดพิจารณาจากพยานหลักฐานอยางรอบดานทั้งฝายผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา และ 

ไมปรากฏวาพยานมีสาเหตุแหงความโกรธเคืองในเรื่องอะไรและรุนแรงถึงขนาดที่จะหาเหตุ

ปรักปรําผูถูกกลาวหา  การดําเนินการเพื่อลงโทษทางวินัยจึงชอบดวยกฎหมาย  
 

ผูฟองคดีฟองวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมราชทัณฑ) ที่ลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดีและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม) ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาที่วาผูฟองคดีมีพฤติการณ
ในทํานองมีความสัมพันธฉันชูสาวกับภรรยานักโทษชาย และการดําเนินการสอบสวนไมเปนธรรม 
การรวบรวมพยานหลักฐานไมครบถวนสมบูรณ รับฟงคําใหการของพยานที่มีสาเหตุโกรธเคือง
กับผูฟองคดี  อีกทั้งไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน จึงขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเรื่องรองเรียนจาก 
นักโทษชาย อ. วาผูฟองคดีประพฤติฉันชูสาวกับภรรยาของตน จึงมีคําสั่งใหผูตรวจราชการกรม
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงในการตรวจสอบไดแจงใหผูฟองคดีทราบขอรองเรียนกลาวหา
และใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงแกขอกลาวหาแลว โดยผูฟองคดีแกขอกลาวหาวาไมเคย
เกี่ยวของฉันชูสาวตามที่ถูกรองเรียน และไมเคยไปมาหาสูบานของนาง ว. ซ่ึงเปนภรรยาของ 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ ๖๒ 

ผูรองเรียน และหลังจากไดรับรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือสอบสวนอีก ซ่ึงตามบันทึกระบุวาไดมีการแจงวาผูฟองคดี 
มีพฤติการณในทํานองมีความสัมพันธฉันชูสาวกับภรรยาของนักโทษชาย อ. โดยผูฟองคดี 
ใหถอยคําปฏิเสธ จึงเห็นไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสไดโตแยงแลว และเมื่อผูฟองคดีขอคัดสําเนารายงานการสอบขอเท็จจริงและคําใหการ
ของพยานทุกฉบับ แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีคําสั่งใหสงเพียงสําเนารายงานการสอบขอเท็จจริง  
แตในรายงานดังกลาวก็มีการสรุปสาระสําคัญของขอรองเรียนกลาวหา ถอยคําพยาน และหลักฐาน
ที่ใชในการพิจารณาคําสั่งลงโทษอยางครบถวน กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมีโอกาสที่จะไดทราบ 
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว การดําเนินการจึงชอบ 
ดวยมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับเหตุผลที่ใชในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษ มาจากการพิจารณาพยานหลักฐาน
อยางรอบดาน ทั้งพยานหลักฐานจากฝายผูกลาวหา ฝายผูฟองคดี นาง ว. เพ่ือนรวมงาน 
และเพื่อนบานของผูฟองคดีหรือญาติของผูฟองคดี กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาการดําเนินการ
สอบสวนไมเปนธรรม การรวบรวมพยานหลักฐานไมครบถวนสมบูรณ และไมเปดโอกาส 
ใหผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน  อีกทั้งไมปรากฏวาพยานที่ใหการ 
มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูฟองคดีในเรื่องอะไร และมีความรุนแรงถึงขนาดที่พยานจะหาเหตุ
ปรักปรําผูฟองคดีได และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดระบุถึงพยานหลักฐานที่ขาดหายไปอยางไร
หรือมีความแตกตางไปจากพยานหลักฐานที่ผูถูกฟองคดีรวบรวมไวอยางไร  ดังน้ัน คําสั่งที่ให 
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และคําสั่งใหยกอุทธรณเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมายเชนเดียวกัน 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐/๒๕๕๓) 
 

  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือเปนอันยุติ  ก.พ. ซึ่งเปนองคกร 
ที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วินิจฉัยไวใหเปนประการอื่น แตไมผูกพันการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง
ที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตามรูปคดี โดยไมจําตองยึดถือพยานหลักฐานจากสํานวนคดี
ของคณะกรรมการ ป .ป .ช . หรือพยานหลักฐานจากสํานวนคดีของ ก .พ . และเมื่อ 
พยานหลักฐานรับฟงไดวา ผูถูกลงโทษทางวินัยเปนผูกระทําความผิดทางอาญาตาม 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๖๓  

คําพิพากษาของศาล มีพฤติการณที่มีลักษณะไมโปรงใส สอไปในทางทุจริต จงใจหลีกเลี่ยง
ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และนาเชื่อวามีสวนรวมในการชวยเหลือ 
ผูอ่ืนใหไดรับประโยชน กรณีจึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 

ผูฟองคดีฟองวาถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
(คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) มีมติวาพฤติการณของผูฟองคดี 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวา 
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) จึงมีมติไลผูฟองคดี
ออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แต ก.พ. วินิจฉัยอุทธรณวาพฤติการณของผูฟองคดี
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความเอาใจใสระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของทางราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งไลออกจากราชการ 
แตตอมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ วาคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนอันยุติ 
องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
วินิจฉัยและยุติแลวใหเปนประการอื่นไดอีก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลดโทษผูฟองคดีจากไลออก
จากราชการเปนปลดออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงฟองเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับเรื่องรองเรียน 
กลาวหาโดยมีประเด็นพาดพิงไปถึงผูฟองคดีวามีสวนรวมในการกระทําความผิด จึงไดมีคําสั่ง
แตงตั้งมอบหมายใหคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงเปนผูดําเนินการ และไดแจงคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ใหผูฟองคดีทราบเพื่อคัดคาน ทั้งไดแจงขอกลาวหาและไดใหโอกาสผูฟองคดี 
ชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา  หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการจัดทําสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีอํานาจในการไตสวนและวินิจฉัยเรื่องที่มีการรองเรียน
กลาวหาตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
อีกทั้งขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการฯ ก็ไดดําเนินการตามมาตรา ๘๘  
และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยชอบ และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ วา  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนอันยุติ องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจ
เปลี่ยนแปลงฐานความผิดใหเปนประการอ่ืน การที่ ก.พ. ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
ไดใชอํานาจหนาที่ลวงล้ําหรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญรับรองวาเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นปญหาขอเท็จจริงใหม 
แลวเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกําหนดโทษใหม จึงไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
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และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตถึงแมคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพัน ก.พ. แตไมผูกพันการพิจารณา
พิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตามรูปคดี โดยไมจําตองยึดถือ
พยานหลักฐานจากสํานวนคดีของผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือพยานหลักฐานจากสํานวนคดีของ ก.พ. 
คดีน้ีเม่ือปรากฏวาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดมีมติใหยกเลิกการประกวดราคา 
และผูฟองคดีซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีไดลงนามเห็นชอบ แตกอนที่จะเสนอเรื่องตออธิบดี  
ผูฟองคดีไดเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ที่หองทํางาน เพ่ือขอใหทบทวนขอเสนอที่ใหยกเลิก
การประกวดราคา ซ่ึงกรรมการสวนใหญไมกลาคัดคาน ผูฟองคดีไดคืนบันทึกใหนาย ช. เพ่ือให
แกไขขอความจากเดิมที่เสนอใหยกเลิกการประกวดราคาเปนขออนุมัติใหเชาเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณสวนควบจากบริษัท ก. แลวนําเอกสารในหนาที่ มีลายมือชื่อของกรรมการ 
มาประกอบบันทึกที่มีการเปลี่ยนแปลงขอความใหมโดยไมไดใหกรรมการอ่ืนตรวจสอบและรับรอง 
หลังจากนั้น ผูฟองคดีจึงไดแกความเห็นที่เคยเห็นชอบใหยกเลิกการประกวดราคาเปนใหอนุมัติ
ตามเดิม เปนเหตุใหอธิบดีหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริงและไดอนุมัติตามขอเสนอ  

การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการไมสมควรอยางยิ่ง และในคดีอาญาศาล 
ไดพิพากษาวาผูฟองคดีกระทําความผิดอาญาฐานใชเอกสารราชการปลอมตามมาตรา ๒๖๘ 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖๕ และฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวล
กฎหมายอาญา  อีกทั้งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงมติใหมซ่ึงเปนการกลับมติเดิมก็สมควรอยางยิ่ง
ที่จะตองสงเรื่องคืนใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาทบทวน เพ่ือจัดทํา
บันทึกสรุปผลการประกวดราคาใหม หรืออยางนอยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ควรจะไดมีโอกาสตรวจสอบมติหรือความเห็นที่มีการแกไขใหมกอน พฤติการณจึงมีลักษณะ 
ไมโปรงใส สอไปในทางทุจริต แสดงใหเห็นวาจงใจหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและนาเชื่อวามีสวนรวมในการแกไขบันทึกสรุปผลการประกวดราคาเพื่อชวยเหลือ
บริษัท ก. การกระทําจึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๒ 
วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผูบังคับบัญชาจึงมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกได เม่ือผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงชอบดวยกฎหมาย และเม่ือนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
วินิจฉัยอุทธรณและมีความเห็นใหลดโทษเปนปลดออกจากราชการ คําวินิจฉัยดังกลาวก็ชอบ
ดวยกฎหมายเชนกัน  
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘/๒๕๕๓) 
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คดีพิพาทเกี่ยวการบริหารงานบุคคล 
 

  ข้ันตอนการจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน 
และการแจงผลการประเมินรายบุคคลใหผูรับการประเมินทราบเพื่อเปดโอกาสใหผูรับ 
การประเมินไดชี้แจง ใหความเห็น หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินตามที่กําหนด
ไวในประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ถือเปน 
รูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ในระบบเปดที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่จะตองปฏิบัติ เมื่อไมไดดําเนินการ
คําสั่งไมเลื่อนเงินเดือนจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหแกผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีไมผานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากผลงานของผูฟองคดีไมเปนไปตามเปาหมายของทางราชการ ขาดความตั้งใจ 
ในการทํางาน ไมปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ ตองไดรับการพัฒนาทุกดาน จึงไมสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน ผูฟองคดีเห็นวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมเปนธรรม และไมถูกตองตามรูปแบบ
ขั้นตอนของกฎหมาย เพราะไมมีการชี้แจงรายละเอียดใหผูฟองคดีทราบตามระเบียบ จึงขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี 
ตามสิทธิที่ควรจะได 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ กําหนดใหนําระบบเปดมาใชในการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ซ่ึงโดยหนังสือแจงเวียนของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กําหนดสาระสําคัญใหผูประเมินตองแจงการประเมินและผลการประเมิน 
ใหผูถูกประเมินทราบเปนรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน และตองเปดโอกาสใหผูถูกประเมิน 
ไดชี้แจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินกอนที่จะมีคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่ไมอยูในขายไดรับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหมีสิทธิพบผูบังคับบัญชาไดทันทีที่รับทราบผลการประเมิน และใหมีการประกาศรายชื่อผูที่มี
ผลการประเมินแตละครั้งอยูในระดับดีและดีเดนในที่เปดเผยเพื่อใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน 
เม่ือปรากฏวาผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูฟองคดีทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี
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ตามแบบประเมินเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมิไดมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูฟองคดีผู รับการประเมินกอนวา  
ผูฟองคดีตองปฏิบัติงานใด และมีหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวอยางไร   
อีกทั้งเม่ือผูบังคับบัญชาชั้นตนมีความเห็นวาผลงานของผูฟองคดีไมเปนไปตามเปาหมายของ 
ทางราชการ ขาดความตั้งใจในการทํางาน ตองไดรับการพัฒนาทุกดาน จึงไมสมควรเลื่อนขั้น 
เงินเดือนใหแกผูฟองคดี และไดเสนอความเห็นตอไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง 
ผูถูกฟองคดี โดยมิไดมีการแจงใหผูฟองคดีทราบผลการประเมิน กรณีจึงถือวามิไดเปดโอกาส 
ใหผูฟองคดีไดชี้แจง ใหความเห็น หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินกอนจะมีคําสั่งไมเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ซ่ึงถือเปนสาระสําคัญของการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบเปดที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่จะตองปฏิบัติ เน่ืองจากทําใหผูประเมินและผูถูกประเมินมีโอกาส 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของผลงานที่จะประเมินและหลักเกณฑในการประเมินรวมกัน 
อันจะกอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และกอใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส สามารถ 
ตรวจสอบได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีโดยมิได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว จึงไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๐๒ และขอ ๓๐๕ ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร 
สวนจังหวัด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
เฉพาะกรณีของผูฟองคดีจึงชอบแลว 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐๙/๒๕๕๒) 
 

  แมไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการ
สอบสวนทางวินัยไมรายแรงไวโดยเฉพาะ แตระยะเวลาในการดําเนินการก็ไมควรมี 
ระยะเวลามากกวาระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง คือ ไมควรเกิน
สองรอยเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน และเมื่อไมมีบทบัญญัติใดหามมิใหผูถูกดําเนินการทางวินัย 
ไมรายแรงมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปเกินกวาหนึ่งข้ันหรือเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหนึ่งข้ันหรือเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน อีกทั้งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด การมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ไมรายแรงและการดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงลาชาเกินสมควร  
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จึงมิไดเปนผลโดยตรงที่ทําใหผูถูกดําเนินการทางวินัยไมรายแรงไดรับความเสียหายจาก
การไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
  

  ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดี (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ดําเนินการ 
ทางวินัยกับผูฟองคดีลาชาเกินสมควรโดยใชระยะเวลาดําเนินการนานถึง ๕ ป ๖ เดือน ทําให 
ในชวงระหวางถูกดําเนินการทางวินัยตองเสียโอกาสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เสียสิทธิเลื่อนระดับ 
ตําแหนง เงินประจําตําแหนง และเสียหายแกการจะไดดํารงตําแหนงสําคัญทางราชการ เกียรติยศ
ชื่อเสียง ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
พรอมดอกเบี้ย 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา 
ในการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงกับขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวินัยไว แตการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงกับขาราชการดังกลาวก็ชอบที่ 
ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา  
และโดยที่ไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวน 
ทางวินัยอยางไมรายแรงไวโดยเฉพาะ จะมีก็แตขอ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวน
พิจารณา ซ่ึงกําหนดกรอบระยะเวลาใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงแกขาราชการพลเรือนที่ถูกกลาวหาไว  ดังนั้น ระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย
ไมรายแรงจึงไมควรมีระยะเวลามากกวาระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
กลาวคือ ไมควรเกินสองรอยเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดใชระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย
ผูฟองคดีประมาณสามรอยยี่สิบเกาวัน แตผูถูกฟองคดีก็มิไดดําเนินการอยางใด แตไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามขอหาเดิม ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนฯ  
ใชระยะเวลาสอบสวนเพิ่มเติมเปนเวลาเกาเดือนเศษ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
ผูฟองคดีรอยละ ๕ เปนเวลา ๓ เดือน รวมระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนทางวินัย 
อยางไมรายแรงกับผูฟองคดีทั้งสิ้นประมาณ ๓ ปเศษ  ดังน้ัน การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงกับผูฟองคดี โดยใชเวลาในการสอบสวนเกินกวา
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ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา จึงเปน
การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร   

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎ ก.พ. ฉบับใด หามมิให 
ผูฟองคดีมีสิทธิได รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปเกินกวาหนึ่งขั้นหรือไดรับ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นในแตละครั้งหรือมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง
ใหสูงขึ้น อีกทั้งการจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งตองเปนผูที่มีผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ดังน้ัน การมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไมรายแรง และการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีดําเนินการสอบสวน
ทางวินัยอยางไมรายแรงกับผูฟองคดีลาชาเกินสมควร จึงมิไดเปนผลโดยตรงที่ทําใหผูฟองคดี 
ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกวาหนึ่งขั้นในระหวางถูกดําเนินการสอบสวน 
ทางวินัยอยางไมรายแรงไมแลวเสร็จ และการที่ผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงก็เปนผล
เน่ืองมาจากคําสั่งใหผูฟองคดีมาชวยราชการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การไมไดรับ 
การพิจารณาเลื่อนตําแหนงและไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จึงมิใชผลโดยตรงจากการที่
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงลาชาเกินสมควรเชนกัน   
  นอกจากนั้น เม่ือไดพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนของ 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไมรายแรงแลวเห็นวา ขอกลาวหามีมูลรับฟงไดวาผูฟองคดี 
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไมอยูปฏิบัติราชการตามที่ควร 
ตองปฏิบัติ ซ่ึงเปนการทุจริตตอหนาที่และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออก 
หรือไลออกจากราชการ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยไมรายแรงและมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน โดยมิไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  
แมจะเปนการดําเนินการสอบสวนทางวินัยลาชาเกินสมควร ก็ถือเปนคุณแกผูฟองคดีอยางมาก 
กรณีจึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖/๒๕๕๓) 
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บทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓/๒๕๕๓ 
(นางสาวสายสุนี  ศรีสุวรรัตน  ผูฟองคดี สถาบันพระปกเกลา ที่ ๑  

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ที่ ๒ ผูถูกฟองคดี) 
 

แมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะไดสงบันทึกการแจงและรับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบในภายหลัง
ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  แตเมื่อบันทึกดังกลาวมิไดมีการสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาที่ไดจากถอยคําของพยานบุคคลและพยานเอกสาร
ในลักษณะของการระบุวัน เวลา สถานที่และการกระทําของพยานบุคคล ตลอดจน 
ความเกี่ยวของของพยานเอกสารที่อางอิงวามีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา
อยางเพียงพอตามแบบ สว. ๓ กรณีจึงไมเขาลักษณะตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓)   
และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือไมไดวา
ไดดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

  

คดีน้ีผูฟองคดีฟองวาการสอบสวนวินัยและการพิจารณาอุทธรณดําเนินการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมิไดแจงหรือมอบ 
แบบบันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ทําใหไมสามารถโตแยงคัดคานหรือนํา
พยานหลักฐานมาหักลางได แมภายหลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
จะวินิจฉัยอุทธรณโดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ (สถาบันพระปกเกลา) สงบันทึกการแจงและรับทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเพื่อเปดโอกาสใหผูฟองคดีชี้แจง 
ขอเท็จจริงและคัดคานขอกลาวหาแลว แตบันทึกดังกลาวมีลักษณะเปนบัญชีพยานหลักฐาน ไมมี
รายละเอียดใดๆ ที่ระบุถึงการกระทําหรือพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและเมื่อขอใชสิทธิ
การชี้แจงขอกลาวหาและโตแยงพยานหลักฐานดวยวาจาเพิ่มเติม คณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ก็ไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีแถลงดวยวาจาเพื่อชี้แจงหรือโตแยงขอกลาวหาแตอยางใด จึงขอให
ศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากการเปนพนักงาน 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ระเบียบสถาบันพระปกเกลาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดกําหนดถึงการแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
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๗๐ 

ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบไว หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามระเบียบดังกลาว  
จึงมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากวาหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยจึงตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษตอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การบริหารงานบุคคลโดยโตแยงวาคณะกรรมการสอบสวนวินัยมิไดแจงหรือมอบบันทึกสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ทําใหผูฟองคดีไมสามารถโตแยงคัดคานหรือนํา 
พยานหลักฐานมาหักลางขอกลาวหาได คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลจึงมีมติให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปดําเนินการในชั้นคณะกรรมการสอบสวนวินัยโดยใหสงสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ พรอมทั้งใหโอกาสผูฟองคดียื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรือใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงบันทึกการแจงและรับทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาในลักษณะของการแจกแจงรายการ
พยานบุคคลวาประกอบดวยบันทึกการสอบสวนของพยานบุคคลรายใดบาง สวนพยานเอกสาร
ไดแจกแจงรายการตางๆ รายงานการสอบสวนขอเท็จจริงผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนพยานหลักฐาน 
ที่ทําใหคณะกรรมการสอบสวนเชื่อวาผูฟองคดีไดกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอกลาวหา  
แตโดยที่บันทึกดังกลาวมิไดมีการสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหาที่ไดจากถอยคําของ
พยานบุคคลและพยานเอกสารในลักษณะของการระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําของ 
พยานบุคคล ตลอดจนความเกี่ยวของของพยานเอกสารที่อางอิงวามีลักษณะเปนการสนับสนุน 
ขอกลาวหาอยางเพียงพอตามแบบ สว. ๓ อันเปนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย 
และการดําเนินการทางวินัยเพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดีสามารถเขาใจขอกลาวหาอยางชัดแจง
และสามารถชี้แจงขอเท็จจริง แสดงพยานหลักฐานเพื่อตอสูขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ กรณีจึงถือ
ไดวาคณะกรรมการสอบสวนมิไดสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูฟองคดี
ทราบและมิไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีซ่ึงเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองไดทราบขอเท็จจริง
อยางเพียงพอที่จะทําใหมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานเปนขอตอสูแกขอกลาวหา   
ดังนั้น การสงบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
ดังกลาว จึงไมเขาลักษณะของการปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําให
สมบูรณในภายหลังกอนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ ตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) 
และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การดําเนินการ
เพ่ือออกคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากพนักงานจึงไมไดดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน 
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หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งลงโทษปลดออกจากพนักงาน จึงเปนคําสั่ง 
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

 

นางสาวปรานี  สุขศรี 
 

หมายเหตุ 
คดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานของสถาบันพระปกเกลาถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากการเปน
พนักงาน แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
วินัยและคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณไดดําเนินการสอบสวนและพิจารณาอุทธรณ 
โดยไมมีการแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาอยางเพียงพอใหผูฟองคดีทราบ  
เพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดีสามารถเขาใจขอกลาวหาไดอยางชัดแจง และสามารถชี้แจงขอเท็จจริง
และนําสืบแกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่  ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองเพิกถอนคําสั่งปลดผูฟองคดี
ออกจากการเปนพนักงาน   

คดีน้ีไมใชคดีแรกที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวา คําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบ 
ดวยกฎหมายเพราะไมไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยกอนหนานี้ ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ดวยเหตุที่ดําเนินการไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญสําหรับการลงโทษ
ทางวินัยไปแลวหลายคดี เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๔๗ หรือคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๔/๒๕๔๘ ซ่ึงพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการครู 
เพราะไมไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีซ่ึงเปน 
ผูถูกกลาวหาทราบ  รวมถึงไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดโตแยงหรือนําสืบแกขอกลาวหา  
การดําเนินการทางวินัยดังกลาวจึงไมเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ) ๒๕๔๙ หนา ๑๓๙ - ๑๔๓)  

ตอมา คําพิพากษาดังกลาวก็กลายเปนแนวทางปฏิบัติราชการที่ใชในการดําเนินการ
ทางวินัยกับขาราชการครู รวมถึงขาราชการฝายพลเรือนประเภทอื่นดวย และเปนเหตุใหมี 
การแกไขกฎหมายหลายฉบับเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว เชน 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ 
 

๗๒ 

ในสวนที่เก่ียวกับขาราชการพลเรือน มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณา 
ตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวากรณีมีมูลถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของ 
ผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหา 
ไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได หรือ 

ในสวนที่เก่ียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา ๙๘ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
บัญญัติวา การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ
สอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุ 
หรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เปนตน 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาในสวนของ 
ขาราชการพลเรือนนั้น ขอ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา ซ่ึงนํามาใชกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนทําบันทึก 
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ที่กําหนดทายกฎ ก.พ. ฉบับน้ี โดยแบบ สว. ๓ ดังกลาว ถือเปน
แบบมาตรฐานที่ใชในการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
แกผูถูกกลาวหา ซ่ึงนอกจากแบบ สว. ๓ ดังกลาวจะใชกับการสอบสวนวินัยของขาราชการพลเรือน
สามัญแลว ยังนําไปใชกับขาราชการประเภทอื่น เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
โดยสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยตองแจงแกผูถูกกลาวหาแบงเปน 
๒ สวน คือ  

๑. การแจงขอกลาวหา ใหแจงขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวา 
เปนความผิดวินัยตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ 
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่อยางไร 
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๒. การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหแจงสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทํา
ที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา 

แมจะมีการแกไขกฎหมายดังกลาว แตก็ไมไดมีผลครอบคลุมเจาหนาที่ของรัฐ 
ทุกประเภท เน่ืองจากกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับกับขาราชการประเภทนั้นๆ เทานั้น  
คือ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ใช
เฉพาะกับขาราชการพลเรือน หรือมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ใชเฉพาะกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในขณะที่ขอเท็จจริงในคดีน้ีเปนเรื่องที่เกิดกับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐที่ไมใช 
สวนราชการ คือ สถาบันพระปกเกลา ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในกํากับดูแลของประธานรัฐสภา  โดยเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา และไมเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น (มาตรา ๕ แหงพระราชบญัญัติ
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑) 

แมวาสถาบันพระปกเกลาจะไมใชสวนราชการ แตความสัมพันธระหวางพนักงาน
กับสถาบันก็เปนความสัมพันธตามกฎหมายมหาชน ไมใชความสัมพันธตามกฎหมายเอกชน
หรือกฎหมายแรงงาน ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  
พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหกิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทน  ประกอบกับมาตรา ๙ (๘) ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ไดใหอํานาจตามกฎหมาย 
แกสถาบันในการกําหนดนิติสัมพันธระหวางสถาบันกับพนักงาน โดยออกขอบังคับวาดวย 
การบริหารงานบุคคลของสถาบัน ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกจากงาน ระเบียบวินัย 
การลงโทษ การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจางดวย  

 ดังน้ัน คําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันพระปกเกลาเปนการใช
อํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานของสถาบันจึงเปนการเตรียมการและดําเนินการของ 
เจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งลงโทษทางวินัยซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครอง จึงเปน “วิธีปฏิบัติราชการ
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๗๔ 

ทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กรณีจึงตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ .ศ . ๒๕๓๙ มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันพระปกเกลา 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

การนําหลักเกณฑในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาใชบังคับน้ัน อาจเปนกรณีที่  ๑. กฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องใดไวโดยเฉพาะ หรือ ๒. กฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใด 
ไวโดยเฉพาะ แตมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
ต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

เม่ือระเบียบสถาบันพระปกเกลา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัย 
พ.ศ. ๒๕๔๕  กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  
แตไมไดกําหนดใหแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา จึงเปนกรณีที่กฎหมายเฉพาะ
กําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัยไวโดยเฉพาะ 
แตเปนหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากวา 
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน  
การสอบสวนวินัยของสถาบันพระปกเกลาจึงตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริง
อยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตองแจงสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหแกผูถูกกลาวหาทราบดวย  มิฉะนั้น อาจทําใหคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ไมชอบดวยกฎหมาย 

นาสังเกตวา คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยใหนํามาตรา ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชกับการสอบสวนทางวินัย
ของสถาบันพระปกเกลา มีผลโดยปริยายเปนการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสถาบันพระปกเกลาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ทําใหการดําเนินการทางวินัยตองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แมจะยังไมมีการแกไขระเบียบดังกลาวอยางเปนทางการก็ตาม  

ดังน้ัน จะเห็นไดวา  มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  สามารถนําไปใชบังคับกับการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไมไดมีฐานะเปนสวนราชการได 
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 อยางไรก็ตาม  ก็มีการบัญญัติยกเวนหลักการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ีไวในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงมีอยู ๖ กรณีดวยกัน เชน กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนหากปลอย 
ใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือจะกระทบตอประโยชน
สาธารณะ หรือเปนกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เปนตน 

ดังน้ัน หากคําสั่งทางปกครองใดเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแลว  
แมเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองจะไมไดใหโอกาสคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอน ก็ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมาย ซ่ึงทั้งศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยเรื่องทํานองนี้ไวแลว เชน  

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ . ๒๕๐/๒๕๔๙  คําสั่งผูถูกฟองคดี 
 (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ชลบุรีดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตาม (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
ซ่ึงเปนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไมใหผูฟองคดีมีโอกาสที่จะไดรับทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน จึงไมอาจ 
ถือเปนเหตุใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๘๒ - ๘๗๘๕/๒๕๔๗  กอนจําเลยที่  ๑ (พนักงาน 
ตรวจแรงงาน) ออกคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานใหโจทกซ่ึงเปนนายจางจายคาจางและเงิน 
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานใหแกลูกจาง จําเลยที่ ๑ ไดตรวจสภาพการจางของโจทก โดยมาพบ
และสอบปากคํา อ. ผูจัดการฝายบุคคลของโจทกและพนักงานอื่น ๆ อันเปนการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๗ และ ๒๙ แลว  
แมจําเลยที่ ๑ จะมิไดใหโจทกมีโอกาสทราบขอเท็จจริง โตแยง และแสดงพยานหลักฐานในสวน
ของโจทกตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แตกรณีน้ีเปนเรื่องใหโจทกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงเปนเรื่องความสงบในทางอุตสาหกรรม หากปลอยเนิ่นชา 
โดยใหโอกาสโจทกตามที่โจทกอาง ยอมเห็นไดวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกลูกจาง
และกระทบตอประโยชนสาธารณะ กรณีจึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) คําสั่ง 
ดังกลาวจึงชอบแลว  

นอกจากนี้ แมจะไมไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ น้ี ก็อาจไมเปนเหตุใหคําสั่งนั้น 
ไมสมบูรณ หากมีการรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําใหสมบูรณในภายหลัง แตตองดําเนินการ
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๗๖ 

ใหเสร็จกอนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณ ก็ตองกอนมี
การนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของ 
คําสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน)  ซ่ึงการแกไขในภายหลังนี้ 
นอกจากจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาแลว ประเด็นสําคัญคือ ตองเปนการแจงสรุป 
พยานหลักฐานที่สามารถทําใหผูถูกกลาวหาทราบและเขาใจขอหาไดดีตามมาตรฐานของการแจง
แบบ สว. ๓ เพ่ือที่ผูถูกกลาวหาจะสามารถใชสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานแกขอกลาวหาได 
ไมใชแคแจงใหครบกระบวนการเทานั้น 

แตในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓/๒๕๕๓ น้ี ปรากฏวา แมในชั้น
พิจารณาอุทธรณจะไดมีการสงบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบกอนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ ตามความใน
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) ก็ตาม แตเม่ือการแจงดังกลาวไมเปนไปตามมาตรฐานของแบบ สว. ๓ 
คือ ไมมีการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาที่ไดจากถอยคําของพยานบุคคล 
และพยานเอกสารดังกลาวในลักษณะของการระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําของพยานบุคคล 
ตลอดจนความเกี่ยวของของพยานเอกสารที่อางอิงวามีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา
อยางเพียงพอ  เพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดีสามารถเขาใจขอกลาวหาอยางชัดแจงและสามารถชี้แจง
ขอเท็จจริง แสดงพยานหลักฐานเพื่อตอสูขอกลาวหาของตนไดอยางเต็มที่  จึงไมเขาลักษณะ 
ของการปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําใหสมบูรณในภายหลัง 
กอนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ  คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากการเปนพนักงาน 
จึงยังคงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษดังกลาว แตก็ไมตัดสิทธิที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะกลับไปดําเนินการใหมใหถูกตอง
ตามกฎหมายเพื่อมีคําสั่งลงโทษผูฟองคดีตอไปได เพราะคดีน้ีศาลยังไมไดวินิจฉัยในเนื้อหา 
ของคําฟองวาผูฟองคดีไมไดกระทําผิดวินัย เพียงแตวินิจฉัยในเรื่องรูปแบบและวิธีการวา 
ทางราชการทําไมถูกตองตามกระบวนการทางวินัยเทานั้น 

 

       นางสาวสกาวเดือน ลิ่มพงศธร 
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๓/๒๕๕๓ 
(นางนฤมล หรือวาสนา  พุทธจักร ผูฟองคดี  ประธานกรรมการขาราชการครู ที่ ๑ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เดิม) ที่ ๒ นายกรัฐมนตรี ที่ ๓ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู ที่ ๔ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ เดิม) ที่ ๕  ผูถูกฟองคดี) 

 

คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัด 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงโทษไล 
ผูฟองคดีออกจากราชการ โดยกลาวหาวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในกรณีที่ 
นําอาหารเสริม (นม) ไปเก็บไวที่บานพักและขาดหายไปจากจํานวนที่จัดซื้อ รวมทั้งเบียดบัง 
เงินอาหารกลางวันไวเพ่ือประโยชนของตนเองโดยมิชอบ ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีน้ันเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
คณะกรรมการสอบสวนมิไดใหผูฟองคดีมีโอกาสโตแยงแสดงหลักฐาน และพยานบางคนมีสาเหตุ
โกรธเคืองกับผูฟองคดี ผูฟองคดีมิไดมีโอกาสพิสูจนความผิด เปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒ ในชั้นพิจารณาของ อ.ก.ค. สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
ดวยคะแนน ๔ ตอ ๓ เสียง โดยมีประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดใหลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ และ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดแกไข 
วาระการประชุมแลวจึงรับรองการประชุมครั้งน้ัน เปนการไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหยกอุทธรณและรายงานผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณตามมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหยกอุทธรณ รวมทั้งใหผูถูกฟองคดี
รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ทั้งคืนสิทธิและหนาที่ตลอดจนผลประโยชนที่ตองเสียไป 

ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา การดําเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยถูกตอง 
ตามขั้นตอนของกฎหมายแลว โดยไดแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ บันทึกถอยคําของ 
ผูถูกกลาวหาและใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา พรอมทั้งไดรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆ ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อรับทราบแลว สวนในชั้นพิจารณาของ อ.ก.ค. 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ 
 

๗๘ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ได มีการลงคะแนนเสียง ๓ ตอ ๓  
เม่ือคะแนนเทากัน ประธาน อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ถือวา มติ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับได  ขอเท็จจริงฟงไดวา อาหารเสริม (นม)  
ไดขาดหายไป ในขณะอยูในความครอบครองของผูฟองคดี ผูฟองคดียอมปฏิเสธความรับผิด 
ไมได พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดประโยชนที่มิควรได อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลวจึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการนั้น เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย   

สําหรับประเด็นการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
การที่นาย ป. ผูซ่ึงเคยพิจารณาเรื่องการลงโทษผูฟองคดีและเปนผูที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด 
อีกดวยเขารวมประชุมในการประชุม อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข และมี
มติใหยกอุทธรณ ยอมถือวามีเหตุที่มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณานั้นไมเปนกลางได 
ดังน้ัน การพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย และเมื่อมติของ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกขไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  การพิจารณายกอุทธรณ ของผูถูกฟองคดีที่  ๓ ก็ไมชอบดวยกฎหมาย 
ดวยเชนเดียวกัน ศาลปกครองชั้นตนจึงพิพากษาเพิกถอนมติของ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับ 
การอุทธรณและการรองทุกขเฉพาะวาระที่พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี และคําสั่งยกอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ คําขออื่นใหยก 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และที่ ๔ อุทธรณวา
มติของ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข ชอบดวยกฎหมายแลว เน่ืองจาก
นาย ป. ในฐานะอนุกรรมการโดยตําแหนงใน อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
มิใชคูกรณีกับผูฟองคดี และผูฟองคดีไมไดคัดคานนาย ป. ในระหวางการพิจารณาของ อ.ก.ค. 
วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข วามีสภาพรายแรง และอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดีไมเปนกลางแตอยางใด  จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา มติ อ.ก.ค. วิสามัญ 
เกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข เฉพาะระเบียบวาระที่พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี 
และคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา 
นาย ป. ไดเคยเปนประธานกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยของผูฟองคดีมากอน  
ในการประชุม อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยในที่ประชุม
กรรมการ ๓ เสียง เห็นวา ผูฟองคดีมีความผิดวินัยไมรายแรง แตกรรมการอีก ๓ เสียง ซ่ึงมี 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๗๙  

นาย ป. เปนกรรมการอยูดวยนั้น เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จึงทําใหที่ประชุม 
มีคะแนนเสียงเทากัน และนาย ป. เปนผูที่ออกเสียงในฐานะประธานกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 
เสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง อันมีผลใหมติที่ประชุมน้ันลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการดวยเสียงในที่ประชุม ๔ เสียง ตอ ๓ เสียง หลังจากนั้น ผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตอคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับ 
การอุทธรณและการรองทุกข ซ่ึงกระทําการแทน ก.ค. และมีนาย ป. ในฐานะอนุกรรมการ 
โดยตําแหนงไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีและที่ประชุมไดมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
กรณีจึงเห็นไดวา การที่นาย ป.ไดเคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี
มากอนแลว และตอมาไดเปนเจาหนาที่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณในเรื่องเดิมอีก การพิจารณา
ใชดุลพินิจของนาย ป.จึงอาจมีความโนมเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ตนไดเคยพิจารณาวินิจฉัย
ไปแลวเม่ือครั้งที่เปนประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ อันถือไดวามีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง แมจะไมมี
ผูใดคัดคานวานาย ป. มีลักษณะตองหาม แตนาย ป.ยอมเห็นไดเองอยูแลววาตนมีลักษณะ 
ตองหามดังกลาว นาย ป. จึงสมควรหยุดพิจารณาเรื่องน้ัน และควรจะใหเจาหนาที่อ่ืนเขาปฏิบัติ
หนาที่แทน ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ .ศ . ๒๕๓๙ ซ่ึงถือวาเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญและโดยที่การพิจารณา 
ไดดําเนินไปจนมีมติซ่ึงถือเปนคําสั่งทางปกครองแลว กรณียอมเห็นไดวามติดังกลาวบกพรอง 
ในสาระสําคัญอันเปนเหตุใหไมชอบดวยกฎหมาย อีกทั้งไมปรากฏกรณีที่จะเขาขอยกเวน 
ตามนัยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการพิจารณาอุทธรณก็เพ่ือรักษาสิทธิของ 
ผูที่อยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองใหไดรับการพิจารณาโดยถี่ถวนและรักษาประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการควบคูกัน เม่ือขอบกพรองในวิธีพิจารณาทางอุทธรณไดลวงพนไปถึงขั้น 
การมีมติซึ่งถือเปนคําสั่งทางปกครอง จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันเนื่องจาก
ไมถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการ 

สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่วินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดกระทํา
ทุจริตตอหนาที่ราชการ น้ัน เห็นวา เม่ือศาลไดวินิจฉัยแลววา มติของ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับ
การอุทธรณและการรองทุกขไมชอบและเพิกถอนคําสั่งยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปน 
เร่ืองการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีเกี่ยวเนื่องกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงมีผลเทากับการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อแกไขเยียวยาเกี่ยวกับ
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๘๐ 

คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการยังไมเสร็จสิ้นไปจากหนวยงานทางปกครอง ศาลจึงยังไมมี
อํานาจกาวลวงเขาไปรับวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบหรือไม  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนไมรับวินิจฉัยปญหาความชอบ
ดวยกฎหมายของคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ นอกจากที่แก 
ใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
 

หมายเหตุ 
คดีน้ีเปนคดีเกี่ยวกับวินัยของขาราชการ ซ่ึงเปนคดีประเภทหนึ่งที่มีการฟอง 

ตอศาลปกครองจํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากสถิติคดีของศาลปกครองกลาง ตั้งแตเปดศาลในวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ มีการฟองคดีประเภทนี้ถึง ๕,๓๓๔ คดี ในจํานวนคดี
ทั้งหมด ๒๓,๑๐๗ คดี หรือประมาณรอยละ ๒๓ ของจํานวนคดีที่มาฟองยังศาลปกครองกลาง   

ขอเท็จจริงในคดีก็เปนเรื่องของผูฟองคดี ขาราชการครู ที่ไดรับคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยถึงขั้นไลออกจากราชการ หลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งไลออกจากราชการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดีแลว ก็นําคดี 
มาฟองศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยและคําวินิจฉัยอุทธรณเปนคดีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนใหเพิกถอน
มติของคณะอนุกรรมการที่พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีและคําสั่งยกอุทธรณ โดยเห็นวา 
เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากอนุกรรมการคนหนึ่งที่เขารวมพิจารณา
อุทธรณไดเคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีมากอนแลว จึงอาจมี
ความโนมเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ตนไดเคยพิจารณาวินิจฉัยไปแลว อันถือไดวามีสภาพ 
รายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  ขัดตอมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ซ่ึงถือวาเปนขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
หากฝาฝนยอมทําใหคําสั่งยกอุทธรณไมชอบดวยกฎหมาย   

การที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีน้ีโดยนําหลักเกณฑในพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาใชบังคับไดก็เน่ืองจากคําสั่งใหยกอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษผูฟองคดี เปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธหรือมีกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหง 



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๘๑  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  และเม่ือไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่ไมใหนําพระราชบัญญัติน้ีไปใชบังคับในบางกรณี เชน ในการใช
อํานาจของคณะรัฐมนตรี จึงตองนําหลักเกณฑใน พ.ร.บ. น้ีมาใชบังคับ (มาตรา ๓) ซ่ึงตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็บัญญัติหามไมใหเจาหนาที่พิจารณาทางปกครอง 
ซ่ึงรวมถึงการใชอํานาจทําคําสั่งทางปกครองในกรณีที่กฎหมายกําหนดไว ทําใหการพิจารณา 
วาเจาหนาที่จะมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองหรือไมน้ันตางไปจากเดิม 

แตเดิม การพิจารณาวาเจาหนาที่ใดจะมีอํานาจในการทําคําสั่งทางปกครองไดน้ัน 
ก็ตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นวาบัญญัติใหเจาหนาที่ใดเปนเจาหนาที่
ที่มีอํานาจทําคําสั่ง  เชน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกใบอนุญาตใหประกอบ 
กิจการโรงงาน ตามมาตรา ๑๒  แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งไมอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน 

แตปจจุบัน หลังจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มีผลใชบังคับแลว การพิจารณาวาเจาหนาที่ใดมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองไดหรือไม นอกจาก
จะตองพิจารณากฎหมายเฉพาะในเรื่องน้ันแลว ยังตองพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ีดวย หากเจาหนาที่ที่กฎหมายใหอํานาจไวมีกรณีที่ตองหามไมให
พิจารณาทางปกครองเนื่องจากมีสวนไดเสียตามที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนดไว ก็ไมมีอํานาจ 
ทําคําสั่งในเรื่องนั้น แมจะเปนเจาหนาที่ตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวก็ตาม  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

กรณีที่ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องน้ัน เชน อาจเปนคูกรณีเอง หรือเปนคูหม้ัน
หรือคูสมรส เปนญาติหรือเปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษ หรือเปนเจาหนี้ 
หรือลูกหนี้ หรือนายจาง หรือมีเหตุอ่ืนใดซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครอง
ไมเปนกลาง ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  แตทั้งน้ีมีขอยกเวนที่ไมนําหลักดังกลาวมาใชในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน  
หากลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได 
หรือไมมีเจาหนาที่อ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนได ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

การตองหามไมใหพิจารณาทางปกครองหรือทําคําสั่งทางปกครองนี้ เปนการ
พิจารณาจากตัวเจาหนาที่เปนหลักวาเปนบุคคลตามมาตรา ๑๓ หรือไม  หรือมีเหตุอันอาจทําให
การพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางนั้นวามีเหตุอ่ืนที่มีสภาพรายแรงถึงขนาดที่จะมีผลทําให



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓ 
 

๘๒ 

คําสั่งนั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไม  โดยไมคํานึงวาเจาหนาที่จะใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง
โดยมีอคติหรือมีความเปนกลางจริงหรือไม เน่ืองจากกฎหมายไมตองการใหเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยในการออกคําสั่งดังกลาว  

หลักความไมมีสวนไดเสียน้ีมีลักษณะเปนหลักกฎหมายทั่วไป ซ่ึงเปนหลักสากล
ที่ใชอยูในหลายประเทศ เชน ในประเทศอังกฤษ มีหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Principle 
of natural justice) ซ่ึงประกอบดวยหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมสองสวน สวนหนึ่งคือ 
บุคคลจะตองไมตัดสินในเรื่องของตนเอง การฝาฝนหลักนี้ยอมมีผลทําใหการกระทํานั้นเปนโมฆะ
หรือไมสมบูรณ เชนเดียวกับกรณีการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายประการอื่น (H.W.R. Wade, 
Administrative Law, 5 ed. Oxford University Press,1982 หนา ๔๑๔ - ๔๑๕)  

สําหรับประเทศไทยนั้น  หลักการนี้ เปนหลักที่ ใชบังคับมานานแลว ไมได 
เพ่ิงบัญญัติไวเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเจาหนาที่ที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือขอพิพาทตางๆ เชน มาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติใหผูพิพากษาอาจถูกคัดคาน
ในคดีได เม่ือมีเหตุวามีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของอยูในคดี หรือเปนญาติกับคูความ หรือถูกอาง
เปนพยานโดยรูเห็นเหตุการณหรือเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษเกี่ยวกับคดี หรือเปน 
ผูแทนหรือทนายความของคูความ หรือเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันน้ันในศาลอื่นมาแลว 
หรือเปนอนุญาโตตุลาการมาแลว หรือมีคดีที่ผูพิพากษา หรือภริยา หรือญาติ พิพาทอยูกับคูความ 
หรือภริยา หรือญาติของคูความนั้น หรือเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือนายจางของคูความ หรือ 
ดวยเหตุประการอื่นอันมีสภาพรายแรงซึ่งทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป  

หลักการนี้ยังใชบังคับกับกรรมการวินิจฉัยรองทุกข คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขหรือขอพิพาททางปกครองระหวางประชาชน 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการกระทําของฝายปกครอง  ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๔๓ แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงบัญญัติใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
อาจถูกคัดคานในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขไดเพราะเหตุที่ตนมีสวนเกี่ยวของในเรื่อง 
รองทุกขน้ัน เชน มีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของอยูในกรณีที่ถูกรองเรียน หรือเปนญาติกับผูรองทุกข
หรือกับเจาหนาที่ของรัฐที่การกระทําเปนสาเหตุแหงการรองทุกข เปนตน (ขอ ๓๖ ของระเบียบ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๒๒) 
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ตอมา แมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผล 
ใชบังคับแลว  หลักการนี้ยังปรากฏในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๖ วรรคสอง ที่บัญญัติวา ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ
แหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวม
พิจารณาดวยไมได เน่ืองจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนคณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาทประเภทหนึ่ง ที่ตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณา “สําหรับการวินิจฉัยชี้ขาด
สิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย” กลาวคือ มีหลักเกณฑการพิจารณาและวินิจฉัยคลายกับศาล 
(มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

แตหลักการดังกลาวนี้ก็ไมไดบัญญัติไวในกฎหมายทุกฉบับ ทําใหในการปฏิบัติ
หนาที่บางครั้ง เจาหนาที่อาจไมไดนําหลักการนี้มาพิจารณาเมื่อกฎหมายเฉพาะนั้นๆ ไมไดบัญญัติไว 
เปนเหตุใหศาลปกครองไดพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหลายเรื่องโดยเหตุที่เจาหนาที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องน้ัน  
ตัวอยางเชนคดีที่คณะกรรมการสรรหากรรมการ กสช.ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ กสช. ไดบุคคลผูไดรับการคัดเลือก
จํานวน ๑๔ คน เตรียมที่จะเสนอตอวุฒิสภามีมติเลือกผูที่สมควรเปนกรรมการ กสช. จํานวน ๗ คน 
ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ กสช. เห็นวาการคัดเลือกดังกลาวไมชอบ 
จึงนําคดีมาฟอง  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในการสรรหากรรมการ กสช. กรรมการสรรหา
กรรมการ กสช. สองคนมีสวนไดเสียในทางธุรกิจรวมกับผูที่ไดรับเลือกใหเปนกรรมการ กสช.  
อันถือไดวาเปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง  แตกลับรวมลงมติ
เพ่ือคัดเลือกผูสมัครเปนกรรมการ กสช. โดยไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงถือเปนขั้นตอนและวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญในการออกคําสั่งทางปกครอง มติของคณะกรรมการสรรหา กสช. ดังกลาว 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๔๖) 

อีกคดีหน่ึง ผูฟองคดีไดยื่นขอ น.ส. ๓ ก. นาย ฉ. เปนนายอําเภอในขณะนั้น 
 ไดอนุมัติออก น.ส. ๓ ก. ใหกับผูฟองคดี ตอมามีการรองเรียนวาการออก น.ส. ๓ ก. ใหกับผูฟองคดี
ไมชอบดวยกฎหมาย จังหวัดจึงไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง โดยมีนาย ฉ. ซ่ึงเลื่อน
ขึ้นเปนปลัดจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงมีมติตามความเห็นของนาย ฉ. เสนอตอผูวาราชการจังหวัดสั่งไมเพิกถอน น.ส. ๓ ก. 
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และตอมา เม่ือนาย ฉ. ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด ก็ไดมีโอกาสมาพิจารณา
เรื่องน้ีอีกและมีคําสั่งไมใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไข น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดี 
(อธิบดีกรมที่ดิน) เห็นวา น.ส. ๓ ก. ดังกลาวนาจะไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีคําสั่งแตงคณะกรรมการ
สอบสวนอีกครั้ง ซ่ึงไดสรุปผลการสอบสวนวา น.ส. ๓ ก ดังกลาวออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก.ของผูฟองคดีและแจงใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีขอใหศาล
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี. ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา  
โดยสภาพของที่ดินดังกลาวไมสามารถออก น.ส. ๓ ก.ได  เปนการออก น.ส. ๓ ก.โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย คําสั่งของผูถูกฟองคดีใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
ในสวนที่ผูฟองคดีโตแยงวาศาลปกครองชั้นตนไมฟงขอเท็จจริงตามผลการสอบสวนของจังหวัด 
ศาลเห็นวา การสอบสวนพิจารณาและเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ที่ผูวาราชการจังหวัดตั้งขึ้น มีนาย ฉ. เปนประธาน และการพิจารณาสั่งการในเวลาตอมา 
โดยนาย ฉ.  ในฐานะผูวาราชการจังหวัดที่เห็นสมควรไมใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไข น.ส. ๓ ก. 
ของผูฟองคดี  เปนการพิจารณาทางปกครองโดยเจาหนาที่ที่มีสวนไดเสียในฐานะเปนผูลงนาม
ออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาวมากอน และมีลักษณะปกปองการกระทําของตนในอดีตเพ่ือมิใหมี 
การเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ตนเปนผูลงนามอนุมัติ เปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบ 
 ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ศาลปกครอง
ชั้นตนไมไดวินิจฉัยตามความเห็นดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๒) 

อีกคดีหน่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถิ่น 
ผูฟองคดีถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมทุจริตในการเบิกคาเชาบานขาราชการ และมีการแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี คณะกรรมการสอบสวนฯ รายงานผล 
การสอบสวนวา ผูฟองคดีมีพฤติการณทุจริตในการเบิกคาเชาบานขาราชการเนื่องจากไมได
อาศัยอยูในบานที่เชาจริง ถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง ควรลงโทษปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการ คณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยฯ ซ่ึงมีนาย ศ.  รองผูวาราชการ
จังหวัด ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดพิจารณามีมติเห็นชอบใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจาก
ราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และไดเสนอความเห็น 
ไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.จ. เชียงราย) ซ่ึงมีนาย ศ.  
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดฯ ทําหนาที่ประธานในการประชุม  ก.จ.จ. เชียงรายพจิารณา



                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๓  ๘๕  

แลวมีมติเห็นชอบใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และตอมาเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย) มีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการตามมติ
ดังกลาว ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอ ก.จ.จ. เชียงรายซึ่งมีนาย ศ.  เปนประธานในการประชุม  
ซ่ึงไดมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีมาฟองคดีขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
มติที่วินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย) 
ชดใชคาเสียหาย 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การทําหนาที่ประธานในที่ประชุมของนาย ศ.  ทั้งใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ และใน ก.จ.จ. เชียงราย เปนการเขาไป 
ทําหนาที่ควบคุมการประชุมและพิจารณาทั้งในขั้นตอนการพิจารณาเสนอความเห็น และการมีมติ
เห็นชอบใหสั่งลงโทษและการวินิจฉัยยกอุทธรณ จึงเปนการเขาไปมีสวนรวมพิจารณาโดยบุคคล
คนเดียวกันในคณะกรรมการทั้งสองชุด เปนกรณีที่มีเหตุแหงความไมเปนกลางในทางรูปแบบ
หรือโดยสภาพภายนอกของเจาหนาที่หรือกรรมการที่มีสวนรวมในการพิจารณาทางปกครอง 
และไมชอบตามขอ ๖๘ วรรคสี่  ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดฯ และขอ ๗๐ วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดฯ  
นอกจากนี้ การทําหนาที่ของนาย ศ. มีลักษณะเปนการปกปองความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ ที่ตนเคยทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมากอน ถือวา 
มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางหรือมีเหตุแหงความไมเปนกลาง
ในทางเนื้อหาหรือโดยสภาพภายในของเจาหนาที่หรือกรรมการที่มีสวนรวมในการพิจารณา 
ทางปกครอง จึงไมชอบตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๕ - ๒๔๖/๒๕๕๒) 

การที่ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของทางราชการในหลายๆ 
กรณีน้ีเอง ทําใหทางราชการไดใหความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติราชการในเรื่องนี้มากขื้น 
ดังจะเห็นไดจากหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่แจงเวียนสวนราชการตางๆ ใหถือปฏิบัติ
ตามหลักความไมมีสวนไดเสีย ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการในระดับกรมใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับคารักษาพยาบาล คาการศึกษาของบุตร และคาเชาบานขาราชการสําหรับตนเอง ใหปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดให 
เจาหนาที่ที่เปนคูกรณีเอง ตองหยุดการพิจารณาไวและแจงผูบังคับบัญชาเหนอืขึน้ไปชัน้หนึง่ทราบ
เพ่ือใหผูบังคับบัญชามีคําสั่งตอไป และรวมถึงบุคคลผูไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
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ระดับกรมใหมีอํานาจอนุมัติการจายเงินดังกลาวดวย หากมีความประสงคจะใชสิทธิสําหรับตนเอง 
ตองใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)   

จะเห็นไดวา ตัวอยางคดีทั้งหมดที่ยกมาน้ีเปนกรณีที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ดวยเหตุตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ไมใช
ตามมาตรา ๑๓ ที่ มีลักษณะคอนขางชัดเจนอยู ในตัววาเจาหนาที่ ใดมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมายในการพิจารณาทางปกครอง) ซ่ึงเจาหนาที่หรือศาลมีหนาที่ตองพิจารณาวา กรณีที่
อางนั้นเปนเหตุที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง และเหตุน้ันรายแรงถึงขนาด
หรือไม ซ่ึงจําตองพิจารณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณในคดีน้ันเอง เชน ในคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๔๖ ที่กลาวแลวขางตน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรรมการสรรหากรรมการ 
กสช.บางคนมีสวนไดเสียที่ถือวาเปนเหตุที่มีสภาพรายแรงอันทําใหการพิจารณามีมติคัดเลือก 
ผูสมัครกรรมการ กสช. ขัดตอหลักความเปนกลาง โดยศาลพิจารณาจากการที่กรรมการสรรหาฯ 
และผูสมัครเขารับการสรรหาบางคนนั้นมีสวนไดเสียรวมกันโดยตรงในธุรกิจ ไดแก กรณีที่
กรรมการสรรหาฯ อยูในฐานะเปนตัวแทนของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก มีตําแหนงเปน 
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก และเปนผูถือหุนและกรรมการในบริษัทที่ทําธุรกิจ 
กับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกหลายบริษัท รวมทั้งบริษัท ท. ถือวามีความสัมพันธในทางธุรกิจ
รวมกันกับผูสมัคร ๒ คนซึ่งเปนประธานที่ปรึกษาผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
และกรรมการบริษัท ท. หากบุคคลดังกลาวไดรับเลือกยอมเอ้ือประโยชนในธุรกิจที่กรรมการสรรหาฯ 
ผูน้ันเปนตัวแทน และกรณีของกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงเปนลูกจางของบริษัท บ. จึงมีสภาพเปนตัวแทน
ของบริษัทดังกลาว ในขณะที่ผูสมัครรายหนึ่งเปนกรรมการของบริษัท บ. และอีกรายเปน
กรรมการบริษัท ซ. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท บ. จึงถือวาเปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรง สําหรับ
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน หรือเปนผูเสนอชื่อ
ใหเปนกรรมการสรรหา ที่ไมไดมีการอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดนั้น ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา  
ผูรวมงานในสวนราชการหรือในรัฐวิสาหกิจหรือการเปนอาจารยในคณะเดียวกันหรือมาจากสมาคม
หรือมูลนิธิเดียวกันหรืออยูในเครือเดียวกัน โดยไมมีขอเท็จจริงวามีผลประโยชนอ่ืนเกี่ยวของกัน 
หรือการที่ผูสมัครมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกรรมการสรรหา เพราะเปนผูเสนอชื่อใหเปน
กรรมการสรรหา ก็ถือวายังไมเปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันทําใหการพิจารณาทางปกครอง 
ไมเปนกลาง 
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เชนเดียวกัน ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๓/๒๕๕๓ ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นวา นาย ป. เคยเปนประธานกรรมการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องการดําเนินการทางวินัย
ผูฟองคดีมากอน ในการประชุม อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และตอมา
ไดพิจารณาอุทธรณในเรื่องเดิมอีกในฐานะประธานกรรมการในที่ประชุม อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับ
การอุทธรณฯ การพิจารณาใชดุลพินิจของนาย ป.จึงอาจมีความโนมเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ตน
ไดเคยพิจารณาวินิจฉัยไปแลว อันถือวามีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครอง 
ไมเปนกลาง จึงเปนกรณีที่ศาลเห็นวาการที่บุคคลดังกลาวเคยพิจารณาและมีสวนรวม 
ในการมีคําสั่งเรื่องน้ันมากอน และไดมาพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่งในชั้นอุทธรณ 
แมวาจะอยูในฐานะที่แตกตางกันก็ตาม ก็เปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันกระทบตอความเปนกลาง 
โดยไมไดพิจารณาถึงพฤติการณหรือการดําเนินการของนาย ป. วาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  
หรือมีเจตนาที่ไมชอบหรือไม  

ในทํานองเดียวกัน ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๒ ขางตน
ที่ผูฟองคดีฟองเพิกถอนคําสั่งกรมที่ดินที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
การสอบสวนพิจารณาและเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงที่มีนาย ฉ. 
เปนประธาน และการพิจารณาสั่งการในเวลาตอมาโดยนาย ฉ.  ในฐานะผูวาราชการจังหวัด 
ที่เห็นสมควรไมใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไข น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี  เปนการพิจารณาทางปกครอง
โดยเจาหนาที่ที่มีสวนไดเสียในฐานะเปนผูลงนามออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาวมากอน และมีลักษณะ
ปกปองการกระทําของตนในอดีตเพ่ือมิใหมีการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ตนเปนผูลงนามอนุมัติน้ัน 
เห็นไดวา ในกรณีน้ีศาลพิจารณาเหตุทํานองเดียวกับในคดีกอนวา การที่บุคคลดังกลาวเคยพิจารณา
และมีคําสั่งในเรื่องนั้นมากอนแลวในฐานะผูออก น.ส.๓ ก. และตอมาไดพิจารณาเรื่องดังกลาวอีก
ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีการออก น.ส. ๓ ก. และเปนผูมี
อํานาจสั่งการ ถือเปนเหตุซ่ึงมีสภาพความรายแรง เน่ืองจากเปน พฤติการณของบุคคลที่เสนอ
ความเห็นและพิจารณาสั่งการในลักษณะที่เปนการปกปองการกระทําของตนเอง 

ในทํานองเดียวกัน ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๕ - ๒๔๖/๒๕๕๒
ขางตน ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมของนาย ศ.  ทั้งในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ และใน ก.จ.จ. เชียงราย เปนการเขาไปทําหนาที่ควบคุม 
การประชุมและพิจารณาทั้งในขั้นตอนการพิจารณาเสนอความเห็น และการมีมติเห็นชอบ 
ใหสั่งลงโทษและการวินิจฉัยยกอุทธรณเปนการเขาไปมีสวนรวมพิจารณาโดยบุคคลคนเดียวกัน
ในคณะกรรมการทั้งสองชุด เปนกรณีที่มีเหตุแหงความไมเปนกลางที่อาจทําใหการพิจารณา 
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ทางปกครองไมเปนกลาง แตคําพิพากษานี้ตางจากคําพิพากษาที่กลาวมาแลวขางตนทั้งหมด  
เน่ืองจากคดีน้ีศาลไมไดพิจารณาเฉพาะขอเท็จจริงที่วานาย ศ. เปนกรรมการอยูหลายคณะ 
และพิจารณาเรื่องดังกลาวหลายขั้นตอน แตยังพิจารณาถึงพฤติการณของนาย ศ. ในคดีน้ีดวย 
โดยวินิจฉัยวา นาย ศ. ในฐานะประธานในที่ประชุมไดพยายามชี้แจงในลักษณะที่ชี้ใหเห็นถึง 
การกระทําผิดของผูฟองคดี จากนั้นก็รวบรัดตัดความใหที่ประชุมยกมือลงมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยฯ และรีบปดประชุม ถือเปนการพิจารณา
ทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  ซ่ึงนาคิดวา
กรณีดังกลาวมีความจําเปนตองพิจารณาในเรื่องน้ีดวยหรือไม และหากไมมีพฤติการณดังกลาวแลว 
คําสั่งลงโทษและคําวินิจฉัยอุทธรณยังคงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายอยูหรือไม  

นาสังเกตตอไปวาในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ . ๑๓๓/๒๕๕๓ น้ี  
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบดวยกฎหมาย 
แตมติของ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกขไมชอบดวยกฎหมาย และได
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตศาลปกครองสูงสุดไมไดพิจารณา
ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ โดยวินิจฉัยวาการเพิกถอน
คําสั่งยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีผลเทากับการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อแกไขเยียวยา
เกี่ยวกับคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ยังไมเสร็จสิ้นไปจากหนวยงานทางปกครอง 
ศาลจึงไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบหรือไม 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ คําพิพากษานี้ก็มีขอดีที่วา เม่ือศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณแลว
ยอมเปนผลดีในการลดเวลาที่ศาลจะตองใชในการพิจารณาคดีน้ัน และยอมมีผลทําใหเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของตองกลับไปพิจารณาอุทธรณอีกครั้งซึ่งหากวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนคําสั่งดังกลาวยอมมีผลทําใหไมตองมี 
การฟองคดีตอศาลอีกตอไป ทําใหการดําเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นไปในฝายปกครองเอง  

แตหากมองอีกแงหน่ึง จะเห็นวาการวินิจฉัยในลักษณะนี้อาจทําใหปญหาทั้งในแง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ เน่ืองจากการวินิจฉัยวาศาลไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบหรือไม หากยังไมไดมีการวินิจฉัยอุทธรณ แตที่ผานมา เม่ือมี
การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยแลว หากผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณไมรับอุทธรณน้ันไววินิจฉัย 
หรือรับไวแตหากยังไมไดวินิจฉัยอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีก็ยอมมี
สิทธิฟองเพิกถอนคําสั่งลงโทษได และศาลก็ยอมมีอํานาจพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ
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คําสั่งลงโทษได โดยถือวาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดสําหรับ
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายแลว แตไมไดสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตกรณีตามคดีน้ีปรากฏวามีการวินิจฉัยอุทธรณแลว แตศาลกลับไมมี
อํานาจในการวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงก็ขัดกับแนวทางปฏิบัติที่ผานมา
และอาจสงผลในทางปฏิบัติตอไปวา หากมีการฟองเพิกถอนคําสั่งลงโทษและคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ศาลปกครองก็คงตองเริ่มตนพิจารณากอนวาคําวินิจฉัยอุทธรณชอบดวยกฎหมายหรือไมกอนที่
จะวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะหากคําวินิจฉัยอุทธรณไมชอบ ก็ไมจําตอง
วินิจฉัยตอไปวาคําสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมายหรือไม   

นอกจากนั้น เม่ือศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
โดยไมวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษชอบหรือไม เม่ือมีการวินิจฉัยอุทธรณครั้งที่สองใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีก็ตองนําคดีกลับมาฟองที่ศาลปกครองชั้นตนอีก และศาลปกครองชั้นตนก็มีแนวโนม 
จะพิพากษาวาคําสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีก็ตองอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว
ตอศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงหากศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาคําสั่งลงโทษไมชอบ  ระยะเวลา 
ก็จะเนิ่นนานไปมากขึ้น การเยียวยาใหกับผูฟองคดีก็จะยิ่งลาชาออกไปและยอมมีปญหาในทาง
ปฏิบัติมากขึ้น  ดังน้ัน จึงมีประเด็นนาคิดวาศาลปกครองสูงสุดควรจะวินิจฉัยปญหาความชอบ
ดวยกฎหมายของคําสั่งลงโทษไปพรอมกับคําวินิจฉัยอุทธรณดวยหรือไม เพ่ือใหคดีน้ันเสร็จสิ้น
ไปในคราวเดียวและผูฟองคดีไดรับการเยียวยาภายในเวลาอันควร หากคําสั่งลงโทษนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมาย  

ฉะนั้น หลักความไมมีสวนไดเสียจึงมีผลกระทบถึงการใชอํานาจของเจาหนาที่ 
แมเจาหนาที่จะมีอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ แตก็มิอาจใชอํานาจนั้นไดเพราะวามีสวนไดเสีย
ในเรื่องน้ัน  เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ในทางปกครองจึงตองพิจารณาดวยวาตนเองมีเหตุตามที่
กฎหมายกําหนดซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียที่จะสงผลถึงความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองหรือไม โดยอาจพิจารณาจากแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพราะมิฉะนั้น 
หากฝนใชอํานาจไปอาจจะถูกฟองใหเพิกถอนคําสั่งได 
 

นางสาวฉันทิกา  กุลธํารงค 
 

     
 


