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“การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปบทบาทและอำนาจหน้าที่

 ของศาลรัฐธรรมนูญ : การตรวจสอบว่ากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่”

การบรรยายทางวิชาการ

           ของ Professeur Jean-Marie CROUZATIER เรื่อง

“ตุลาการฝรั่งเศสกับการนำข้อตกลงระหว่างประเทศมาใช้ในการพิพากษาคดี”

“การให้มีผลย้อนหลังในเรื่องของความยุติธรรมอันมีผลต่อความมั่นคง

แห่งนิติสถานะ ความมั่นคงทางศาล และความมั่นคงแห่งแนวคำพิพากษา 

ต้องจัดอย่างไร”

คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ 
                        : - เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์

                        : - หน่วยงานทางปกครองออกประกาศยกเลิกประกวดราคา

                            โดยผู้ยื่นซองประกวดราคาไม่มีความผิดด้วย 

                                                ฯลฯ

คำวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่น่าสนใจ : คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

บทความ



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๔๒ 

คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ∗ 

 
คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   
 

  การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด  
จะตองเกิดจากการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนกอใหเกิด
ความเสียหายขึ้น แตเมื่อการกระทําไมถึงขนาดเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายเพราะยังมีเหตุปจจัยอยางอ่ืนประกอบดวย ถึงแมขอเท็จจริง
จะฟงไดวาเจาหนาที่ประมาทเลินเลออยูดวยก็ตาม การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใช 
คาสินไหมทดแทน จึงเปนคําสั่งที่ยังไมเขาเงื่อนไขขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหออกคําสั่ง  
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 

  ผูฟองคดีเปนลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต สํานักน้ํามันเชื้อเพลิง  
สังกัดผูถูกฟองคดี (กรมธุรกิจพลังงาน) ไดรับคําสั่งใหขับรถยนตพาเจาหนาที่เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ระหวางทางเครื่องยนตรถเกิดเสียงดังผิดปกติ มีควันจากเครื่องยนตและมีนํ้าไหลออกมา
จากหมอนํ้า เน่ืองจากปมนํ้าชํารุดเปนเหตุใหหมอนํ้าแหงเคร่ืองยนตจึงหยุดทํางานและเสียหาย 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีมติวา ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทํา
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว 
 

  ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยวา การกระทําที่ จะถือวาเปนการกระทํา 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทํา
ซ่ึงบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้น และหากใชความระมัดระวัง 
แมเพียงเล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวัง 
เชนวานั้นเลย คดีน้ีการที่จะออกคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิดได 

                                          
∗ จัดทําโดย นางสาวปรานี  สุขศรี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ กลุมเผยแพรขอมูล 

ทางวิชาการและวารสาร และนางสาวเบญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ กลุมศึกษา
กฎหมายมหาชน ๒ สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 
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ตองปรากฏวาผูฟองคดีละเลย ไมเอาใจใสตรวจสอบดูแลบํารุงรักษารถยนตของทางราชการใหอยู
ในสภาพพรอมออกเดินทางไปปฏิบัติราชการดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
จนกอใหเกิดความเสียหาย แตจากผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คําใหการ 
ของพยานบุคคล และผูฟองคดีไดใหการสอดคลองตองกันและนาเชื่อไดวาในวันเกิดเหตุผูฟองคดี
ไดตรวจเช็คสภาพรถและเครื่องยนตกอนออกเดินทาง ยอมแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีไดใช 
ความระมัดระวังตามสมควรในการตรวจสอบสภาพรถกอนออกเดินทาง และในระหวางเดินทาง
ขณะเกิดเหตุแมขอเท็จจริงจะรับฟงไดอยางที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางวา เม่ือมาตรวัดระดับ 
ความรอนแสดงคาความรอนสูงขึ้นที่หนาปดรถยนตอันเปนสัญญาณเตือนความผิดปกติของน้ํา
ในหมอนํ้า ซ่ึงผูฟองคดีอาจจะทราบแตไมไดสังเกตเห็นและยังคงขับรถตอไปจนกระทั่งเครื่องยนต
หยุดทํางาน ซ่ึงอาจรับฟงไดวาเหตุละเมิดเกิดจากการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ 
ของผูฟองคดีไดก็ตาม แตความประมาทเลินเลอดังกลาวยังไมถึงขนาดเปนความประมาท
เลินเลออยางรายแรงที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรถยนตของทางราชการ หากแตยังมีเหตุ
ปจจัยอยางอ่ืนประกอบดวย เชน การเสื่อมสภาพของชิ้นสวน อุปกรณของรถยนตจาก 
การใชงาน เปนตน ขอเท็จจริงจึงยังไมปรากฏวาผูฟองคดีละเลย ไมเอาใจใสตรวจสอบดูแล 
บํารุงรักษารถยนตของทางราชการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เม่ือผูฟองคดีไมได
กระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง การที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหม 
ทดแทนจากเหตุละเมิด จึงเปนคําสั่งที่ยังไมเขาเงื่อนไขขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหออกคําสั่งเกิดขึ้น 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวย
กฎหมายตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๖/๒๕๕๓) 
  

การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนง เปนกระบวนพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการแตงตั้งที่อยูในขอยกเวน 
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับขอ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูมีอํานาจในการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
ขาราชการใหดํารงตําแหนง ใชดุลพินิจที่ปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนและขัดแยง 
กับขอเท็จจริงที่ปรากฏ อันเปนดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูขอรับการประเมิน
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เสียสิทธิที่จะดํารงตําแหนงตามสิทธิที่สมควรไดรับ ทั้งมิไดรับเงินเดือนในตําแหนง 
ที่ขอประเมิน หนวยงานของรัฐตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยตองชดใช 
คาสินไหมทดแทน โดยคํานวณจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในตําแหนงที่พึงไดรับ
ตามสิทธิหักดวยเงินที่ไดรับไปแลว E57 

 

ผูฟองคดีเปนขาราชการฝายอัยการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดี 
มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณและมีสิทธิที่จะดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คณะกรรมการอัยการ) มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินบุคคล 
เพ่ือดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส และคณะอนุกรรมการฯ ไดประเมินแลวมีความเห็นวาไมควร
ผานการประเมิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นชอบกับผลการประเมินและมีมติไมเห็นชอบใหนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส  
ผูฟองคดีเห็นวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนละเมิดตอผูฟองคดี จึงฟองขอให
ศาลเพิกถอนมติดังกลาวและใหเสนอชื่อผูฟองคดีกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งตามสิทธิ หรือหากไมสามารถดําเนินการไดขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
หรือไมเห็นชอบใหขาราชการอัยการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
(คณะกรรมการอัยการ) เปนกระบวนพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการแตงตั้ง จึงอยูในขอยกเวน 
ที่ไมตองปฏิบัติตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับขอ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงเปนการกําหนดขอยกเวนจากลักษณะของ “เรื่อง” ที่มีการออกคําสั่ง
ทางปกครอง มิใชการกําหนดขอยกเวนจากลักษณะของ “ผล” ของคําสั่งทางปกครอง คําวา 
“การแตงตั้ง” ตามขอ (๑) ดังกลาว หมายถึงคําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับเรื่องการแตงตั้งไมวา 
ผลของคําสั่งแตงตั้งน้ันจะมีผลในลักษณะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบก็ตาม  ยอมอยูในขอยกเวน
ตามบทบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน เจาหนาที่ผูพิจารณาทางปกครองจึงไมจําเปนตองใหคูกรณี 
มีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโส ทําหนาที่รวบรวมขอมูลประเมิน โดยผลการประเมินผูฟองคดีในหัวขอความรูในการปฏิบัติ
ราชการและหัวขอความสามารถและทักษะ มีผลการประเมินอยูในเกณฑปกติ แตหัวขอคุณธรรม 
และจริยธรรมอยูในเกณฑต่ํากวาปกติ แตปรากฏขอเท็จจริงวามีขอมูลที่ใชในการประเมินระดับ
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การมีคุณธรรมและจริยธรรมเพียง ๒ สวนเทานั้น คือ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  
และผลการประเมินผูฟองคดีโดยผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงานของผูฟองคดีจํานวน ๘ ราย 
ซ่ึงไมพบวามีขอมูลหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีมีคุณธรรมและจริยธรรมต่ํากวาปกติ 
แตกลับปรากฏวาผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชาและผูรวมงานจํานวน ๗ ราย ระบุวาผูฟองคดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับดีถึงดีมาก สวนอีก ๑ ราย ไดเคยประเมินในฐานะผูบังคับบัญชา
วาผูฟองคดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ความประพฤติและวินัยอยูในเกณฑดีมาก  
แตการประเมินครั้งน้ีซ่ึงมีระยะเวลาหางกันเพียง ๒ เดือน ไดประเมินคุณธรรมและจริยธรรม 
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงโดยไมมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงใดเปนเหตุผลสนับสนุนผลการประเมิน
ที่แตกตางกัน ผลการประเมินของรายน้ีจึงไมนาเชื่อถือ  ดังน้ัน การที่อนุกรรมการประเมินฯ 
ประเมินวาผูฟองคดีมีคุณธรรมและจริยธรรมต่ํากวาปกติ อันมีผลใหผูฟองคดีไดคะแนนรวม 
ต่ํากวาปกติน้ัน จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบ เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีขาดคุณสมบัติตาม 
ขอกําหนด ก.อ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโส ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบดวยกับผลการประเมิน
ของอนุกรรมการประเมินฯ จึงไมเห็นชอบใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสนั้น เปนการใชดุลพินิจที่ปราศจากขอเท็จจริง
สนับสนุนและขัดแยงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏ จึงเปนดุลพินิจที่ไมชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย กลาวคือ เสียสิทธิที่จะดํารงตําแหนง
อัยการอาวุโสตามสิทธิที่สมควรไดรับและมีผลใหผูฟองคดีมิไดรับราชการอยางตอเน่ืองและมิได
รับเงินเดือนในตําแหนงอัยการอาวุโส กรณียอมถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จากการปฏิบัติ 
หนาที่โดยใชอํานาจตามกฎหมายมหาชน อันเปนการกระทําทางปกครองที่ตองอยูภายใต 
หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองซึ่งศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ (สํานักงานอัยการสูงสุด) จึงตอง 
รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงการเยียวยา
ความเสียหายที่สมควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงการละเมิดตามมาตรา ๔๓๘  



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๔๖ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองใกลเคียงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงควรเริ่มตนตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันที่ผูฟองคดีจะไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อัยการอาวุโส พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหพิจารณาใหความเห็นชอบ
และเสนอใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดี
ใหดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ แตหากไมสามารถ
ดําเนินการดังกลาวไดก็ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีแทน  
โดยคํานวณจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในตําแหนงอัยการอาวุโสที่พึงไดรับตามสิทธิ
หักดวยเงินบํานาญที่ไดรับไปแลว 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๐/๒๕๕๓) 
 

พนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่สอบสวนในเรื่องการกําหนดทุนทรัพย
สําหรับเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะตองใชความระมัดระวัง
ในการกําหนดตําแหนงที่ดินมิใหมีความคลาดเคลื่อนจากตําแหนงจริง ถาการกําหนด
ตําแหนงที่ดินโดยปราศจากความระมัดระวังในการตรวจสอบขอมูลจนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายขึ้น กรมที่ดินตองรับผิดชดใชคาเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ 
ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  

 

ผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
(เจาพนักงานที่ดิน) ทําการประเมินราคาทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการซื้อขายที่ดินโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูฟองคดี
ตองชําระคาใชจายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินจํานวนที่ตองชําระ จึงฟองขอให 
ศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง (กรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดิน) ชดใชคาใชจาย 
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไดชําระไวเกินพรอมทั้งดอกเบี้ย  

คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณา 
เพราะเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ จึงฟอง 
เจาหนาที่ไมไดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดโดยปราศจาก 
ขอสงสัยวา ในการประเมินราคาที่ดินประกอบการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทระหวาง 



 
 

                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓  ๔๗  

ผูฟองคดีกับผูขายเพ่ือใชเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนซื้อขาย คาภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดา และคาอากร ซ่ึงผูฟองคดีไดตกลงที่จะรับผิดชอบเสียคาใชจายทั้งหมดนั้น  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดตําแหนงที่ดินแปลงพิพาทคลาดเคลื่อนจากตําแหนงจริง โดยที่ดิน
แปลงดังกลาวอยูในเขตสุขาภิบาล โซน ๐๑ บล็อก บี หนวยที่ ๒ ราคาประเมินตารางวาละ  
๗๕๐ บาท รวมราคาประเมินทั้งแปลง ๑๔๙,๒๕๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดใหที่ดิน
แปลงดังกลาวอยูในโซน ๐๑ บล็อก เอ หนวยที่ ๑ ราคาประเมินตารางวาละ ๖,๕๐๐ บาท และ
หนวยที่ ๕ ราคาประเมินตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท รวมราคาประเมินทั้งแปลง ๑,๒๕๓,๕๐๐ บาท 
เปนเหตุใหผูฟองคดีตองชําระคาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และคาอากรเกินกวา 
ที่ตองเสียจริง จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําตอผูฟองคดีโดยผิดกฎหมายเปนเหตุ 
ใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  

เม่ือขอเท็จจริงที่ไดจากคําใหการและคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (กรมที่ดิน) 
แสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดตําแหนงที่ดินแปลงพิพาทโดยอาศัยขอมูลเกี่ยวกับ
ตําแหนงที่ดินที่ไดจากการสอบถามผูขายที่ดิน และผูฟองคดีมิไดทักทวงเปนสําคัญ ซ่ึงหาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่ดินแปลงดังกลาวตามที่มีการระบุไว 
ในโฉนดที่ดิน ยอมจะพบวาที่ดินแปลงดังกลาวไมใชที่ดินที่อยูในโซน ๐๑ บล็อก เอ หนวยที่ ๑ 
และหนวยที่ ๕ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม แตเปนที่ดินที่อยูในโซน ๐๑ บล็อก บี หนวยที่ ๒ กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ กําหนดตําแหนงที่ ดินคลาดเคลื่อนจากตําแหนงจริงโดยปราศจากความระมัดระวัง 
อันพนักงานเจาหนาที่ที่ มี อํานาจหนาที่สอบสวนในเรื่องการกําหนดทุนทรัพยสําหรับเสีย 
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปพึงมีและใช
ตามวิสัยและพฤติการณ อันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายในทางทรัพยสิน กรณีจึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ กระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
และเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิด
ในผลแหงละเมิดดังกลาว  
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๔/๒๕๕๓) 
 
 
 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๔๘ 

คดีปกครองเก่ียวกับการพัสดุ 
 

การประชุมเพื่อชี้แจงถึงการยกเลิกประกวดราคาโดยไมไดจัดทําประกาศ 
ยกเลิกการประกวดราคาและมิไดแจงเปนหนังสือใหผูซื้อเอกสารประกวดราคาทราบ 
ถือไมไดวาเปนการยกเลิกการประกวดราคา การยื่นซองเสนอราคาตามประกาศ
ประกวดราคา จึงเปนไปโดยชอบดวยระเบียบและถือวาผูยื่นซองเสนอราคาไดมีคําสนอง
รับคําเสนอตามประกาศประกวดราคากอใหเกิดสัญญาผูกพันระหวางกัน  ดังนั้น  
เมื่อผูมีอํานาจออกประกาศยกเลิกการประกวดราคาโดยอางเหตุจําเปนไดตามขอ ๔๖ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูยื่นซองเสนอราคาไมมีความผิดดวย จึงตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่ง
ไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว ใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิม โดยใหไดรับเงินที่ลงทุนไป 
ในการเขาเสนอราคาคืน 
 

 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (เทศบาลนครหาดใหญ) ไดประกาศประกวดราคาจางเหมา 
โรงเรียนหรือหนวยงานที่ดําเนินการสอนคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
จํานวนสองโครงการ โดยกําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๔๗  
และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน มีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจํานวนสามราย 
รวมทั้งผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ) เห็นชอบตามขอเสนอ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ (รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ) ใหชะลอโครงการเพื่อปรับลดเนื้อหา
โครงการใหม และใหเรียกผูซ้ือเอกสารประกวดราคามาหารือเพ่ือหาแนวทางในการประมูลใหม 
โดยมีการประชุมรวมกันระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๓ กับผู ซ้ือเอกสารประกวดราคาสองราย  
แตผูฟองคดีมิไดเขารวมประชุมดวย และเม่ือถึงกําหนดเวลาการยื่นซอง ผูฟองคดีไดยื่นซอง
เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแลวเห็นวา  
ผูฟองคดีมีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง และราคาที่เสนอต่ํากวาวงเงินงบประมาณและราคากลาง 
จึงมีเหตุอันสมควรที่จะดําเนินการตอไปไดโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดออกประกาศยกเลิกการประกวดราคาและไดแจงใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งจางผูฟองคดีและใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี  
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรียกผู ซ้ือเอกสาร
ประกวดราคามาประชุมเพ่ือชี้แจงถึงการยกเลิกประกวดราคาโดยไมไดจัดทําประกาศยกเลิก 
การประกวดราคาและมิไดแจงเปนหนังสือใหผูซ้ือเอกสารประกวดราคาทราบ เปนการดําเนินการ 
ที่ไมเปนไปตามขอ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕   ถือไมไดวามีการยกเลิกการประกวดราคาแลว การยื่นซอง
เสนอราคาของผูฟองคดีจึงเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แตตอมาปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมีประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งน้ี โดยใหเหตุผลวามีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวและเพื่อให
การจัดสอนตามหลักสูตรเกิดประโยชนตอผูเรียนและเปนการประหยัดงบประมาณคาสอน 
ใหนอยลง  อีกทั้งการใหหนวยงานภายนอกจัดสอนตองเพ่ิมภาระคาใชจายในการดําเนินการ 
สูงขึ้นทุกครั้ง และหลังจากยกเลิกการประกวดราคา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดมีประกาศประกวด
ราคาครั้งใหมอีก แตไดจางพนักงานครูเทศบาลเปนผูจัดการเรียนการสอน เห็นวา แมผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ไดมีประกาศยกเลิกประกวดราคาโดยอางวาเปนไปตามขอ ๔๔ ของระเบียบดังกลาว 
เกี่ยวเนื่องจากมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว แตเม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นสมควรดําเนินการตอไป จึงเปนการลวงพนเหตุที่จะยกเรื่องผูเสนอราคาเพียงรายเดียว 
เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาแลว แตการอางเหตุวาเพื่อใหการจัดสอนตามหลักสูตรเกิดประโยชน
ตอผูเรียนและเปนการประหยัดงบประมาณคาสอนใหนอยลง  อีกทั้งการใหหนวยงานภายนอก
จัดสอนตองเพ่ิมภาระคาใชจายในการดําเนินการสูงขึ้น ถือวาเปนเหตุจําเปนเพ่ือประโยชน 
ของหนวยงานบริหารสวนทองถิ่น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจประกาศยกเลิกประกวดราคาได
ตามขอ ๔๖ ของระเบียบดังกลาว แตการประกาศเชิญชวนเรียกประกวดราคาถือเปนขอเสนอ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือผูฟองคดียื่นซองเสนอราคาถูกตองอันเปนคําสนองขอเสนอนั้นแลว 
ยอมกอใหเกิดสัญญาผูกพันระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ การยกเลิกการประกวดราคา
โดยที่ผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดดวย จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว 
ใหคูสัญญาแตละฝายกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม ซ่ึงตองใหผูฟองคดีไดรับเงินที่ลงทุนไป 
ในการเขาเสนอราคาคืนทั้งหมด ไดแก คาซื้อเอกสารการประกวดราคา รวมทั้งคาใชจาย 
ในการเตรียมการเพื่อเขาเสนอราคา แตเม่ือเปนการกลาวอางที่ไมมีเอกสารหลักฐาน จึงฟงไมไดวา
ไดเสียเงินคาใชจาย แตการเขาเสนอราคาตองมีคาใชจายเรียกวา คาอํานวยการ ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้น
ในชั้นเสนอราคาจางยังมิไดอํานวยการทั้งโครงการ จึงกําหนดใหรอยละ ๑.๕ ของราคาคาจาง 
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ที่ผูฟองคดีเสนอ จึงกําหนดคาเสียหายที่เขาขายเปนคาอํานวยการ คือ คาซื้อเอกสารประกวดราคา 
คาใชจายในการเดินทางของกรรมการผูจัดการและพนักงานในการติดตองาน คาจัดเตรียมหลักสูตร
เพ่ือนําเสนอในการประกวดราคา สําหรับคาเสียหายที่เปนกําไรของมูลคางานที่ประกวดราคาได 
และคาภาษีมูลคาเพิ่มของกําไร เม่ือยังไมมีการดําเนินงานจึงยังไมมีคาเสียหาย สวนคาเสียหาย
ทางจิตใจและศักดิ์ศรีความเปนประชาชนที่ควรไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมนั้น 
เปนคาเสียหายทางจิตใจไมอาจคํานวณราคาได  

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๑/๒๕๕๓) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย 
 

แมคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพัน ก.พ. ซึ่งเปนองคกร
พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย แตก็ไมผูกพันการพิจารณาพิพากษาคดีของ 
ศาลปกครอง ซึ่งมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบ 
แสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมตามรูปคดี การที่ผูมีอํานาจหนาที่เสนอ 
ความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาคอมพิวเตอร ไดแกไขขอความและความเห็น 
ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาลงนามในบันทึกสรุปผลการประกวด 
ราคาแลว โดยไมไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ผูมีลายมือชื่อกอน แตไดนํา 
ลายมือชื่อที่มีอยูเดิมไปใชประกอบบันทึกที่แกไขใหม จนผูมีอํานาจอนุมัติหลงเชื่อวา 
เปนเอกสารที่แทจริงและไดอนุมัติตามขอเสนอพฤติการณ เปนความผิดทางวินัย 
อยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 

 

ผูฟองคดีฟองวา เม่ือครั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
มีผูรองเรียนอธิบดีกรมประชาสัมพันธกับพวกวาไดกระทําการทุจริตในการประกวดราคาเชา
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสวนควบ ปลอมและใชเอกสารปลอม และปกปดการกระทําความผิด 
ละเวนไมดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิดไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) ซ่ึงจากการไตสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีประเด็นพาดพิงถึง
ผูฟองคดีและไดมีมติวาพฤติการณของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริต 
ตอหนาที่ราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ 
วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
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และมีความผิดทางอาญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงแจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) 
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่  ผูถูกฟองคดีที่ ๑  จึงมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของ 
อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ผูฟองคดีอุทธรณตอ ก.พ. ซ่ึงวินิจฉัยวาพฤติการณของผูฟองคดี
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ควรไดรับโทษภาคทัณฑ แตเปนการกระทําผิดเล็กนอยและมีเหตุควรงดโทษ จึงทําทัณฑบน 
เปนหนังสือ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ (นายกรัฐมนตรี) มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ 
ตามมติ ก.พ. โดยมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมีคําสั่งใหผูฟองคดีรักษาการ
ในตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ภายหลังไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีได รับเงินเดือน 
ในตําแหนงที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  ตอมา สํานักงาน ก.พ. แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐ
ทุจริตตอหนาที่ องคกรที่พิจารณาอุทธรณไมอาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยเปนอยางอ่ืนได 
ก.พ. จึงตองเพิกถอนมติในเรื่องอุทธรณของผูฟองคดีและรายงานผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือสั่งการให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีรับเงินเดือนในตําแหนงที่ไดรับการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง สวนพฤติการณของผูฟองคดี ก.พ. เห็นวา แมผูฟองคดีจะทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ 
และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงแตไมเสียหายแกราชการอยางรายแรง ประกอบกับผูฟองคดี 
ไมเคยทําผิดมากอน และเคยทําคุณงามความดีและประโยชนใหทางราชการมาโดยตลอด  
จึงมีเหตุลดหยอนโทษให โดยมีมติลดโทษจากไลออกเปนปลดออก ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามมติของ ก.พ. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ เพิกถอนคําสั่งที่สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
และเพิกถอนคําสั่งที่สั่งใหผูฟองคดีไดรับเงินเดือนในตําแหนงที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
จากนั้นไดมีคําสั่งลดโทษผูฟองคดีจากไลออกจากราชการเปนปลดออกจากราชการ ผูฟองคดี 
จึงฟองขอใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเพิกถอนคําสั่งทั้งปวง รวมทั้งคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ และใหสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ  

   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจในการไตสวน 
และวินิจฉัยเรื่องที่มีการรองเรียนกลาวหาตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
ไตสวนขอเท็จจริง ไดดําเนินการไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง  
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แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไดแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงและแจงขอกลาวหาให
ผูฟองคดีทราบและไดใหโอกาสผูฟองคดีคัดคานและชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาโดยชอบแลว 
ขออางที่วาสํานวนการสอบสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการกลาวโทษผูฟองคดีโดยไมได 
ใหโอกาสนําสืบแกขอกลาวหา จึงไมอาจรับฟงได 

คดีน้ีเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติวาพฤติการณของผูฟองคดีเปนความผิด 
ทางวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรง จึงไดสงรายงานและเอกสารพรอมความเห็นไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณา
ลงโทษตามฐานความผิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ซ่ึงไดวินิจฉัยวาพฤติการณของผูฟองคดี
เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นดวยกับความเห็นของ ก.พ. จึงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามมติ ก.พ. ในขณะเดียวกันผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาการพิจารณา
อุทธรณของ ก.พ. สงผลใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมเปนผล จึงไดยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ วา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดไตสวน 
และวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่จึงเปนอันยุติ องคกรที่มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไมอาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยและยุติแลว 
ใหเปนประการอื่นไดอีก การที่ ก.พ. ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณใชอํานาจหนาที่
ลวงล้ําหรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญรับรองวาเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไวเปนการเฉพาะ โดยวินิจฉัยขอเท็จจริงใหมแลวเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกําหนดโทษใหม  
จึงไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมผูกพัน ก.พ. แตไมผูกพันการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครองซึ่งมีอิสระ 
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และสามารถตรวจสอบแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
ตามรูปคดี โดยไมจําตองยึดถือพยานหลักฐานจากสํานวนคดีของผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือ 
พยานหลักฐานจากสํานวนคดีของ ก.พ. หากเห็นวาคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ศาลยอมมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งน้ันได 

คดีน้ีผูฟองคดีในฐานะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ไดรับมอบหมายจากอธิบดี
ใหรวมกันพิจารณากับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรณีมีผูรองเรียนวาไมไดรับ
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ความเปนธรรมจากการประกวดราคาประมูลเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสวนควบ 
ปงบประมาณ ๒๕๔๒ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดมีมติใหยกเลิก 
การประกวดราคาและผูฟองคดีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ไดลงนาม 
ผานเรื่องเห็นชอบใหยกเลิกการประกวดราคาดังกลาว แตกอนที่จะเสนอเรื่องตออธิบดี 
กรมประชาสัมพันธ ผูฟองคดีไดเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
เพ่ือขอใหทบทวนขอเสนอที่ใหยกเลิกการประกวดราคา ซ่ึงกรรมการสวนใหญไมกลาคัดคาน  
คงมีแตนางสาว ก. ไดแสดงความไมเห็นดวยกับการแกไขขอความในบันทึกใหม ผูฟองคดีได 
คืนบันทึกใหประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แกไขขอความในหนาที่ ๒  
และหนาที่ ๓ จากเดิมที่เสนอใหยกเลิกการประกวดราคา เปนขออนุมัติใหเชาเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ สวนควบจากบริษัท  ก . จากนั้นได นําเอกสารหนาที่  ๔ ซ่ึ งมีลายมือชื่อ 
ของกรรมการทั้ง ๕ คนมาประกอบบันทึกที่ไดเปลี่ยนแปลงขอความใหมโดยไมไดใหกรรมการอื่น
ตรวจสอบและรับรองและไมผานการตรวจพิจารณาจากหัวหนาฝายพัสดุและผูอํานวยการกองคลัง
ตามสายงาน จากนั้นผูฟองคดีไดแกความเห็นที่เคยเห็นชอบใหยกเลิกการประกวดราคาเปนให
อนุมัติตามเดิม แลวเสนออธิบดีโดยไมไดรายงานถึงการแกไขความเห็นดังกลาว เปนเหตุให
อธิบดีหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริงและผานการตรวจจากกองคลังแลวจึงไดอนุมัติตาม 
ขอเสนอ การกระทําของผูฟองคดีดังกลาวเปนการไมสมควรอยางยิ่ง ซ่ึงในคดีอาญา ศาลก็ได
พิพากษาวาผูฟองคดีกระทําความผิดอาญาฐานใชเอกสารราชการปลอม และฐานปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ  อีกทั้งผูฟองคดี รับราชการมาชานาน ยอมรูดีวาการแกไขความเห็นซึ่งเปน 
สาระสําคัญในบันทึกเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาจะตองมีการจัดทําบันทึกใหมและใหผูที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบใหมอีกครั้งหน่ึง พฤติการณของผูฟองคดีจึงมีลักษณะไมโปรงใส สอไปในทางทุจริต 
แสดงใหเห็นวาจงใจหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและนาเชื่อวา 
มีสวนรวมในการแกไขบันทึกสรุปผลการประกวดราคาเพื่อชวยเหลือบริษัท ก. จึงเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกได เม่ือผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
คําสั่งดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ (นายกรัฐมนตรี) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยอุทธรณ ไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีแลว มีความเห็นใหลดโทษผูฟองคดีจากไลออก
จากราชการเปนปลดออกจากราชการ คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘/๒๕๕๓) 
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โฉนดที่ ดินเปนเอกสารสิทธิที่สามารถนําไปใชเพื่อหาประโยชนได  
เจาหนาที่ตองใชความระมัดระวังในการแจกโฉนดที่ดินใหกับผูขอ การที่เจาหนาที่  
แจกโฉนดที่ดินใหกับผูขอโดยไมใชความระมัดระวังในการตรวจสอบชื่อผูเก่ียวของ 
ในโฉนดที่ ดินที่แทจริง เปนเหตุใหผู รับโฉนดที่ ดินโดยไมชอบนําโฉนดที่ ดินไปใช 
เพื่อประโยชนของตนเอง ทําใหผูมีสิทธิในโฉนดที่ดินที่แทจริงเสียหาย พฤติการณ 
เปนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง  

 

นางเปอนไดมาขอรับโฉนดที่ ดินของนายแปล ซ่ึงเปนสามีที่ถึงแกกรรม 
และเปนบุตรของนายเมี้ยนและนางคาน โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๕๙ เปนโฉนดที่ดินที่ออก
โดยการเปลี่ยน น.ส. ๓ ก. เปนโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ปรากฏวาผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ผูแจกโฉนดที่ดินไดแจกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๒๑ 
ซ่ึงมีชื่อนายแปล แสนกลา บุตรของนายมนและนางดี ใหนางเปอนไปดวย มีผลใหนางเปอน  
นําโฉนดที่ดินดังกลาวไปยื่นคํารองตอศาลจังหวัด ขอเปนผูจัดการมรดกในที่ดินดังกลาวและศาล
ไดมีคําสั่งแตงตั้งนางเปอนเปนผูจัดการมรดก และตอมานางเปอนไดมาขอจดทะเบียนโอน 
มรดกพรอมกับนําที่ดินไปจดทะเบียนจํานอง โดยเจาหนาที่ไดลงนามจดทะเบียนไปโดยผิดพลาด
คลาดเคลื่อน กอใหเกิดความเสียหายแกทายาทที่แทจริงของนายแปล บุตรของนายมน นางดี  
ซ่ึงตอมาศาลจังหวัดไดพิพากษาใหเพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (กรมที่ดิน) 
โดยมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย) จึงมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ 
จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนมติและคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาว 

  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในการแจกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๒๑ ผูฟองคดี
ไดตรวจสอบพบวา ชื่อบิดามารดาของนายแปลไมตรงกัน แตนางเปอนยืนยันวาเปนสามี 
ของตนจริงและเสียชีวิตแลว ผูฟองคดีจึงแนะนําใหไปดําเนินการใหเจาพนักงานฝายปกครอง 
รับรองตัวบุคคลวาเปนบุคคลเดียวกัน แตเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงาน 
ฝายปกครองในการออกหนังสือรับรองตัวบุคคลและเพื่อประโยชนของทางราชการในการเรงรัด 
แจกโฉนดที่ดินตามนโยบายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงอนุญาตใหนางเปอนรับโฉนดที่ดินไป  
เม่ือพิจารณาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๒๑ กับของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๕๙ ปรากฏวาเจาของที่ดิน 
คือ นายแปล ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกัน แตมีที่อยู อายุ และชื่อบิดามารดาแตกตางกัน  
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แมนางเปอนจะอางวา น.ส. ๓ ก. ฉบับที่ออกเปนโฉนดเลขที่ ๒๒๒๒๑ สูญหายและไดนําสําเนา 
หลักฐานบันทึกประจําวันแจงความของหายของสถานีตํารวจแนบประกอบการขอรับโฉนดดวย  
หากผูฟองคดีตรวจสอบอยางละเอียดถี่ถวนยอมทราบไดวาเจาของโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับ 
เปนคนละคนกัน ในฐานะเปนเจาหนาที่บริหารงานที่ดินยอมตองทราบวาโฉนดที่ดินเปนเอกสารสิทธิ
ที่สามารถนําไปใชเพ่ือหาประโยชนได จึงไมสมควรอยางยิ่งที่จะแจกโฉนดที่ดินตัวจริงใหแก 
นางเปอน เพ่ือนําไปออกหนังสือรับรองตัวบุคคลและไดนําโฉนดไปยื่นคํารองตอศาลขอเปน 
ผูจัดการมรดกและไดจดทะเบียนมรดกพรอมทั้งนําที่ดินไปจดทะเบียนจํานองทั้งที่ไมใชที่ดิน 
ของตน ทําใหทายาทที่แทจริงไดรับความเสียหาย อันเปนกรณีที่มิไดใชความระมัดระวังตามควร
แหงวิสัยและพฤติการณในฐานะหัวหนาฝายทะเบียนจะพึงมี พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ เปอรเซ็นต เปนเวลา  
๒ เดือน จึงเหมาะสมแลว และในการดําเนินการทางวินัยไดมีการแจงใหผูฟองคดีทราบและให 
ผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและสงหลักฐานการชี้แจงรวมทั้งเอกสารอื่นๆ ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ชี้แจงในกรณีดังกลาวแลว การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือไดวาเปนการดําเนินการ 
ที่ชอบดวยมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจที่จะมีมติใหลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕ เปอรเซ็นต เปนเวลา 
๒ เดือน ได ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหกและวรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนผูฟองคดีตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และ อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข มีอํานาจพิจารณาเรื่องอุทธรณของผูฟองคดี  
อีกทั้งตามสําเนารายงานการประชุม อ.ก .พ . วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกข 
มีอนุกรรมการมาครบองคประชุม มติของที่ประชุมที่ใหยกอุทธรณ จึงชอบดวยกฎหมายและ 
มีผลบังคับตอผูฟองคดี 
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๗/๒๕๕๓) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสวัสดิการ 
 

ความสัมพันธกรณีที่ผูขอรับบําเหน็จตกทอดเปนบุตรของสมาชิกผูตาย
กับกรณีเปนบิดาของสมาชิกผูตาย เปนความสัมพันธทางสายโลหิตโดยตรงระหวางบิดา
กับบุตร จึงตองนําบทบัญญัติมาตรา ๕๘ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใชในฐานะที่เปนกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
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และถึงแมผูขอรับบําเหน็จตกทอดไมใชบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของบุตรในวันที่บุตร
ถึงแกความตาย แตเมื่อหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของไดสราง 
ความคาดหวังโดยชอบธรรมวาจะไดรับบําเหน็จตกทอดและสรางภาระมาโดยตลอด  
อีกทั้งมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ .ศ . ๒๕๓๙ ก็มิไดบัญญัติความเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายจะตองมีอยูกอน 
บุตรถึงแกความตาย และมาตรา ๑๕๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายมีผล 
นับแตวันที่เด็กเกิด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม จึงใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด  

 

ผูฟองคดีเปนบิดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกับนางเชื้อมารดาของดาบตํารวจ ส.  
ซ่ึงเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เม่ือดาบตํารวจ ส. ถึงแกความตาย ผูฟองคดี
ไดยื่นขอรับบําเหน็จตกทอดที่หนวยงานตนสังกัด ซ่ึงไดตรวจสอบและแจงใหผูฟองคดีชี้แจง 
และดําเนินการเพื่อรับรองขอเท็จจริงการเปนบิดาของดาบตํารวจ ส. และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
(กองการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ไดแนะนําใหยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหมีคําพิพากษาวา 
ดาบตํารวจ ส. เปนบุตรชอบดวยกฎหมายกอน หลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาผูฟองคดีก็ไดนําสําเนา 
คําพิพากษาไปยื่นที่หนวยงานตนสังกัดและไดมีการสงเรื่องไปตามลําดับชั้นจนถึงสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงเม่ือผูฟองคดีไดทําหนังสือสอบถามความคืบหนาก็ไดรับแจงวา ใหสงสําเนา
คําพิพากษาฉบับที่จาศาลรับรองความถูกตองเพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ (กรมบัญชีกลาง) 
พิจารณาสั่งจายบําเหน็จตกทอดตอไป แตครั้งหลังสุดไดสอบถามไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ 
คําชี้แจงวาผูฟองคดีตองนําทะเบียนสมรสมาแสดง จึงจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองตอศาล  

 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา ๕๘ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหบุตรของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการซึ่ งศาลได มีคําพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสมาชิก 
ผูถึงแกความตายที่ไดมีการฟองคดีกอนหรือภายในหน่ึงปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ 
ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา เปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดโดยถือวาบุตรชอบ 
ดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตาย แตสําหรับกรณีบิดาขอรับ
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บําเหน็จตกทอดเนื่องจากบุตรผูเปนสมาชิกถึงแกความตาย มิไดมีกฎหมายบัญญัติไว แตเน่ืองจาก
ความสัมพันธกรณีที่ผูขอรับบําเหน็จตกทอดเปนบุตรของสมาชิกผูตายกับกรณีเปนบิดาของ
สมาชิกผูตาย เปนความสัมพันธทางสายโลหิตโดยตรงระหวางบิดากับบุตรเชนเดียวกัน จึงตอง
นําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับใชกับกรณีผูขอรับบําเหน็จตกทอดเปนบิดาของสมาชิกผูตายดวย
ในฐานะที่เปนกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง เม่ือผูฟองคดียื่นคํารองตอศาลจังหวัดปทุมธานี 
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขอใหพิพากษาวาดาบตํารวจ ส. เปนบุตรชอบดวยกฎหมาย 
เกินกวาหนึ่งปนับแตบุตรถึงแกความตาย ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดของผูตาย 
แตเม่ือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา กบข. ไดดําเนินการจายเงินคืน
ใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากการหมดสมาชิกภาพของดาบตํารวจ ส. จํานวน ๙,๓๓๖.๓๕ บาท และ
ปรากฏชื่อผูฟองคดีในหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดเปนเงิน  
๘๘,๘๙๙.๖๘ บาท แตใหกันสวนของผูฟองคดีไวกอน เน่ืองจากขาดหลักฐานเปนบิดาโดยชอบดวย
กฎหมาย มีผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีเขาใจวา หากสามารถนําหลักฐานการเปนบิดา
โดยชอบดวยกฎหมายของดาบตํารวจ ส. มาแสดง ก็จะไดรับเงินบําเหน็จตกทอด สถานีตํารวจ
ภูธรตนสังกัด จึงใหผูฟองคดีขอหนังสือรับรองจากผูใหญบานและนายอําเภอซึ่งผูฟองคดี 
มีภูมิลําเนาวาผูฟองคดีไดอยูกินฉันสามีภริยากับมารดาของดาบตํารวจ ส. และเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแนะนําใหผูฟองคดียื่นคํารองตอศาลเพื่อใหสั่งวาผูฟองคดีเปนบิดาโดยชอบดวย
กฎหมายกับใหนําสําเนาคําพิพากษาไปติดตอที่สถานีตํารวจภูธรตนสังกัดเพื่อสงใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ พิจารณาสั่งจายตอไป แตตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวินิจฉัยวาศาลไดมีคําพิพากษาให 
ดาบตํารวจ ส. เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดีภายหลังวันที่ดาบตํารวจ ส. ไดถึงแก
ความตาย ผูฟองคดีจึงไมใชทายาทของดาบตํารวจ ส. อยูกอนที่ดาบตํารวจ ส. จะถึงแกความตาย 
ประกอบกับไมมีบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตอสวนราชการ สิทธิในบําเหน็จตกทอดกรณีน้ี
เปนอันยุติลง จึงไมเปนการยุติธรรมตอผูฟองคดี เพราะผูถูกฟองคดีตลอดจนหนวยงานและ 
เจาหนาที่ของรัฐที่ มีสวนเกี่ยวของไดสรางความคาดหวังโดยชอบธรรมตอผูฟองคดีวา  
เม่ือไดดําเนินการตามที่ไดรับแจงหรือแนะนําแลวจะไดรับบําเหน็จตกทอดอยางแนนอน และ
สรางภาระในการดําเนินการตางๆ แกผูฟองคดีมาโดยตลอด  นอกจากนี้ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติเพียงวาบิดามารดา
หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด มิไดบัญญัติความเปนบิดา
โดยชอบดวยกฎหมายจะตองมีอยูกอนสมาชิกถึงแกความตาย  อีกทั้งบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕๗ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแกไข



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๕๘ 

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา การเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ใหมีผลนับแตวันที่ เด็กเกิด  ดังน้ัน เพ่ือประโยชน 
แหงความยุติธรรมเฉพาะกรณีน้ี จึงใหผูฟองคดีมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามที่ผูถูกฟองคดีที ่๒ 
ไดสั่งจายและใหกันสวนไวแลว  

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๒/๒๕๕๓) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
   

เมื่อหนังสือรองเรียนเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของ
หนวยงานของรัฐ และผูขอไดชี้แจงขอรองเรียนพรอมทั้งแนบหนังสือรองเรียนไปดวย 
และไมมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หนวยงานของรัฐไมอาจจะปฏิเสธการเปดเผย
หนังสือรองเรียนซึ่งเปนขอมูลขาวสาร โดยใหเหตุผลวาเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได และถึงแมผูขอจะไดเห็น
และทราบขอความในหนังสือรองเรียนโดยทางอื่นและจะนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชน
ในการตอสูคดี ซึ่งเปนเร่ืองสวนตัวมิใชเพื่อประโยชนสาธารณะก็ตาม แตก็เปนสิทธิ 
ที่กฎหมายรับรองและใหความคุมครอง หนวยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุม 
ดูแลขอมูลขาวสารดังกลาวมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๑ แหง 
พระราชบัญญัติเดียวกัน    

 

ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ (อธิการบดีมหาวิทยาลัย) เพ่ือขอหนังสือ
รองเรียนของนายแพทย ส. และเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด กรณีที่กลาวหาวาผูฟองคดีแอบอาง
ใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมีการไปขมขูเจาหนาที่ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอกสาร 
ดังกลาวไปใชประโยชนในการเบิกความในศาลแพงที่ผูฟองคดีเปนผูรับมอบอํานาจใหดําเนินคดี
แทนโจทกในคดีระหวางนาง ศ. โจทกและนายแพทย ส. จําเลย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธ 
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมายมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอน
มติดังกลาว   

 



 
 

                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓  ๕๙  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยที่หนังสือรองเรียนของนายแพทย ส.  
ที่มีถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ และอยูในความครอบครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนขอมูลขาวสาร 
ของราชการตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน โดยแนบ
สําเนาหนังสือรองเรียนของนายแพทย ส. ไปพรอมกับคําชี้แจงของตนเองดวย  ดังนั้น การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหเหตุผลวาไมอาจเปดเผยไดและเปนการดําเนินการในทางลับตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไมอาจรับฟงได เม่ือการเปดเผยขอมูล 
ดังกลาวไมเปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ เพราะไมมีกฎหมายคุมครอง 
มิใหเปดเผยขอมูล คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูฟองคดี 
ซ่ึงถือเปนคูกรณีที่สิทธิถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย และถึงแมวาผูฟองคดีจะไดเห็นและทราบขอความในหนังสือรองเรียนของ 
นายแพทย ส. ไดจากทางอื่น เม่ือเอกสารดังกลาวเปนขอมูลขาวสารของราชการและยังอยู 
ในความครอบครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ยังมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง 
เปดเผยขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีเม่ือผูฟองคดีรองขอตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ สําหรับคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เห็นวา 
การรองเรียนเปนเรื่องขอพิพาทสวนตัวไมเกี่ยวกับประโยชนตอสาธารณะ และการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารอาจจะขยายความขัดแยงเรื่องสวนตัวระหวางผูรองเรียนและผูอุทธรณ (ผูฟองคดี) 
ใหเพ่ิมขึ้นไปอีก ซ่ึงมิใชเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ัน  
เปนคําวินิจฉัยที่มิไดคํานึงถึงประโยชนของผูฟองคดีที่ชอบจะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิ
ในฐานะผูรองขอใหหนวยงานที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารเปดเผยขอมูลขาวสาร
เพื่อนําไปใชประโยชนในทางตอสูคดี และแมวาเรื่องดังกลาวจะเปนขอพิพาทสวนตัวมิใช
ประโยชนสาธารณะ แตก็เปนสิทธิที่กฎหมายรับรองและใหความคุมครองแกผูฟองคดี  
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังน้ัน คําวินิจฉัย
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยกฎหมาย   

 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๐/๒๕๕๓) 
 
 
 
 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๖๐ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวินิจฉัยใหสมาชิกสภาเทศบาลพนจากสมาชิกภาพเพราะการเปนผูมี
สวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับเทศบาลไมวาทางตรงหรือทางออม ตองนํากฎหมายในขณะ
กระทําการที่เปนเหตุใหพนจากสมาชิกภาพมาใชบังคับ จะนําบทบัญญัติกฎหมายที่ใช 
ในภายหลังมาใชพิจารณายอนหลังไมได และเมื่อสมาชิกภาพของการเปนสมาชิก 
สภาเทศบาลของผูฟองคดีไดสิ้นสุดลงดวยเหตุจากการลาออกจากตําแหนงแลว การมี
คําสั่งพิพาทของผูถูกฟองคดี หากจะเกิดผลในทางกฎหมายก็เพียงทําใหการสิ้นสุด
สมาชิกภาพยอนหลังไปในวันที่มีสวนไดเสียเทาน้ัน ทั้งขอเท็จจริงไมปรากฏวาการมีคําสั่ง
ใหพนจากสมาชิกภาพเพราะการเปนผูมีสวนไดเสียจะทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายเปนกรณีพิเศษแตกตางไปจากเดิมแตประการใด บุคคลดังกลาวจึงไมมี
สิทธิฟองคดี  
 

ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ไดยื่นใบลาออกจากตําแหนง  
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และไดสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้ง 
เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗ โดยไดคะแนนเลือกตั้งสูงสุด แตคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมได
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพราะมีผูรองคัดคานคุณสมบัติของผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดี 
(ผูวาราชการจังหวัด) ไดมีคําวินิจฉัยตามคําสั่งที่ ๗๒๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ วา
ผูฟองคดีมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับเทศบาลไมวาทางตรงหรือทางออมตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เน่ืองจากเปนหุนสวนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทที่รับจางจัดหาอาหารกลางวัน 
อาหารวางและเครื่องด่ืมใหกับเทศบาล อันมีผลใหผูฟองคดีตองพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่มีสวน
ไดเสียตามมาตรา ๑๙ (๖) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาการวินิจฉัยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงฟองขอเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 

 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูฟองคดีไดยื่นหนังสือตอผูถูกฟองคดี 
ขอลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงทําใหสมาชิกภาพของ 
การเปนสมาชิกสภาเทศบาลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แมตอมาผูถูกฟองคดีจะมีคําสั่งที่ ๗๒๔/๒๕๔๗ วินิจฉัยวา ผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียทางตรง



 
 

                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓  ๖๑  

ในสัญญาหรือกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลกรณีเปนหุนสวนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทที่รับจาง
จัดหาอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืมใหกับเทศบาล ซ่ึงตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ  
แตก็ตองถือวาเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับขณะเกิด 
การกระทําและมีผลทําใหผูฟองคดีตองพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแตวันที่มีสวนไดเสีย 
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และการมีคําสั่งของผูถูกฟองคดี
หากเกิดผลในทางกฎหมายก็เพียงทําใหการสิ้นสุดของสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาเทศบาล
ยอนหลังไปในวันที่มีสวนไดเสีย ซ่ึงไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายเปนกรณีพิเศษจากการสิ้นสุดสมาชิกภาพยอนหลังแตประการใด และเม่ือการกระทํา
อันตองหามเกิดขึ้นเม่ือวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซ่ึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใชบังคับในขณะนั้น
ไมไดมีบทบัญญัติหามผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นเพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา 
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาป หามสมัคร
รับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี กรณีจึงไมสามารถนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ ปญจทศ  
วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชพิจารณายอนหลังเพ่ือใหผูฟองคดีตองพนจาก
ตําแหนงนายกเทศมนตรี อีกทั้งตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศรับรองวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้งเม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗  
ซ่ึงเทากับยอมรับวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีแลว   
ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดี ที่ ๗๒๔/๒๕๔๗ จึงไมมีผลกระทบทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย และที่ผูฟองคดีอางวาคําสั่งดังกลาวกระทบตอความเชื่อถือของสาธารณชนก็เปน
การคาดการณของผูฟองคดีแตฝายเดียว ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒   
 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๖/๒๕๕๓) 
 
 
 
 
 
 
 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๖๒ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการใชอํานาจใหเชาที่ดินรถไฟ 
 

การใชอํานาจเวนคืนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนการใช
อํานาจมหาชนที่กระทบกระเทือนตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคล และการที่การรถไฟแหง
ประเทศไทยจะอนุญาตใหเอกชนเชาที่ดินรถไฟหรือไม เปนการใชอํานาจทางปกครอง 
และการดําเนินกิจการทางปกครองในการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนในทรัพยสิน  
โดยใชอํานาจตามกฎหมายในการสรางนิติสัมพันธกับเอกชนผูขอใชประโยชนจากทรัพยสิน 
ซึ่งตองคํานึงถึงประโยชนของรัฐและของประชาชนและเพื่อความปลอดภัยเปนสําคัญ  
ดังน้ัน การที่การรถไฟแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหเอกชนเชาที่ดินรถไฟตามคํารองขอ
เพื่อเปดทางเขาออกที่ดินอันเปนผลมาจากการใชอํานาจเวนคืนที่ดิน จึงเปนการใช
อํานาจตามกฎหมาย มิใชการใชสิทธิในฐานะเอกชนซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
โดยทั่วไป กรณีจึงเปนขอพิพาทอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามมาตรา ๒๒๓ 
วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การที่ผูถูกฟองคดี (การรถไฟแหงประเทศไทย) เวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๖๓๘ 
(แปลงคงเลขที่ ๑๐๑๙) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๕ เปนผลใหที่ดินสวนที่เหลือจาก
การถูกเวนคืนไมมีทางออกสูถนน ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ จึงไดขอเปดทางเชื่อม
ออกสูถนน ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดแจงการเปดทางเขาออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๙๓ โดยแจงขอกําหนด
และเง่ือนไขการเชาที่ ดินใหผูฟองคดีทราบและผูฟองคดีไดมีหนังสือยืนยันเง่ือนไขการเชา 
และไดชําระเงินคาเชาที่ดินดังกลาว แตหลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีไดแจงวาไมอนุญาตใหเชาพื้นที่
เพ่ือเปดทางเขาออก ผูฟองคดีเห็นวาเปนการละเวนไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ จึงขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทําการจดทะเบียนทําสัญญาเชา 
 

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ 
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีอํานาจหนาที่
ดําเนินการใดๆ ในกิจการของการรถไฟเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชนภายในขอบวัตถุประสงค



 
 

                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓  ๖๓  

ที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๖ (๒) มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ 
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  ดวยเหตุน้ี การดําเนินการซื้อ จัดหา เชา ใหเชา เชาซื้อ 
ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัย ใหอาศัย จําหนาย แลกเปลี่ยน และการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ ของผูถูกฟองคดีตามบทกฎหมายดังกลาว จึงเปนการใชอํานาจทางปกครอง
และดําเนินกิจการทางปกครองในการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนในทรัพยสิน โดยใชอํานาจ
ตามกฎหมายในการสรางนิติสัมพันธกับเอกชนผูเขาติดตอขอใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว 
ซ่ึงแตกตางจากกรณีที่หนวยงานทางปกครองสรางนิติสัมพันธกับเอกชนดวยใจสมัครบนพื้นฐาน
แหงความเสมอภาค โดยมิไดมีการใชอํานาจตามกฎหมาย และโดยที่ที่ดินรถไฟเปนทรัพยสิน
ของผูถูกฟองคดีซ่ึงมีสถานะพิเศษเนื่องจากเปนที่ดินที่ไดมาโดยกฎหมาย มิไดเกิดจากการตกลง
ซ้ือขายดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค  ดังนั้น การนําที่ดินดังกลาวไปจัดหา
ประโยชนเพ่ือพัฒนาทรัพยสินใหเกิดประโยชนและเพ่ิมพูนรายไดเพ่ือความเจริญของกิจการ
รถไฟและเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน จึงตองเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ
ตามที่พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด  
ผูถูกฟองคดีจึงไมมีดุลพินิจอิสระในการนําที่ดินรถไฟไปจัดหาประโยชนไดดังเชนเอกชนทั่วไป  
  การที่ผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน
เน่ืองจากไมมีทางออกสูถนน และขอเชื่อมตอที่ดินเพ่ือผานและใชที่ดินที่ถูกเวนคืนเปนทางเขาออก 
สูถนน จึงเปนการกลาวอางวาผลจากการเวนคืนที่ดินทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการกระทําของหนวยงานทางปกครอง ขอพิพาทในคดีน้ีจึงมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก
การใชอํานาจเวนคืนที่ดินของผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนการใชอํานาจมหาชนที่กระทบกระเทือนตอสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลและการที่ผูถูกฟองคดีจะอนุญาตใหเชาที่ดินรถไฟหรือไม ยอมเปนไปตาม
มาตรา ๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
และมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบกับ
ระเบียบตางๆ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามบทกฎหมายดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีขอเชาที่ดิน
รถไฟบริเวณพิพาทจากผูถูกฟองคดีเพ่ือใชเปดเปนทางเขาออก เพ่ือเยียวยาความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาตใหเชา กรณีจึงเปนการใชอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว มิใชเปนการใชสิทธิในฐานะเอกชนซึ่งเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยทั่วไป เม่ือผูฟองคดียื่นฟองขอใหศาลแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่เกิดจากการใชอํานาจเวนคืนที่ดินของผูถูกฟองคดี คดีน้ีจึงเปนขอพิพาทอันเนื่อง
มาจากการใชอํานาจทางปกครองของผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญ 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๖๔ 

แหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๗/๒๕๕๓) 
 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการใชอํานาจจัดหาประโยชนในที่ดินรถไฟ 
 

  การที่การรถไฟแหงประเทศไทยออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการ
พัฒนาที่ดิน พรอมคาธรรมเนียมจัดประโยชนในที่ดิน  เปนการดําเนินกิจการเพื่อจัดหา
ประโยชนและรายไดมาสนับสนุนกิจการรถไฟ ซึ่งเปนการสนับสนุนการจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน  อันเปนการใชอํานาจทางปกครอง 
และดําเนินกิจการทางปกครองในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนในทรัพยสิน
โดยใชอํานาจตามกฎหมายในการสรางนิติสัมพันธกับเอกชนผูขอใชประโยชนจาก 
ทรัพยสิน และเปนการใชอํานาจเพียงฝายเดียวในการคัดเลือกคูสัญญา กําหนดคุณสมบัติ 
ลักษณะและเงื่อนไขการใหเชา ซึ่งเปนการดําเนินการในข้ันตอนกอนเขาทําสัญญา 
ใหเชาที่ดิน โดยประกาศดังกลาวมิไดกําหนดตัวบุคคลผูอยูในบังคับของประกาศไวเปน
การเฉพาะ ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินฯ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปน 
คําสั่งทางปกครองทั่วไป ตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา ไดรับความเดือดรอนจากประกาศของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาว คดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และเมื่อผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟองคดีครบถวน ศาลปกครอง
จึงมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาได 
. 

  ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนเปนผูประกอบการคาขายในบริเวณหัวหินบารซาร 
สถานีรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ฟองวา ไดรับความเดือดรอนจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
(การรถไฟแหงประเทศไทย) ไดออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พรอมคาธรรมเนียม
จัดประโยชนในที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่บริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบารซาร) ซ่ึงเปนบริเวณ
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เดียวกับที่ผูฟองคดีประกอบการคาขายอยูในปจจุบัน อันเปนการผิดสัญญาเชาที่ดินและกระทํา
ละเมิด จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศฯ และใหผูประกอบการคา 
ทั้งสามสิบแปดรายเปนผูเชาที่ดินบริเวณพิพาทดังกลาว 
 

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศเชิญชวน
เสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พรอมคาธรรมเนียมจัดประโยชนในที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่บริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบารซาร) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนการใชอํานาจในการนํา
ที่ดินรถไฟมาจัดหาประโยชนดวยการใหเอกชนเขาดําเนินงานในที่ดินดังกลาว โดยเสียคาเชา
ตอบแทนเปนรายไดแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงมิใชเปนการดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับ 
เอกชนทั่วไปที่มุงผลประโยชนและกําไรเชิงพาณิชยในกิจการของตน แตเปนการดําเนินกิจการ
เพ่ือจัดหาประโยชนและรายไดมาสนับสนุนกิจการรถไฟ อันเปนการสนับสนุนการจัดทําบริการ
สาธารณะของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชนและ 
ความปลอดภัย ตามที่มาตรา ๖ (๒) มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการรถไฟ
แหงประเทศไทย พ .ศ . ๒๔๙๔ กําหนด รวมทั้งยังเปนการลดภาระของรัฐในการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการรถไฟของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงการดําเนินการจัดหา
ประโยชนและรายไดในลักษณะเดียวกันนี้จะเห็นไดจากกรณีที่หนวยงานทางปกครองใหเอกชน
แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยการใหประทานบัตรทําเหมืองแร และเอกชน 
ตองชําระคาภาคหลวงแรในพิกัดอัตราตามกฎหมายใหแกหนวยงานทางปกครอง ตามพระราช
บัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือกรณีที่พนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหเอกชนประกอบกิจการขุดดิน
ลูกรังในท่ีดินของรัฐและเอกชนตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงทั้งสองกรณีดังกลาวเปนการนําทรัพยสินของรัฐหรือของหนวยงาน
ทางปกครองไปจัดหาประโยชนและรายไดเพ่ือนํามาใชเปนงบประมาณในการบริหารงานและ
การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานทางปกครองโดยตองผานขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการนั้นกําหนด อันเปนกรณีเดียวกนักบัการทีผู่ถกูฟองคดี
ที่ ๑ นําที่ดินรถไฟมาจัดหาประโยชนดวยการใหเอกชนเขาดําเนินงานในที่ดินนั้น โดยจาย 
คาตอบแทนเปนรายไดแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือนําไปใชสนับสนุนกิจการรถไฟตอไป ซ่ึงตอง 
มีการอนุมัติหรืออนุญาตตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
และระเบียบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวยเชนกัน  ดังน้ัน การดําเนินโครงการพัฒนาที่ ดินฯ  
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมิใชเปนการมุงหาผลกําไรในเชิงพาณิชยดังเชนการจัดหาประโยชนในที่ดิน
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ของเอกชนทั่วไป แตเปนการใชอํานาจบริหารจัดการที่ดินรถไฟตามขอบวัตถุประสงคและกิจการ
ที่เกี่ยวเนื่อง โดยการคัดเลือกคูสัญญาและเขาทําสัญญาเปนการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
แตเพียงฝายเดียวที่ตองกระทําตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบ 
ที่ เกี่ยวของกําหนด โดยตองคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชนและความปลอดภัย 
เปนสําคัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีอิสระที่จะใชดุลพินิจเขาทําสัญญากับคูสัญญาใดไดดังเชน
กรณีเอกชนกับเอกชนทั่วไป  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศเชิญชวนใหเอกชน 
เขาเสนอโครงการพัฒนาที่ดินฯ ซ่ึงเปนประกาศที่มิไดกําหนดตัวบุคคลผูอยูในบังคับของประกาศ
ไวเปนการเฉพาะ ประกาศดังกลาวจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป ตามนัยมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคน
ฟองวา ได รับความเดือดรอนจากการที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑ ออกประกาศและขอใหศาล 
มีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง  

เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนเปนผูประกอบการคาขายอยูในบริเวณสถานีหัวหิน 
(หัวหินบารซาร) อางวาไดรับผลกระทบจากการออกประกาศ จึงเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และการแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือเสียหาย ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดโดยการเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว 
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมตองอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอใหแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้งการที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกลุมประกอบการรานคาหัวหินบารซาร ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือคัดคาน 
การออกประกาศฉบับดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
อยางชาที่สุดในวันนั้น เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ศาลปกครองจึงมีอํานาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได 
  

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๕๓)  
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน 
 

การรังวัดที่ดินและการนําชี้แนวเขตที่ดินเพื่อออก น.ส.ล. และปกหลัก 
เขตที่ดิน เปนการใชอํานาจทางปกครองและการดําเนินกิจการทางปกครอง ตามนัย 
มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เมื่อการกระทําดังกลาว
มีผลกระทบตอสิทธิในการใชสอยทรัพยสินหรือสิทธิในการครอบครองทําประโยชน 
ในที่ ดินโดยปกติสุขของเจาของที่ ดินแปลงขางเคียงหรือบุคคลตามที่มาตรา ๔๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ยอมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย 
 โดยขอใหเพิกถอนการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. และขอใหรังวัดที่ดินใหม อันเปนคดีพิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๓) และโดยที่การวินิจฉัยของศาลปกครองจะมีผลใหกระบวนการออก น.ส.ล. 
ของเจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนของกฎหมาย อันเปนกรณี 
ที่เก่ียวของกับประโยชนสาธารณะโดยตรง จึงเปนการฟองคดีที่เก่ียวของกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งศาลปกครอง
มีอํานาจวินิจฉัยประเด็นขอเท็จจริงเก่ียวกับการเปนผูมีสิทธิในที่ดินที่ตองพิจารณา 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายที่ดินได  
รวมทั้งมีอํานาจออกคําบังคับรับรองความเปนอยูของสิทธิในที่ดินของผูฟองคดีได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๗๑ (๔) แหงพระราชบัญญตัิเดียวกัน 
 

ผูฟองคดีทั้งสี่ฟองวา ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. 
จํานวน ๔ แปลง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไดมาโดยไดรับการยกใหจากบรรพบุรุษ 
และครอบครองทําประโยชนติดตอกันทุกป ไดรับความเดือดรอนเสียหายเนื่องจากการที่
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดที่ดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลง  
“เด่ินกระทุมโพรง” รุกล้ําที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไดโตแยง 
คัดคานการรังวัดที่ ดินดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดีมิไดเพิกถอนการรังวัด จึงขอใหศาล 
มีคําพิพากษาเพิกถอนผลการรังวัดที่สาธารณประโยชนเฉพาะสวนที่รุกล้ําและใหทําการรังวัดใหม
ใหถูกตอง  



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓ ๖๘ 

 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เกณฑในการพิจารณาวาเปนคดีที่อยูในอํานาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตองพิจารณาจากมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เปนหลัก และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ การที่พนักงานเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๖ (กรมที่ดิน) และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๗ (กระทรวงมหาดไทย) ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองดําเนินการรังวัดที่ดิน 
เพ่ือจัดใหมี น.ส.ล. เปนการใชอํานาจตามกฎหมายและเปนการดําเนินกิจการทางปกครอง ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๘ ตรี วรรคสอง มาตรา ๖๖  มาตรา ๗๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และขอ ๒ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ (นายอําเภอ) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) นําชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน แปลง “เด่ินกระทุมโพรง” และปกหลักเขต
เพ่ือแสดงเขตที่ดินสาธารณประโยชน เปนการใชอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครอง 
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน อันเปนการใชอํานาจ
ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดและเปนการดําเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน 
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓  คดีน้ีจึงเปน 
ขอพิพาทอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตามกฎหมายและเปนการดําเนินกิจการทางปกครอง 
ตามนัยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อขั้นตอนการรังวัดที่ดินเพ่ือออก น.ส.ล. มีการใชอํานาจทางปกครอง
กระทําตอผูขอรังวัดและเจาของที่ดินแปลงขางเคียงหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ตอสิทธิในการใชสอยทรัพยสินหรือสิทธิในการครอบครองทําประโยชนในที่ดินโดยปกติสุขของ 
ผูฟองคดีตามที่มาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว และทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา



 
 

                   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) ๒๕๕๓  ๖๙  

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมตองรอใหออก น.ส.ล. กอน และเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจ 
ออกคําบังคับใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่กระทําการหรืองดเวนกระทําการได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  

นอกจากนี้ การดําเนินการเพื่อตรวจสอบสิทธิของผูคัดคานการออก น.ส.ล.  
ตามขอ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)ฯ เปนขั้นตอนการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
มิใชขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย และนับตั้งแตผูฟองคดี
ไดคัดคานการออก น.ส.ล. ผูถูกฟองคดีที่ ๕ (ผูวาราชการจังหวัด) ยังไมไดมีการตรวจสอบสิทธิ
เพ่ือนําไปสูการออก น.ส.ล. หรือระงับการออก น.ส.ล. ใหแลวเสร็จ อันเปนผลใหประชาชนทั่วไป
รวมทั้งผูฟองคดีไมอาจใชประโยชนในที่ดินสวนพิพาทไดตามสถานะของที่ดินที่แตละฝายมีสิทธิ
ที่จะใชสอยไดโดยชอบดวยกฎหมาย และแมผูฟองคดีมิไดประสงคจะฟองคดีเพ่ือคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ แตการยื่นฟองทําใหศาลมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยถึงความชอบดวยกฎหมาย 
ของการใชอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําหรับกรณีการรังวัดชี้แนวเขต
และปกเขตที่สาธารณประโยชน และผูถูกฟองคดีที่ ๕ สําหรับกรณีที่มิไดตรวจสอบความชอบ 
ดวยกฎหมายของการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดิน ซ่ึงจะเปนผลใหกระบวนการออก น.ส.ล. ของเจาหนาที่
ของรัฐสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนของกฎหมาย อันเปนกรณีที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ
โดยตรง คดีน้ีจึงเปนการฟองคดีที่เกี่ยวของกับการคุมครองประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และถึงแม
ศาลตองวินิจฉัยวาที่ดินพิพาทเปนที่ดินของผูฟองคดีหรือที่สาธารณประโยชน และผูฟองคดี 
เปนผูมีสิทธิครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาทหรือไม กรณีก็เปนเพียงปญหาขอเท็จจริง
ที่ตองพิจารณาในเนื้อหาและเปนประเด็นยอยหน่ึงเทานั้น และแมวาตองพิจารณาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม ก็มิใชเกณฑการพิจารณาวาคดีอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลใด ทั้งไมมีบทบัญญัติใดหามศาลปกครองนํามาใชบังคับกับคดี
หรือกําหนดใหเปนอํานาจเฉพาะศาลใดศาลหนึ่ง ศาลปกครองจึงนําบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ดังกลาวมาใชบังคับได อีกทั้งบทบัญญัติมาตรา ๗๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดยืนยันวาศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและแมคําขอใหเพิกถอนการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. และขอใหมี 
การรังวัดใหม เปนคําขอใหศาลรับรองสิทธิในที่ดินของผูฟองคดีก็ตาม ศาลปกครองมีอํานาจ 
ออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๓)


