


 

 

 

การเผยแพรองคความรูเก่ียวกับ 

กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยของศาลปกครอง และหลักปฏิบัติราชการท่ีดี 

ในเอกสารทางวิชาการฉบับนี ้

เปนการเผยแพรในแตละชวงเวลาท่ีไดดำเนินการจัดทำขึน้ 

ซึ่งในเวลาตอมาอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางฉบับหรือบางมาตรา 

หรืออาจมีคำวินิจฉัยของศาลท่ีแตกตางไป 

ผูศึกษาจึงควรศึกษาประกอบกับขอมลูในปจจุบัน 

เพ่ือใหการศึกษาองคความรูดังกลาวมีความสมบูรณและเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 



 

หลักกฎหมายจาก 
บทความสั้นคดีปกครองที่นาสนใจ เลม ๑๑ 
 

: ยายบุคคลเขาทะเบียนบาน มีเจตนาหวังผลการเลือก ...  
ตองพนจากตําแหนงผูใหญบาน 

: ปวยจริงแตยังปฏิบัติงานได ถือวา “ไมมีเหตุผลอันสมควร” 
 ตองละทิ้งหนาที่ ! 

: สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ... เจาหนาที่สั่งใหร้ือถอนได 
 โดยไมตองใหโอกาสโตแยง ! 

: “บุตร” ที่มีสทิธิรับ “เงินบําเหน็จตกทอด” กรณีบิดา 
 ถึงแกความตาย 

: สิทธิฟองคดีและคําวินิจฉัยอุทธรณที่แจงเม่ือพนระยะเวลา 
 พิจารณาอุทธรณ 

ฯลฯ 
 

 
 

สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 



 
หลักกฎหมายจาก 
บทความส้ันคดีปกครองท่ีนาสนใจ เลม ๑๑ 
 
 
 

โดย สํานักวิจัยและวิชาการ 
สํานักงานศาลปกครอง 
สงวนลิขสิทธิ์ 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย : 
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 
อาคารศาลปกครอง เลขท่ี ๑๒๐ หมูท่ี ๓ ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑ สายดวน ๑๓๕๕ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕ 
http://www.admincourt.go.th 
 



 

 
สํานักงานศาลปกครอง โดยสํานักวิจัยและวิชาการ ไดจัดทํา

บทความส้ันเกี่ยวกับคดีปกครอง โดยศึกษาจากคําส่ังและคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดท่ีไดวางหลักกฎหมายปกครอง บรรทัดฐาน 
การปฏิบัติราชการที่ดีหรือที่มีความนาสนใจมาเรียบเรียงเปนเรื่องราว
ที่สามารถศึกษาทําความเขาใจไดงาย และไดนําไปเผยแพรในส่ือส่ิงพิมพ
ตาง ๆ แลว 

สํานักงานศาลปกครองเห็นวาบทความดังกลาวมีประโยชน 
และใหสาระความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จึงไดรวบรวมและจัดทําเปนรูปเลม 
โดยไดสรุปสาระสําคัญและหลักกฎหมาย/บรรทัดฐานการปฏิบัติ
ราชการกํากับไวในบทความแตละเรื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูสนใจไดศึกษาคนควา การจัดทําหนังสือหลักกฎหมายจากบทความส้ัน
คดีปกครองที่นาสนใจในครั้งนี้นับเปนเลมที่ ๑๑ แลว จึงหวังเปนอยางยิ่ง
วาหนังสือเลมนี้จะมีสวนในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครอง อีกท้ังเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการกฎหมายและผูสนใจ
โดยทั่วไป 

อนึ่ง ผูอานสามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียด
ของแตละเรื่องไดตามท่ีปรากฏในปกหลังของหนังสือเลมนี้ 

 
 (นายอติโชค  ผลดี) 
 เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 

คํานํา 



 
 

 
เร่ืองที ่ ชื่อเรื่อง หนา

 
 การพัสดุ 
  

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผูรับจางทํางานไมเสร็จ ๑ 

   

 บริหารราชการแผนดิน
  

๒. เม่ือราษฎรเขาชื่อถอดถอน ... ผูใหญบาน
อางวา “ไมรูกฎหมาย” ไดหรือไม ! ๑๐ 

๓. ยายบุคคลเขาทะเบียนบาน มีเจตนาหวังผล
การเลือก ... ตองพนจากตําแหนงผูใหญบาน ! ๑๖ 

   

 วินัย 
  

๔. ปวยจริงแตยังปฏิบัติงานได ถือวา 
“ไมมีเหตุผลอันสมควร” ตองละทิ้งหนาที่ ! ๒๕ 

๕. พนักงานสอบสวน “แกไข เปลี่ยนแปลง 
ตัดทอนขอความสําคัญในคาํใหการ”  
ผิดวินัยอยางรายแรง ... !! 

 
๓๒ 

  

สารบัญ 



 
 

(๒)
 
เร่ืองที ่ ชื่อเรื่อง หนา

 
 คําสั่งทางปกครอง
   

๖. สิทธิในการฟองกระทรวงการคลัง และ
การฟองเพิกถอน “ความเห็นของ
กระทรวงการคลัง” ... ในการตรวจสํานวน
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

 
 

๔๓ 
๗. นําบันทึกถอยคําในชั้นสืบสวนขอเท็จจริง

ไปใช ... แตไมรับฟง “คูกรณี” ในชั้น 
สอบขอเท็จจริง คําสั่ง (ไม) ชอบหรือไม ? 

 
๕๐ 

๘. คณะกรรมการประเมินมีมตใิหแกผลงาน ...
หลายคร้ัง ! เกินจําเปนหรือไม ? ๖๐ 

๙. ลักษณะตองหามการเปนขาราชการตํารวจ ...
กรณีเปนผูประพฤตเิสื่อมเสีย ! ๖๘ 

๑๐. ละทิ้งหนาที่ราชการเกินกวา ๑๕ วัน ... 
ตองใหโอกาส “คูกรณี” ชี้แจง ? ๗๘ 

๑๑. “การรับฟงคูกรณี” ไมสมบูรณ ... 
แกไขไดกอนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ ! ๘๗ 

  

 ละเมิด 
  

๑๒. เจาหนาที่การเงินตองรับผิด ... เพราะละเลย
ไมตรวจสอบการรับจายใบเสร็จรับเงิน ๙๘ 



 
 

(๓)
 
เร่ืองที ่ ชื่อเรื่อง หนา

 
๑๓. เสียหาย - ไมเสียหาย : ละเมิดหรือไม ? 

หากไมสงใชเงินยืม ๑๐๙ 
๑๔. รถของกลางสญูหายไปจากสถานที่เก็บรกัษา 

หัวหนาสถานตีํารวจ ... ตองรับผิดหรือไม ? ๑๑๘ 
๑๕. ปกเสาไฟฟาในหมูบาน ... แตผูอนุญาต

ไมมีอํานาจ ! จึงไมชอบและตองรื้อถอน ๑๒๖ 
๑๖. “ขับรถเกิดอุบัติเหตุ” แตไมใชพนักงานขับรถ !! ...

ประมาทเลินเลออยางรายแรงและตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนหรือไม ? 

 
๑๓๗ 

๑๗. บันไดสะพาน (สาธารณะ) ปดทางเขาออก
ที่ดินเอกชน เกินสมควรหรอืไม ? ๑๔๙ 

  

 ทองถิ่น 
 

๑๘. ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เพราะหมดความไววางใจ ... ดุลพินิจที่ไมอยู 
ในบังคับตองใหโอกาสและเหตุผล !? 

 
๑๕๗ 

๑๙. เสนอญัตตเิพ่ือถอดถอน “ประธาน”
แต “รองประธาน” ดําเนินการประชุมไมชอบ ! ๑๖๖ 

๒๐. รองนายก อบต. ไมตองรับผิด ... เพราะไมมี
อํานาจอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ๑๗๔ 



 
 

(๔)
 
เร่ืองที ่ ชื่อเรื่อง หนา

 
๒๑. นายก อบต. มีพฤติกรรมทุจริตในวาระกอน ...

ตองพนจากตําแหนงในวาระปจจุบันหรือไม ? ๑๘๒ 
๒๒. ราษฎรเขาชื่อรองขอเกินก่ึงหน่ึง ...

ผูใหญบานตองออกจากตําแหนง ๑๘๙ 
๒๓. มี “เหตุเพียงพอ” ก็สั่งใหประจําเทศบาล

ได ครับ !  ๑๙๖ 
๒๔. กฎหมายให “ความคุมครองความเชื่อ

โดยสุจริต” เม่ือสุจริต ครับ ! ๒๐๓ 
  

 ควบคุมอาคาร
  

๒๕. สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ... 
เจาหนาที่สั่งใหร้ือถอนได 
โดยไมตองใหโอกาสโตแยง ! 

 
๒๐๙ 

  

 สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
  

๒๖. “บุตร” ที่มีสทิธิรับ “เงินบําเหน็จตกทอด”
กรณีบิดาถึงแกความตาย ๒๑๙ 

  
 
 
 
 

 



 
 

(๕)
 
เร่ืองที ่ ชื่อเรื่อง หนา

 
 การเงินการคลัง
  

๒๗. เจาหนาทีก่ารเงิน ... ทุจริตเบกิคารักษาพยาบาล
ซํ้าซอน คณะกรรมการตรวจสอบการรบั – จาย 
เงินประจําวันตองรับผิดหรือไม ? 

 
๒๓๐ 

  

 เงื่อนไขการฟองคดี  
  

๒๘. สิทธิฟองคดีและคําวินิจฉัยอุทธรณ
ที่แจงเม่ือพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ ๒๓๘ 

 



 

เร่ืองที่ ๑ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผูรับจางทํางานไมเสร็จ 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๒๐/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

เจาหนาที่ของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางซอมรถยนตสวนกลาง โดยทราบวา
ผูรับจางยังซอมรถยนตไมแลวเสร็จตามวันเวลาที่กําหนด อันเปน
การผิดสัญญาจาง แตยังลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานวางานซอม
แลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง อันเปนเท็จเพ่ือใหสามารถนําเอกสาร
มาเบิกเงินคาจางซอมรถยนตใหแกผูรับจางไปกอน ซ่ึงเปนการ
ไมปฏิบัติตามขอ ๗๑ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ทําใหสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย แมภายหลัง
จะซอมรถยนตแลวเสร็จทําใหความเสียหายสวนนี้ระงับไปและ
เจาหนาที่ไมไดรับประโยชนตอบแทนก็ตาม แตคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุก็ไมไดเสนอใหมีการเรียกคาปรับจากผูรับจาง ทําให
ผูรับจางไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงและกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (ซ่ึงใชบังคับขณะนั้น)  ดังนั้น การที่กรมทางหลวง
ชนบทมีคําส่ังลงโทษไลเจาหนาที่ดังกลาวออกจากราชการจึงชอบ
ดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๗๑ (๒) กําหนดใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนาที่ตรวจรับ
พัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว กรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญ
ผูชํานาญการเก่ียวกับพัสดุน้ันมาใหคําปรึกษาหรือทดลองหรือ
ตรวจสอบก็ได  ทั้งนี้ เจาหนาที่ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ
จะตองศึกษาระเบียบของทางราชการและขอกําหนดในสัญญา
ใหเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองทุกขั้นตอน หากมีการตรวจรับพัสดุ
โดยไมมีความรูความเขาใจในขอกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ หรือมีการละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ จะถือเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการได และบางกรณีอาจมีความผิดทางอาญาฐานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก
ผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓ 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผูรับจางทํางานไมเสร็จ 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๗๑ (๒) กําหนดให “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มีหนาที่ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว 
สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ัน
มาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได ในกรณีจําเปน 
ที่ไมสามารถตรวจรับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ” กรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุไดลงลายมือชื่อ
ตรวจรับพัสดุกอนที่ผูรับจางจะทํางานแลวเสร็จ และตอมาผูรับจาง
ไดสงมอบงานจนครบถวน แตลาชาเกินกวากําหนด เปนการ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีเชนน้ีถือเปนการปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกระทําอันไดชื่อวา 
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม ?  

ขอเท็จจริงในคดีน้ี คือ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (กรมทางหลวง
ชนบท) มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ) กรณีขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายชางเครื่องกล ๕ 
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุรวมกับนาย พ. และนาย ส. ในงานจางซอมรถยนต
สวนกลาง หมายเลขครุภัณฑ ๐๑ - ๐๑ โดยรวมกันลงลายมือชื่อ
ตรวจรับงานซอมในใบตรวจรับพัสดุลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๘ 
ทั้งที่งานซอมยังไมแลวเสร็จ ผูรับจางจึงสงมอบงานลาชากวา
กําหนด แตมีการเบิกจายเงินคาซอมแซมรถยนตคันดังกลาว
ใหกับผูรับจาง ถือเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๗๑ (๒) ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย เปนความผิดทางวินัย
ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให
ตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรง และมีความผิดทางอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย
แกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว จึงยื่นอุทธรณ 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ (คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม)  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการสอบสวนหลังจากที่ผูฟองคดีกระทําผิด
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เปนเวลากวา ๑๐ ป โดยไมปรากฏเหตุแหงความลาชา ประกอบกับ
ตนสังกัดเดิมถูกยุบเลิกไป เปนผลใหผูฟองคดีไมอาจรวบรวม
พยานหลักฐานที่จะพิสูจนความบริสุทธิ์ตามขอกลาวหาไดอยาง
ครบถวน และไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีชี้แจงแกขอกลาวหาหรือ
นําพยานหลักฐานมาหักลางแกขอกลาวหา เปนการใชดุลพินิจ
ลงโทษที่ รุนแรงไมสมควรแกความผิด จึงนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่มีมติวาผูฟองคดีมีความผิดวินัยอยางรายแรง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออก
จากราชการ และเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ให 
ยกอุทธรณ  

คดีน้ีมีประเด็นปญหาที่สําคัญ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก 
คือ ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนที่มิควรไดอันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐาน
ประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีใหการตอ
เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเม่ือวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๓๙ รับวาการซอมรถยนตคันดังกลาวยังไมแลวเสร็จ 
แตที่ลงลายมือชื่อเพราะเห็นวานาย พ. ประธานกรรมการ 
ไดลงลายมือชื่อตรวจรับ และเจาของอูใหการเม่ือวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๓๙ ยอมรับเชนกันวา การซอมรถยนตคันดังกลาว
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ตามรายการที่ ๑ - ๕ ซอมเสร็จประมาณกลางป พ.ศ. ๒๕๓๘ 
สวนรายการที่ ๖ - ๑๑ ซอมเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม 
๒๕๓๘ และเสร็จเรียบรอยทุกอยางเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๙ 
และไดนํารถยนตไปสงมอบที่สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทในวันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ คําใหการดังกลาวเปนคําใหการท่ีใกลชิด
กับวันเกิดเหตุยอมมีความนาเชื่อถือ จึงรับฟงเปนที่ยุติไดวา 
รถยนตคันดังกลาวยังซอมไมแลวเสร็จ สวนการดําเนินการสอบสวน
ผูฟองคดี แมลาชาภายหลังวันเกิดเหตุถึง ๑๒ ป แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดภายใน
อายุความตามที่กฎหมายกําหนด และเปดโอกาสใหผูฟองคดี 
ไดใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
อยางครบถวนแลว การดําเนินการไตสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงเปนไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด   

ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลขครุภัณฑ 
ชพ ๐๑ - ๐๑ ทราบวาผูรับจางยังซอมรถยนตไมแลวเสร็จ
ตามที่วันเวลาที่กําหนด อันเปนการผิดสัญญาจาง แตยัง 
ลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุในใบตรวจรับงานซอมรถยนตวา  
งานซอมแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองอันเปนเท็จ เพื่อให
สามารถนําเอกสารมาเบิกเงินคาจางซอมรถยนตใหแก 
ผูรับจางไปกอน จึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๗๑ (๒) ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ทําใหผูรับจางไดรับประโยชน ซ่ึงเปนการแสดงเจตนาให
เห็นวาผูฟองคดีตั้งใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  
ถือไดวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทําใหสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย แมภายหลังจะได 
สงมอบรถยนตที่ซอมแลวเสร็จเม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙  
ซึ่งความเสียหายสวนน้ีระงับไปก็ตาม แตคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุก็ไมไดเสนอใหผูวาจางเรียกคาปรับจาก 
ผูรับจางซ่ึงจะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของ
ราคาจางจากการสงมอบงานลาชากวากําหนด ๒๙๙ วัน เปนเงิน 
๒๙,๙๐๐ บาท อันเปนการทําใหผูรับจางไดรับประโยชน 
แมวาผูฟองคดีจะไมไดรับประโยชนตอบแทน แตก็เปนการ
ทําใหผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรไดรับ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
วินิจฉัยวา พฤติการณแหงการกระทําของผูฟองคดีถือวามีมูล
ความผิดโดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงชอบ
ดวยกฎหมาย 
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ประเด็นที่สอง คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
การพิจารณาลงโทษผูฟองคดีมีความลาชาแตอยางใด โดยได
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมาย สวนคําวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณน้ัน เม่ือการพิจารณาอุทธรณ 
ของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา
ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยและระดับโทษทางวินัยที่ไดรับเหมาะสมแลว 
ไมมีเหตุลดหยอนโทษ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย จึงเปน
การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนศาลปกครองสูงสุดจึงมี 
คําพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๒๐/๒๕๖๐)  

คําพิพากษาดังกลาวเปนอุทาหรณที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่เปน
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กรรมการตรวจรับพัสดุวา กอนจะทําการตรวจรับพัสดุจะตอง
ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เปนตนไป และขอกําหนดในสัญญาใหเขาใจเพ่ือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดในสัญญา และไมทําใหราชการ
ไดรับความเสียหาย หากกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ
โดยไมมีความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนด
ในสัญญา หรือละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอกําหนดในสัญญาจนเปนเหตุใหราชการไดรับความเสียหาย 
อันเปนการกระทําผิดวินัยที่ตองถูกลงโทษทางวินัย และอาจเปน
ความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

เร่ืองที่ ๒ 
เม่ือราษฎรเขาชื่อถอดถอน ... ผูใหญบานอางวา  

“ไมรูกฎหมาย” ไดหรือไม ! 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๒/๒๕๕๘ 
สาระสําคัญ 

กรณีราษฎรเขาชื่อถอดถอนผูใหญบานออกจากตําแหนง 
เน่ืองจากเห็นวาประพฤติตนไมเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไมโปรงใส 
เม่ือผูที่เขาชื่อกันมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของราษฎรผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และไดลงลายมือชื่อดวยตนเอง
ในแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูของผูเขาชื่อถอดถอน
โดยรับรองวาขอความที่ปรากฏเปนความจริงทุกประการ นายอําเภอ
จึงมีอํานาจออกคําส่ังใหผูใหญบานพนจากตําแหนงไดตามมาตรา 
๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ การที่ผูใหญบานอางวามิไดกระทําความผิด
และไมรูขอกฎหมายน้ัน ไมอาจรับฟงได เพราะเม่ือไดรับเลือก
เปนผูใหญบานแลวจะตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว อีกทั้งเปนหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ผูใหญบานตองรูกฎหมาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. เจตนารมณและเหตุผลของมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ น้ัน 
เปนการบัญญัติใหสิทธิแกราษฎรสวนใหญในหมูบานที่จะไมยินยอม
ใหผูใหญบานที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมอยูในตําแหนงตอไป 
เน่ืองจากหากปลอยใหเน่ินชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม
หรือประโยชนสาธารณะ เม่ือราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จํานวน
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของราษฎรผูมีสิทธิทั้งหมดเขาชื่อกันขอใหออก
จากตําแหนง จึงเปนอํานาจของนายอําเภอที่จะมีคําสั่ง ใหผูใหญบาน
พนจากตําแหนงได 

๒. เจาหนาที่ของรัฐไมวาจะดํารงตําแหนงใดก็ตามจะตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมาย โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองรูกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และไมอาจยกความไมรูกฎหมายขึ้น
กลาวอางเพ่ือใหตนเองพนจากความรับผิดตามกฎหมายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒ 
 

เม่ือราษฎรเขาชื่อถอดถอน ... ผูใหญบานอางวา 
“ไมรูกฎหมาย” ไดหรือไม ! 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 

๒๔๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ผูใหญบานตองพน 
จากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปนี้ ... (๖) เม่ือราษฎรผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ในหมูบานนั้น
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเขาชื่อกันขอใหออก
จากตําแหนง ในกรณีเชนน้ันใหนายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง 

อุทาหรณคดีปกครองเร่ืองนี้ เปนกรณีนายอําเภอมีคําสั่ง
ใหผูใหญบานพนจากตําแหนง เน่ืองจากราษฎรไดเขาชื่อรองขอ 
ใหออกจากตําแหนง  

และผู ใหญบานดังกล าวเห็นว าเปนคํ าสั่ งที่ ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย หลังจากผูวาราชการจังหวัดไดวินิจฉัยยกอุทธรณ 
จึงฟองศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งใหพนจากตําแหนง โดยมีประเด็นที่นาสนใจ ทั้งจํานวนและ
คุณสมบัติของราษฎรที่เขาชื่อกันและขอโตแยงของผูใหญบานวา 
ไมรูกฎหมายและเปนการลงชื่อเพ่ือรับของแจกมิไดมีเจตนาที่จะ
ถอดถอนตนออกจากตําแหนงแตอยางใด 

คดีน้ีนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ไดรับหนังสือฉบับลงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เสนอรายช่ือราษฎรจํานวน ๗๕ คนที่
เขาชื่อกันเพ่ือขอถอดถอนผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงผูใหญบานให



๑๓ 
 

ออกจากตําแหนง โดยใหเหตุผลวา ผูฟองคดีประพฤติตน 
ไมเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไมโปรงใส เจาหนาที่จึงไดทําการ
ตรวจสอบรายชื่อกับบัญชีผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานจํานวน ๑๒๘ คน 
ที่ไดจัดพิมพขึ้นจากฐานขอมูลระบบทะเบียนราษฎรแลวปรากฏวา 
ราษฎรผูเขาชื่อถอดถอนทั้งหมดเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงแจง 
ใหราษฎรผูเขาชื่อทั้งหมดมาแสดงตัวเพ่ือยืนยันการเขาชื่อ 
เพ่ือถอดถอนตามแบบที่กําหนด ซ่ึงเปนแบบเดียวกับการเขาชื่อ
เสนอกฎหมายของประชาชนเปนรายบุคคล ในวันที่ ๑๗ และ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ราษฎรผูเขาชื่อถอดถอนดังกลาว
จํานวน ๗๐ คน ไดมาลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความประสงค 
ขอถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงตอหนาเจาหนาที่และ
กํานัน พรอมทั้งไดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเปนหลักฐาน  

นายอําเภอตรวจสอบแลวจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบานตั้งแตวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป   

คําส่ังของนายอําเภอที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง 
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ปรากฏขอเท็จจริงวา  
มีราษฎรผูเขาชื่อขอถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงมีจํานวน 
๗๕ คน ซ่ึงเปนจํานวนที่เกิน ๖๔ คน ตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ และเม่ือตอมาราษฎรผูเขาชื่อถอดถอนดังกลาวไดมา 



๑๔ 
 

ลงลายมือชื่อเพ่ือยืนยันความประสงค พรอมแสดงหลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชนจํานวน ๗๐ คน ซ่ึงยังคงมีจํานวนเกินก่ึงหนึ่ง
และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงการสั่งใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มีเจตนารมณ
ในการใหสิทธิแกราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานทั้งหมดที่จะเขาชื่อกันเพ่ือขอใหผูใหญบาน
ออกจากตําแหนง เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา ราษฎรผูเขาชื่อ
เพ่ือขอถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงมีคุณสมบัติตรงตามที่
กฎหมายกําหนด นายอําเภอยอมมีอํานาจที่จะมีคําส่ังใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนง  

สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีมิไดกระทําความผิด
และไมรูขอกฎหมายน้ัน เห็นวา เม่ือผูฟองคดีไดรับเลือกเปน
ผู ใหญบ านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ฉบับดังกลาว อีกทั้งเปนหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ผูฟองคดีจะตองรูกฎหมาย                                  

สวนที่อุทธรณวา ราษฎรที่ลงลายมือชื่อในวันที่ ๑๗ และ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนการลงชื่อเพ่ือรับของแจกมิได
มีเจตนาถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงนั้น เห็นวา เม่ือ
ราษฎรจํานวน ๗๐ คน ไดลงลายมือชื่อดวยตนเองในแบบแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ ที่อยูของผูเขาชื่อถอดถอนผูใหญบาน 



๑๕ 
 

และรับรองวาขอความที่ปรากฏเปนความจริงทุกประการ เม่ือ 
ไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่จะทําใหเขาใจไดวาราษฎรจํานวน
ดังกลาวลงลายมือชื่อโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญ  

คําส่ังของนายอําเภอที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง  
จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๓๔๒/๒๕๕๘) 

คดีน้ีนอกจากศาลปกครองสูงสุดจะไดอธิบายถึงเจตนารมณ
ของมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ วามีเจตนารมณและเหตุผลที่
กฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษเพ่ือใหสิทธิแกราษฎรสวนใหญที่จะ
ไมยินยอมใหผูใหญบานเปนผูใหญบานอีกตอไป และหากปลอย
ใหเน่ินชาไปอาจกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
จึงใหอํานาจแกนายอําเภอในการมีคําสั่งใหผูใหญบานพนจาก
ตําแหนงไดแลว การดํารงตําแหนงผูใหญบานหรือรวมทั้งเปน
เจาหนาที่ของรัฐไมวาจะตําแหนงใดก็ตาม จะตองตกอยูในบังคับ
ของกฎหมายซ่ึงเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันจะตองรูกฎหมาย และ 
ไมอาจยกความไมรูกฎหมายขึ้นกลาวอางได  ดังนั้น เจาหนาที่
ของรัฐจึงตองศึกษาขอกฎหมาย ทั้งอํานาจหนาที่ ขอหาม ขอปฏิบัติ
ใหชัดเจนเพ่ือใหการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่น้ันบรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมายที่ใหอํานาจ ผูสนใจศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมไดในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาว 

 

 



๑๖ 
 

 

เร่ืองที่ ๓ 
ยายบุคคลเขาทะเบยีนบาน มีเจตนาหวังผลการเลอืก ... 

ตองพนจากตําแหนงผูใหญบาน ! 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๓/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

เม่ือราษฎรจํานวน ๑๒ คน ไดแจงยายเขาไปมีชื่อใน
ทะเบียนบานโดยมิไดอยูอาศัยจริง โดยราษฎรดังกลาวจํานวน 
๑๐ คน ไดไปใชสิทธิเลือกผูใหญบาน สวนอีก ๒ คน ไมไดไปใชสิทธิ 
กรณีถือเปนการแจงยายเพ่ือหวังผลการเลือกผูใหญบาน และเม่ือ
พิจารณาผลคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้งที่แตกตางกัน ๗ คะแนน 
จึงอาจทําใหผลการเลือกเปลี่ยนแปลงได ประกอบกับผูใหญบานเอง
ยอมรับวาเปนเครือญาติกับราษฎรที่ยายเขาไปมีชื่อในทะเบียนบาน
จํานวน ๘ คน อีกทั้งเปนผูลงลายมือชื่อในฐานะเจาบานผูยินยอม
ใหบุคคลอ่ืนยายเขาและเปนผูแจงยายดวยตนเอง จึงเชื่อไดวา
ผูใหญบานมีความเก่ียวของหรือรูเห็นกับการยายบุคคลที่ไมมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจําในหมูบานซึ่งเปนผูไมมีสิทธิเลือก
ผูใหญบานตามมาตรา ๑๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยมีเจตนาหวังผลการเลือก 
อันสงผลใหการเลือกผูใหญบานไมสุจริตและเที่ยงธรรมตาม
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน คําสั่ง
ของนายอําเภอที่ใหผูใหญบานพนจากตําแหนงจึงชอบดวยกฎหมาย
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. ผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ซ่ึง

เขามารับหนาที่ในฐานะเปนผูแทนของประชาชน หากไดกระทําการ
หรือมีความเกี่ยวของกับการทุจริตเลือกตั้งดวยการยินยอมหรือ
รูเห็นใหบุคคลที่มิไดมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจําในหมูบาน
ซ่ึงไมมีสิทธิเลือกตั้งหรือเลือกผูใหญบานยายถิ่นที่อยู โดยมีเจตนา
เพ่ือหวังผลในการเลือกตั้ง หรือกระทําการใด ๆ ที่กฎหมายกําหนด
เปนขอหามไว หรือปรากฏหลักฐานอันเชื่อไดวาจะสงผลทําให
การเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมแลว ผูสมัคร
รายดังกลาวจะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือตองพนจาก
ตําแหนงตามที่กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งไดกําหนดไว 

๒. ระยะเวลาตามมาตรา ๑๓ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่กําหนดให
ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหผูไดรับเลือกเปนผูใหญบานโดย
ไมสุจริตและเที่ยงธรรมพนจากตําแหนงภายใน ๙๐วันนับแตวันที่
นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งน้ัน เปนระยะเวลาที่กําหนดขึ้นโดยมี
เจตนาที่จะใหมีผลเปนการเรงรัดการปฏิบัติราชการเทาน้ัน 
แมผูวาราชการจังหวัดจะมีคําสั่งใหผูใหญบานพนจากตําแหนง
เม่ือลวงเลยระยะเวลา ๙๐ วัน ก็ไมเปนเหตุใหคําสั่งดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๘ 
 

ยายบุคคลเขาทะเบยีนบาน มีเจตนาหวังผลการเลือก ...
ตองพนจากตําแหนงผูใหญบาน ! 

 

“การเลือกตั้ง” นับวาเปนสิทธิและหนาที่ประการหน่ึง
ของประชาชนชาวไทย โดยการจัดการเลือกตั้งตองเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ซ่ึงในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นนั้น กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งไดมีบทบัญญัติ
กําหนดขอหามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่เปน 
การฝาฝนตอกฎหมาย หรือกระทําการไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ 
ก็ตามที่ทําใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครรายอ่ืน  
ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมใหการดําเนินการเลือกตั้งใน
แตละครั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม กลาวคือ การเลือกตั้ง
ตองมีความโปรงใส ยุติธรรม และผูสมัครแตละรายไดแขงขันอยาง
เทาเทียมกัน 

หากมีการกระทําที่เปนการฝาฝนตอกฎหมายเพ่ือให
ผูสมัครรายใดไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนจากการกระทําน้ัน 
หรือมีมูลเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  
การเลือกตั้งครั้งนั้นไมไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เจาหนาที่
ผู มี อํานาจสามารถที่จะดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 
เพ่ือนําไปสูการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือใหสมาชิกภาพของ
ผูสมัครรายน้ันสิ้นสุดลงได 



๑๙ 
 

ดังเชนการเลือกผูใหญบานในคดีน้ี กฎหมายวาดวย 
การเลือกผูใหญบานไดกําหนดใหการเลือกผูใหญบานจะตอง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

โดยในชวงนับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือก
ผูใหญบานจนถึงวันเลือกหรือจนสิ้นสุดการลงคะแนนน้ัน หากมีผูใด
กระทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน (๑) จูงใจดวยวิธีการตาง ๆ 
ใหผู มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรืองดเวนการลงคะแนนใหแก
ผูสมัคร (๒) โฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใด ๆ ไมวาจะเปนคุณ 
หรือเปนโทษแกผูสมัครคนใด (๓) เจาหนาที่วางตัวไมเปนกลาง 
หรือใหการชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครคนหนึ่งคนใด (๔) ใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการเพ่ือใหเกิด
การไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนใด (๕) ซ้ือหรือเชาเวลา
หรือรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หรือ
ทําใหไดมาซ่ึงเวลาออกอากาศทางสถานีดังกลาว เพ่ือโฆษณา
หาเสียง เปนตน จะถือวาเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย 
และสงผลใหการเลือกผูใหญบานคร้ังน้ัน เปนการเลือกที่ไมสุจริต
และเที่ยงธรรม 

อุทาหรณคดีปกครองเรื่องน้ี เปนกรณีการยายที่อยู 
ของบุคคลท่ีมีสิทธิเลือกผูใหญบานในชวงกอนที่จะประกาศใหมี
การเลือกผูใหญบาน กรณีดังกลาวจะถือเปนมูลเหตุที่สงผลให
การเลือกผูใหญบานไมสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม อยางไร 



๒๐ 
 

มูลเหตุของคดีน้ีเปนการเลือกผูใหญบานของหมูที่ ๑  
เม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงมีผูสมัคร ๒ คน โดยผลการเลือก
ปรากฏวา ผูฟองคดีที่เปนผูสมัครหมายเลข ๑ ไดรับคะแนนสูงสุด 
นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้งใหผูฟองคดีเปน
ผูใหญบาน  ตอมา ผูสมัครหมายเลข ๒ ซ่ึงไดคะแนนลําดับที่ ๒ 
ไดคัดคานวา การเลือกผูใหญบานดังกลาว ไมไดเปนไปดวย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพราะมีการยายบุคคลเขาทะเบียนบาน
เพ่ือหวังผลการเลือก 

หลังจากที่นายอําเภอไดดําเนินการสอบสวนเรื่องดังกลาว
แลว ผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงไดออกคําส่ัง 
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
ผูใหญบาน  

ผูฟองคดีเห็นวา ตนไมไดมีสวนรูเห็นในการยายที่อยูของ
ผูใชสิทธิเลือกผูใหญบานแตอยางใด และการที่ผูวาราชการจังหวัด
ไดมีคําสั่งใหตนพนจากตําแหนงผูใหญบานหลังจากครบ ๙๐ วัน
นับแตวันที่นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งน้ัน เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงและให
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูใหญบานตามเดิม 

คดีน้ีปรากฏหลักฐานการแจงยายที่อยูของบุคคลเขามา 
ในหมูที่ ๑ รวม ๑๒ คน ไดแก บานเลขที่ ๒๓๔ มีผูแจงยายเขา
รวม ๔ คน โดยพ่ีสาวของผูฟองคดีไดแจงยายตนเองและครอบครัว



๒๑ 
 

เขามา ซ่ึงบานเลขที่ดังกลาวไดถูกร้ือถอนไปแลวและไมมีสภาพ
เปนบานที่จะใชอยูอาศัย บานเลขที่ ๓๓ มีผูแจงยายเขารวม ๔ คน 
โดยมีบิดาของผูฟองคดีเปนเจาบาน แตมีผูที่ไมไดพักอาศัยอยูจริง 
๑ คน และไมไดพักอาศัยประจําอีก ๒ คน บานเลขที่ ๒๓๗ มีผู
แจงยายเขารวม ๓ คน แตไมไดพักอาศัยประจําอยูบานเลขที่
ดังกลาว สําหรับบานเลขที่  ๒๕๕ น้ันมีผูแจงยายเขา ๑ คน  
แตไมไดเขามาอยูอาศัย โดยกอนวันที่จะเลือกผูใหญบาน กํานัน 
ไดแจงใหเจาบานเลขที่ ๒๓๔ เลขที่ ๒๓๗ และเลขที่ ๒๕๕  
มาชี้แจงเพื่อตรวจสอบเรื่องรองเรียน และเจาบานดังกลาวรับวา
จะแจงยายบุคคลออกใหถูกตอง 

การแจงยายที่อยูของบุคคลตาง ๆ ขางตนจะถือวาเปน 
การยายโดยมีเจตนาหวังผลการเลือก อันจะเปนเหตุใหการเลือก
ผูใหญบานในครั้งน้ีไมสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือบุคคลท้ัง ๑๒ คน 
ไดแจงยายเขาไปมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิไดอยูอาศัยจริง  
ทําใหไม มีสิทธิ เลือกผู ใหญบานตามมาตรา ๑๑ (๔) แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ การท่ีบุคคลดังกลาวไดไปใชสิทธิ
เลือกผูใหญบาน ๑๐ คน ไมไดไปใชสิทธิเลือกผูใหญบาน ๒ คน 
จึงฟงวาเปนการแจงยายเขาเพ่ือหวังผลการเลือกผูใหญบาน 



๒๒ 
 

เม่ือพิจารณาประกอบผลคะแนนเลือกผูใหญบานของ
ผูสมัครหมายเลข ๑ และบานหมายเลข ๒ ซ่ึงแตกตางกัน ๗ คะแนน  
จึงอาจทําใหผลการเลือกผูใหญบานเปลี่ยนแปลงได ประกอบกับ 
ผูฟองคดียอมรับวา มีความเก่ียวพันเปนเครือญาติกับบุคคลที่ยาย
เขาบานเลขที่ ๒๓๔ และบานเลขที่ ๓๓ รวม ๘ คน จริง อีกทั้ง
ปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีเปนผูลงลายมือชื่อในฐานะเจาบาน 
ผูยินยอมใหบุคคลอ่ืนยายเขาบานเลขที่ ๓๓ และเปนผูแจงยาย
บุคคลดังกลาวเขาบานดวยตนเอง จึงมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะเชื่อ
ไดวา ผูฟองคดีมีความเก่ียวของหรือรูเห็นการยายบุคคล 
ที่ไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูประจําในหมูบานซึ่งไมมีสิทธิ
เลือกผูใหญบาน โดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผูใหญบาน  
ซึ่งสงผลใหการเลือกผูใหญบานดังกลาวไมสุจริตและ 
เที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  ดังน้ัน คําสั่งที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบาน
จึงชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับประเด็นปญหาที่วา การที่ผูวาราชการจังหวัด
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบานเม่ือ
ระยะเวลาลวงเลยไป ๙๐ วันนับแตวันที่นายอําเภอมีคําสั่ง
แตงตั้งใหเปนผูใหญบาน จะมีผลทําใหคําสั่งน้ันไมชอบดวย
กฎหมายหรือไม ? โดยมาตรา ๑๓ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๒๓ 
 

ไดกําหนดระยะเวลาใหผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหผูที่ไดรับเลือก
เปนผูใหญบานโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมพนจากตําแหนง
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา บทบัญญัติดังกลาว 
มิไดบัญญัติผลในทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นตามมาในกรณีที่ 
ผูวาราชการจังหวัดมิไดมีคําสั่งภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวไว
แตอยางใด ซ่ึงวัตถุประสงคในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว
เพ่ือใหการเลือกผูใหญบานเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ดังน้ัน ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวจึงเปนเพียงระยะเวลา 
ที่กฎหมายมีเจตนาที่จะใหมีผลเปนการเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการเทาน้ัน 

การที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนง แมจะลวงเลยระยะเวลา ๙๐ วัน ก็ไมเปนเหตุใหคําสั่งน้ัน
ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น คําสั่งของผูวาราชการจังหวัด 
จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๕๓/๒๕๖๐) 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี ถือเปนอุทาหรณ
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นหรือ 
การเลือกตั้งอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดีวา การที่ผูสมัครรับเลือกตั้งรายใด
จะตองเขามารับหนาที่ในฐานะเปนผูแทนของประชาชนนั้น  
หากไดกระทําการหรือมีความเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต 
ในการเลือกตั้งดวยการยินยอมหรือรูเห็นการยายบุคคลที่มิไดมี



๒๔ 
 

ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจําในหมูบานซึ่งไม มีสิทธิ เลือก
ผูใหญบาน ซ่ึงแมวาการยายถิ่นที่อยูจะเปนสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลก็ตาม แตหากการยายถิ่นที่อยูน้ันมีเจตนาเพ่ือหวังผล 
ในการเลือกตั้ง หรือกระทําการไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่
มีกฎหมายกําหนดเปนขอหามไว หรือปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุ
เพียงพอที่ควรใหเชื่อไดวาจะทําใหการเลือกตั้งคร้ังน้ันเปนไป 
โดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ซ่ึงนอกจากผูสมัครรายดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือตองพนจากตําแหนงแลว  
ยังสงผลกระทบตอความไววางใจของประชาชนอีกดวย  นอกจากน้ี 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ียังอธิบายใหเห็นถึงกรอบ
ระยะเวลาของกฎหมายที่กําหนดใหเจาหนาที่กระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง หากเจาหนาที่ไมไดกระทําการภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด จะมีผลทําใหการกระทําหรือการใชอํานาจชอบดวย
กฎหมายหรือไม จะตองพิจารณาจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของ
กฎหมายน้ัน ๆ เปนสําคัญดวย ดังเชนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการเลือกตั้งในแตละคร้ังเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม การที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไวเพ่ือเปน 
การเรงรัดในการปฏิบัติราชการเทาน้ัน มิไดสงผลใหการกระทํา
หรือการใชอํานาจนั้นไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 

 

 
 
 



๒๕ 
 

 

เร่ืองที่ ๔ 
ปวยจริงแตยังปฏิบัตงิานได  

ถือวา “ไมมีเหตุผลอันสมควร” ตองละทิ้งหนาที่ ! 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๖๖/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

ขาราชการซ่ึงมีอาการเจ็บปวยทางสายตาไมไปปฏิบัติ
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกือบ ๔ เดือน โดยไมยื่น
ใบลาปวยตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดไว และเม่ือพิจารณา
จากใบรับรองแพทยที่แพทยนัดใหไปรับการตรวจรักษาและให
หยุดงานเพ่ือพักรักษาตัวเปนครั้งคราว เอกสารบัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการซึ่งพบลายมือชื่อการลงเวลามาปฏิบัติราชการ แตไมได
ลงเวลากลับและไมไดปฏิบัติงาน จึงแสดงใหเห็นวาอาการเจ็บปวย
ยังไมรุนแรงถึงขนาดที่จะตองหยุดพักรักษาตัวติดตอกันหลายวัน 
อันจะเปนเหตุใหไมสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการหรือยื่น
ใบลาปวยตอผูบังคับบัญชาได พฤติการณดังกลาวถือเปนการจงใจ
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการจึงเปน
การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยตองปฏิบัติตามขอ ๑๗ 

ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนด 
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได และหากมีอาการปวย
จนไมสามารถลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

๒. การที่ขาราชการไมเสนอหรือจัดสงใบลาปวยตามระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนดไวและเปนการขาดราชการติดตอในคราว
เดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยที่อาการปวยนั้นยังเปนกรณีที่สามารถ
ไปปฏิบัติราชการได พฤติการณดังกลาวถือเปนการละทิ้งหนาที่
ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงถือเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรงตามมาตรา ๘๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (หรือมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเปน
ขาราชการครู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ปวยจริงแตยังปฏิบัตงิานได 
ถือวา “ไมมีเหตุผลอันสมควร” ตองละทิ้งหนาที่ ! 

 
การปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดีไมวาจะเปนขาราชการ

ประเภทใด 
นอกจากจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแลว 
ขาราชการยังตองประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบของระเบียบวินัย
ที่ทางราชการไดกําหนดไวอยางเครงครัด 

ดังเชนการลาปวยของขาราชการ แมจะเปนสิทธิของ
ขาราชการที่พึงลาได แตตองปฏิบัติตามขอ ๑๗ ของระเบียบวาดวย
การลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตองเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือใน
วันที่ลา เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการก็ได และกรณีที่มีอาการปวยจนไมสามารถลงชื่อ 
ในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว 
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และกรณีที่ขาราชการละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๘๕ (๓) 



๒๘ 
 

ขอพิพาทท่ีนํามาเปนอุทาหรณคดีปกครองเ ร่ืองนี้  
เปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยพฤติการณของขาราชการ
ที่ปวย (จริง) หลายวัน แตไมรุนแรงถึงขนาดจะมาทํางานไมได 
และไดยื่นใบลาปวยทางไปรษณียภายหลังจากที่มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแลว 

พฤติการณดังกลาวถือวามี “เหตุผลอันสมควร” หรือไม ? 
มูลเหตุของคดีเกิดจากนายสมหมาย (นามสมมติ) ขาราชการ

ครูไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการอีกโรงเรียนหน่ึง และเม่ือครบ
กําหนดการชวยราชการตองกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียน 
ตนสังกัดเดิมตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตนายสมหมาย
ไมไดมารายงานตัวและไมไดไปปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ 

หนวยงานราชการตนสังกัดจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงและผูอํานวยการโรงเรียนตนสังกัดมีคําส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ในสวนของการ
สอบสวนทางวินัย คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดและนายสมหมายไดรับทราบแลว  
แตไมไดดําเนินการตามคําสั่งหรือโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด 

ตอมา ผูอํานวยการโรงเรียนจึงมีคําสั่งลงโทษทางวินัย
อยางรายแรงไลออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ฐานจงใจละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน



๒๙ 
 

กวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หลังจากน้ัน นายสมหมาย
ไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหมีคําพิพากษาเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวและใหตนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 

คดีน้ีถึงแมเปนการกระทําผิดทางวินัยของขาราชการครู 
แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๗ ไดกําหนดพฤติการณการละทิ้ง
หนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง 
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซ่ึงเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงเชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับแกขาราชการครูดวย  ดังน้ัน จึงใชเปน
อุทาหรณที่ดีสําหรับขาราชการทั่วไปได 

โดยคดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับการขาดราชการของ
นายสมหมาย (ผูฟองคดี) ตามที่ศาลปกครองสูงสุดรับฟงได คือ 

 ไมไดไปปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ (เกินกวาสิบหาวัน) 

 ไมไดปฏิบัติตามขอ ๑๗ ของระเบียบวาดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไดสงใบลาพรอมกับใบรับรอง
แพทยหลังจากที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
และอยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง 
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 นายสมหมายเขารับการตรวจรักษาอาการปวยกับ
แพทยหลายคร้ังและหลายแหงจํานวน ๙ คร้ัง ดวยอาการวิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไสคลายจะอาเจียน ปวดบริเวณเบาตา สายตาพรามัว 
มองเห็นภาพไมชัดและมีภาพซอน โดยแพทยระบุวามีอาการ
ผิดปกติที่ตาขางซาย เน่ืองจากสายตาเอียงรวมกับสายตายาว
และกระจกตาแหง สงผลใหมองภาพไมชัด เห็นภาพซอนและ
เวียนศีรษะ สวนตาขวาปกติ เม่ือแกไขดวยแวนแลวอาการดีขึ้น 
แตไมเทาตาขวา จึงแนะนําใหปดตาซายเม่ือไปทํางาน 

 ปรากฏจากใบรับรองแพทยวา อาการเจ็บปวยเปนกรณี
ที่แพทยนัดใหไปรับการตรวจรักษาและใหหยุดงานเพ่ือพักรักษา
อาการเจ็บปวยเปนครั้งคราว ไมถึงขนาดที่จะตองนอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล 

 ปรากฏจากเอกสารบัญชีลงเวลาปฏิบัติ ราชการ 
พบลายมือชื่อการลงเวลามาปฏิบัติราชการในวันที่ ๒๖ และวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ แตไมไดลงเวลากลับ และมีพยานพบเห็นและ
ไดพูดคุยทักทายกัน  หลังจากน้ัน นายสมหมายไดขี่รถจักรยานยนต
ออกไปจากโรงเรียนและไมไดกลับมาปฏิบัติหนาที่อีกเลย 

จากขอเท็จจริงดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
อาการเจ็บปวยของผูฟองคดียังไมรุนแรงถึงขนาดที่จะตองหยุดพัก
รักษาตัวติดตอกันหลายวัน อันเปนเหตุใหไมสามารถเดินทางไป
ปฏิบัติราชการหรือยื่นใบลาปวยได และแมวาจะไมสามารถยื่น
ใบลาไดดวยตนเอง แตสามารถใหผูอ่ืนลาแทนไดเชนกัน ทั้งเม่ือ 
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ผูฟองคดีจัดสงหนังสือรายงานอาการเจ็บปวยและแนบใบรับรอง
แพทยพรอมใบนัดตรวจรักษาทางไปรษณียลงทะเบียนก็เปนเหตุ
ที่เกิดขึ้นภายหลัง 

การท่ีผูฟองคดีอางวามีอาการเจ็บปวยทางสายตาและ
ไมไดยื่นใบลาปวยตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ
วาดวยการลา จึงไมอาจถือไดวามีเหตุผลอันสมควร การกระทํา
ดังกลาวถือเปนการจงใจละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการจึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๖๖/๒๕๕๙) 

คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการหรือการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดีของขาราชการไมวาประเภทใดเกี่ยวกับการใชสิทธิ
ลาปวยวา เม่ือประสงคจะลาปวยจะตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นกอนหรือในวันที่ลา หากจําเปนจะเสนอใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได และการไมจัดสงใบลาปวยตามระเบียบ
ของทางราชการและขาดราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา
สิบหาวัน โดยอาการปวยนั้นยังสามารถไปปฏิบัติงานได พฤติการณ
ถือเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรงถึงขั้นปลดออกหรือไลออกจากราชการได 
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เร่ืองที่ ๕ 
พนักงานสอบสวน  

“แกไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอนขอความสําคัญ 
ในคําใหการ” ผิดวินัยอยางรายแรง ... !! 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๙/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

พนักงานสอบสวนแกไขตัดทอนคําใหการของพยานใน
คดีอาญา ทําใหคําใหการในสํานวนการสอบสวนที่นําสงพนักงาน
อัยการไมตรงกับคําใหการของพยานในชั้นสอบสวน โดยจุดที่ไมตรง
หรือแตกตางกันลวนเปนขอความสําคัญที่ระบุถึงพฤติการณของ
ผูตองหาวาเก่ียวของในคดีอยางไร และการไมมีขอความดังกลาว
เปนผลใหขอกลาวหามีนํ้าหนักลดลง เม่ือพนักงานสอบสวนได
ครอบครองและเก็บรักษาสํานวนการสอบสวนมาโดยตลอด ยอมมี
โอกาสแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารในสํานวนได ประกอบกับการที่
ไดนําสํานวนการสอบสวนไปสงพนักงานอัยการเองและเก็บราง
สํานวนไวกับตนเอง ซ่ึงวิญูชนยอมเห็นไดวาตองการปกปด
มิใหผูใดลวงรูขอเท็จจริงในคําใหการของพยานที่ไดมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหม กรณีจึงนาเชื่อวามีการแกไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน
ขอความสําคัญออกไปจากคําใหการเดิมของพยานและพิมพขึ้นใหม
เพ่ือชวยเหลือผูตองหา จนเปนเหตุใหพนักงานอัยการมีความเห็น
สั่งไมฟอง ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนที่มิควรได และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คําสั่งลงโทษไลพนักงานสอบสวน
ออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. นอกจากขาราชการจะตองปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบ

ของกฎหมายและระเบียบของทางราชการแลว ยังตองรักษาวินัย
ขาราชการและประพฤติปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณของ
วิชาชีพตนดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาราชการตํารวจที่อยูใน
ฐานะพนักงานสอบสวนซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการพิสูจน
ความผิดของผูตองหา นําตัวผูกระทําความผิดอาญามาสอบสวน
ดําเนินคดี และสงตัวใหพนักงานอัยการเพ่ือฟองตอศาลน้ัน จะตอง
ไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการชวยเหลือผูตองหาใหพนจากความผิด
หรือไมตองรับโทษหรือไดรับโทษนอยลง หากขาราชการตํารวจ
มีพฤติการณเชนนี้ ยอมถือเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน
ที่มิควรได และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒. การสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยเปนเรื่องทาง
บริหารและการปกครองบังคับบัญชาขาราชการ โดยการใชดุลพินิจ
ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเพื่อลงโทษทางวินัย ซ่ึงไมจําตองพิสูจน
ความผิดของผูถูกกลาวหาจนถึงขนาดปราศจากขอสงสัยดังเชน
การพิจารณาความผิดเพ่ือลงโทษในทางอาญา 
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พนักงานสอบสวน 
“แกไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอนขอความสําคัญ 
ในคําใหการ” ผิดวินัยอยางรายแรง ... !! 

 
การปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจไมได

แตกตางกับขาราชการทั่วไปที่จะตองรักษาระเบียบวินัยขาราชการ  
ทั้งน้ี การกระทําที่ถูกกําหนดใหเปนความผิดวินัยของขาราชการ
ประเภทตาง ๆ จะมีลักษณะทํานองเดียวกัน เชน การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได หรือกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชัว่อยางรายแรง ตางเปนการกระทําทีถู่กกําหนด 
ใหเปนการกระทําที่ผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงมีระดับโทษปลดออก
หรือไลออกจากราชการตามความรายแรงแหงการกระทํา ซ่ึง
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็กําหนดไวใน
มาตรา ๗๙ (๑) และ (๕)  

แตความสําคัญอยูที่พฤติการณหรือการกระทําในลักษณะ
เชนใด  

“เปนการกระทําที่เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
ที่มิควรได หรือกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง
รายแรง” 
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ทั้งนี้ เน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนดลักษณะของ
พฤติการณหรือการกระทําดังกลาวไวเปนการเฉพาะ การตรา
บทบัญญัติที่มีถอยคําไมแนนอนตายตัวในลักษณะเชนน้ีเปน
กรณีที่ฝายนิติบัญญัติใหอํานาจดุลพินิจแกฝายบริหารท่ีจะพิจารณา
ใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดยคํานึงถึงบทบาท
หนาที่ของการเปนขาราชการและบริบททางสังคมในแตละยุคสมัย 
ทําใหผูมีอํานาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตองวินิจฉัยพฤติการณ
หรือการกระทําตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแตละกรณี ภายใต
เจตนารมณของพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อุทาหรณจากคดีปกครองเรื่องนี้ ถือเปนตัวอยางที่ดีที่ผูมี
อํานาจพิจารณาโทษทางวินัยจะใชเปนแนวทางในการวินิจฉัย
พฤติการณหรือการกระทําของขาราชการตํารวจในเรื่องดังกลาว 
และเปนอุทาหรณที่ดีสําหรับขาราชการตํารวจที่จะไมประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือมิใหตนตองถูกลงโทษทางวินัย 

มูลเหตุแหงคดีเกิดจากขณะท่ีผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ 
เปนพนักงานสอบสวนเวรประจําสถานีตํารวจภูธรแหงหน่ึง  
ไดจับกุมผูตองหาในขอหารวมกันจําหนายและมียาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย 
ผูฟองคดีจึงไดทําการสอบสวนดาบตํารวจ ส. (นามสมมติ)  
(ผูกลาวหา) จาสิบตํารวจ อ. (นามสมมติ) และสิบตํารวจเอก ว. 
(นามสมมติ) (พยาน) โดยไดบันทึกคําใหการดังกลาวไวเปน
เอกสารในสํานวนการสอบสวน และภายหลังจากที่รวบรวม
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พยานหลักฐานเสร็จสิ้น ผูฟองคดีจึงไดสรุปสํานวนการสอบสวน
และทําความเห็นควรสั่งฟองเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   

แตตอมาปรากฏวาเม่ือพนักงานอัยการไดนัดหมายพยาน
ใหไปพบเพื่อซักซอมทบทวนคําใหการ จาสิบตํารวจ อ. และ 
สิบตํารวจเอก ว . ไดโตแยงวาคําใหการของตนในสํานวน 
การสอบสวนไมตรงกับที่เคยใหไวกับพนักงานสอบสวน โดยมี
การแกไขตัดทอนสาระสําคัญหลายจุด และลายมือชื่อในคําใหการ
ไมใชลายมือชื่อของตน เปนเหตุใหพนักงานอัยการมีความเห็น 
สั่งไมฟอง  

จาสิบตํารวจ อ. กับพวกจึงไดยื่นเรื่องรองเรียน และ 
ผูบังคับการตํารวจภูธรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงกับผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว
เห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีหากไดปลอมลายมือชื่อจริง 
ยอมเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได หรือกระทําการ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ควรไดรับโทษไลออก  

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) จึงมีคําสั่ง
ไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติเอกฉันทของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ ฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนที่มิควรได และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ งตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คณะ 
อนุกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ) ซ่ึงทําการแทน
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ (คณะกรรมการขาราชการตํารวจ) โดยโตแยงวา
ไดสอบสวนผูกลาวหาและพยานไปตามพฤติการณขอเท็จจริง 
ในการจับกุมทุกประการ ไมไดปลอมแปลงลายมือชื่อของ 
ดาบตํารวจ ส. จาสิบตํารวจ อ. และสิบตํารวจเอก ว. และเม่ือ
สอบสวนเสร็จไดพิมพใหอานและอานใหฟงแลวจึงใหผูกลาวหา
และพยานลงลายมือชื่อไวตอหนา ลายมือชื่อจึงเปนของผูกลาวหา
และพยานจริง และเชื่อวาไมมีผูใดลงลายมือชื่อตนเองใหเหมือนเดิม
ทุกคร้ัง   

ตอมา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดมี
หนังสือแจงผลการพิจารณายกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากรายงานการสอบสวน 
(แบบ สว.๖) วา (๑) ดาบตํารวจ ส. จาสิบตํารวจ อ. และสิบตํารวจ
เอก ว. ใหการสอดคลองกันวา คําใหการในสํานวนการสอบสวน
ไมตรงกับที่เคยใหไวในวันสอบสวน โดยจาสิบตํารวจ อ. และ 
สิบตํารวจเอก ว. ไดถายสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวน 
เก็บไว ซ่ึงเม่ือนํามาตรวจสอบเปรียบเทียบกับคําใหการในสํานวน
ของพนักงานอัยการ ปรากฏวามีการพิมพคําใหการขึ้นเปนฉบับใหม
แกไขในจุดสําคัญของคดีหลายจุด และมีการปลอมลายมือชื่อ 
ของตน (๒) หัวหนาเสมียนคดีใหการยืนยันวา ผูฟองคดีเปน



๓๙ 
 

ผูนําสํานวนการสอบสวนคดีสงพนักงานอัยการดวยตนเอง และ 
รางสํานวนการสอบสวนผูฟองคดีก็เปนผูเก็บรักษาไว ไมไดสงให
เจาหนาที่เสมียนคดีเก็บรักษาไวตามระเบียบ ซ่ึงตามหลักปฏิบัติ 
การนําสํานวนสงพนักงานอัยการและการเก็บรางสํานวนไดมีการ
มอบหมายใหขาราชการตํารวจผู อ่ืนเปนผูรับผิดชอบ และเม่ือ
ตรวจสอบในสมุดสารบบทะเบียนหนังสือสงอัยการ ไมมีหลักฐาน
การนําสงแตอยางใด 

พฤติการณหรือการกระทําของผูฟองคดีในฐานะพนักงาน
สอบสวน ถือวาเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได หรือ
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือพิจารณาเอกสาร
คําใหการฉบับที่จาสิบตํารวจ อ. และสิบตํารวจเอก ว. อางวาได
ถายสําเนาไว เปรียบเทียบกับคําใหการในสํานวนคดีที่ผูฟองคดี
อางวาเปนฉบับจริง เห็นวามีขอความเหมือนกันเกือบทั้งหมด 
ยกเวนบางจุดตามที่อางวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน ซ่ึงจุด
ที่แตกตางกันลวนเปนขอความสําคัญที่ระบุถึงพฤติการณ
ของผูตองหาวาเก่ียวของในคดีอยางไร และการไมมีขอความ
ดังกลาวในคําใหการในสํานวนคดีอาญาเปนผลใหขอกลาวหา
มีนํ้าหนักลดลง หากจะพิจารณาวาเปนกรณีที่มีการจัดทาํขึ้นใหม
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง นาจะเปนไปไดยากท่ีจะจัดทําเอกสาร
คําใหการท่ีมีจํานวนกวา ๓ หนา ใหมีขอความเหมือนกับเอกสาร
คําใหการที่อยูในสํานวนคดีเกือบทั้งหมด เพราะเอกสารสํานวน
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ไมไดอยูในการครอบครองดูแลของบุคคลทั้งสองและผูฟองคดี 
ก็ไมอนุญาตใหผูใดถายสําเนา  ในทางกลับกัน หากจะพิจารณาวา
ผูฟองคดีเปนผูแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารคําใหการ และปลอม
ลายมือชื่อบุคคลทั้งสอง ยอมเห็นวาผูฟองคดีสามารถทําไดอยาง
แนนอน เน่ืองจากเอกสารสํานวนทั้งหมดอยูในความครอบครอง
ของผูฟองคดีตลอดเวลา แมไมมีพยานหลักฐานที่ปรากฏ 
ชัดแจงวาผูใดเปนผูแกไขตัดทอนบันทึกคําใหการหรือปลอม
ลายมือชื่อ แตเม่ือพยานทั้งสองซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาของ 
ผูฟองคดีและไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมากอนยืนยัน
ตรงกันวามีการปลอมแปลงตัดทอนคําใหการของตนในฐานะ
พยานในสํานวนการสอบสวนที่นําสงใหพนักงานอัยการ ประกอบกับ
ไดมีการถายสําเนาคําใหการไวในวันที่ใหการกับผูฟองคดีซ่ึงมี
ถอยคําใกลเคียงกับบันทึกถอยคําพยานในสํานวนคดี รวมทั้ง 
ยังไดแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีกับผูฟองคดี ซ่ึงหากไมแนใจ
ยอมไมกลา เน่ืองจากหากเปนเรื่องที่ไมมีมูลความจริงหรือเปน
เร่ืองเท็จอาจไดรับโทษทางอาญา จึงนาเชื่อวาบุคคลทั้งสองใหการ
ไปตามความเปนจริง 

การที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานสอบสวนเจาของคดีได
ครอบครองเก็บรักษาสํานวนการสอบสวนมาโดยตลอด จึงยอมมี
โอกาสท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารในสํานวนการสอบสวนได  
และการที่ผูฟองคดีนําสํานวนการสอบสวนไปสงพนักงานอัยการ
ดวยตนเองและเก็บรางสํานวนไวกับตนเองนั้น วิญูชนยอมอาจ
พิจารณาไดวาผูฟองคดีตองการปกปดมิใหผูใดลวงรูขอเท็จจริง 
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ในคําใหการของพยานที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหม กรณี 
จึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดทําการแกไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอนขอความ
สําคัญออกไปจากคําใหการเดิมของพยานและพิมพขึ้นใหม 
เพ่ือชวยเหลือผูตองหาในคดีอาญา จนเปนเหตุใหพนักงาน
อัยการสั่งไมฟอง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได และกระทําการอันไดชื่อวาเปน 
ผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แหง
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  

คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณ จึงเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๙/๒๕๖๐) 

คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานที่ดีสําหรับขาราชการตํารวจวา ใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการนอกจากจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกําหนด 
ไวแลว ยังตองรักษาวินัยโดยการยึดถือและปฏิบัติตามขอปฏิบัติ 
และไมฝาฝนขอหามตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดใน 
กฎ ก.ตร. ดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาราชการตํารวจที่อยูใน
ฐานะพนักงานสอบสวนซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
พิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาและนําตัวผูกระทําความผิด
อาญามาดําเนินคดีสงฟองศาล จะตองไมกระทําการอันเปนการ
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ชวยเหลือผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาเพ่ือใหพนจากความผิด หรือ
ทําใหการฟองคดีหรือการดําเนินคดีในชั้นศาลเพื่อลงโทษผูกระทํา
ความผิดไมอาจดําเนินการได การกระทําดังกลาวยอมเปนการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได และกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
นอกจากนี้ ผูฟองคดียังไดโตแยงเก่ียวกับการปลอมลายมือชื่อวา
ตองมีการตรวจพิสูจนใหชัดเจน ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
ประเด็นนี้วา การสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยเปนเรื่อง
ทางการบริหารและการปกครองบังคับบัญชาขาราชการของ 
สวนราชการ การใชดุลพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน 
จึงไมจําตองเครงครัดหรือตองพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหา 
จนปราศจากขอสงสัยดังเชนการพิจารณาความผิดทางอาญา 
แตอยางใด สําหรับผูที่สนใจเรื่องน้ีสามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมไดจากคําพิพากษาดังกลาวขางตน 
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เร่ืองที่ ๖ 
สิทธิในการฟองกระทรวงการคลัง และการฟองเพิกถอน 

“ความเห็นของกระทรวงการคลัง” ...  
ในการตรวจสํานวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๙ และคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒/๒๕๖๐ 

สาระสําคัญ 
เจาหนาที่ฟองคดีเพ่ือขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา

เพิกถอนคําสั่งของหนวยงานของรัฐที่เรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยเจาหนาที่มีสิทธิ
ฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงการคลังใหเขามาเปนผูถูกฟองคดีอีกรายไดตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตไมสามารถฟองเพิกถอนความเห็นของ
กระทรวงการคลังได เน่ืองจากความเห็นหรือหนังสือของกระทรวง 
การคลังที่แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดน้ัน แมจะ
มีผลผูกพันใหหนวยงานของรัฐตองมีคําสั่งตาม แตก็เปนเพียง
สวนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพ่ือออกคําส่ังทางปกครอง
เทาน้ัน ยังไมถือเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจาหนาที่
จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองเพ่ือ
ขอใหศาลเพิกถอนความเห็นหรือหนังสือของกระทรวงการคลังได

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. เจาหนาที่ซ่ึงอยูภายใตบังคับของคําส่ังเรียกใหชดใช

คาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หนาที่น้ัน นอกจากจะมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐผูออกคําสั่งแลว 
ยังมีสิทธิฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงการคลังได เนื่องจากความเห็นของกระทรวงการคลัง
เปนสาเหตุสําคัญและเปนสาเหตุโดยตรงที่กอใหเกิดความเดือดรอน
เสียหายแกเจาหนาที่ และกอใหเกิดคําสั่งที่เรียกใหเจาหนาที่รับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน  

๒. แมความเห็นของกระทรวงการคลังตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผล
ผูกพันใหหนวยงานของรัฐตองมีคําส่ังตาม แตความเห็นของ
กระทรวงการคลังเปนเพียงสวนหนึ่งของการพิจารณาเพื่อออก
คําสั่งทางปกครองเทาน้ัน ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันจะเปน
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจาหนาที่ผูตกอยูในบังคับของ
คําสั่งจึงไมมีสิทธิฟองเพ่ือขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอน
ความเห็นของกระทรวงการคลังไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๕ 
 

สิทธิในการฟองกระทรวงการคลัง และการฟองเพิกถอน
“ความเห็นของกระทรวงการคลัง” ...  

ในการตรวจสาํนวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
 
ในกรณีที่เจาหนาที่ไดรับคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน

ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หากเจาหนาที่ผูรับคําสั่งใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น กอนฟองคดี
ตอศาลปกครองผูฟองคดีจะตองดําเนินการอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกอนฟองคดีตอ
ศาลปกครอง 

ในการฟองคดีตอศาลปกครอง นอกจากผูฟองคดีมีสิทธิ 
ที่จะฟองหนวยงานของรัฐที่เปนผูออกคําสั่งดังกลาวแลว มีประเด็น
ที่ตองพิจารณาวา 



๔๖ 
 

(๑) กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได รับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลังจะเปนผูถูกฟองคดีไดหรือไม ? 
และ 

(๒) นอกจากผูฟองคดีจะฟองโดยมีคําขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ดังกลาวแลว จะมีคําขอใหศาลปกครองเพิกถอน “ความเห็น
ของกระทรวงการคลัง” ไดหรือไม ?  

ทั้งน้ี เน่ืองจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ
ในเรื่องน้ีวา เม่ือผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิด 
ทางละเมิดไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลว ใหสง
สํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปใหกระทรวง 
การคลังตรวจสอบ และเม่ือกระทรวงการคลังมีความเห็นเชนใดแลว 
หนวยงานของรัฐตองมีคําสั่งตาม “ความเห็นของกระทรวงการคลัง” 
โดยหนวยงานของรัฐไมมีอํานาจมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน เวนแต
หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
ใหวินิจฉัยสั่งการไดตามที่เห็นวาถูกตอง 

ปญหาประการแรก คือ เจาหนาที่จะฟองกระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 
เปนผูถูกฟองคดีไดหรือไม ? 



๔๗ 
 

ประเด็นปญหาน้ีที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดไดวินิจฉัยไวในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๙ วา 
เจาหนาที่ผูที่ไดรับคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน (ผูฟองคดี)  
มีสิทธิฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงการคลังไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราช 
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมีเหตุผลสําคัญ คือ (๑) เม่ือกระทรวงการคลังมี
ความเห็นเชนใด หนวยงานของรัฐตองมีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยหนวยงานของรัฐ 
ไมมีอํานาจมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
จึงเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดี
และเปนสาเหตุโดยตรงที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน 
เน่ืองจากกอใหเกิดคําสั่งที่ใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนอันเปนวัตถุแหงคดีที่ผูฟองคดีขอใหศาลเพิกถอน ผูฟองคดี
จึงมีสิทธิฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลัง  

(๒) หากกระทรวงการคลงัหรือกรมบญัชีกลางซึ่งมีความเห็น
ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไมไดเขามาตอสูคดี 
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาผูฟองคดีไมตองรับผิด เม่ือศาล
มีคําพิพากษายกฟอง กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะ



๔๘ 
 

ไมมีสิทธิอุทธรณเพ่ือยืนยันความเห็นของตน ซ่ึงอาจทําให 
การตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดใหกระทรวงการคลังมีสวนสําคัญในการดูแลทรัพยสินของรัฐ
ไมอาจใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓) ถาศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองในสวนที่ฟองกระทรวง 
การคลังหรือกรมบัญชีกลาง หลังจากคดีถึงที่สุดแลว หาก
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม
ตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็จะเปนภาระทําใหตอง
พิจารณาคดีน้ีใหมอีกคร้ังหน่ึงและทําใหคดีลาชาโดยไมสมควร  

ปญหาประการที่สอง คือ เจาหนาที่จะฟองเพิกถอน 
“ความเห็นของกระทรวงการคลัง” ไดหรือไม ? 

ประเด็นปญหาน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวใน 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒/๒๕๖๐ โดยคดีน้ีผูฟองคดี
เปนขาราชการบํานาญ ไดรับคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามที่กระทรวงการคลังมีความเห็น จึงนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอน
คําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนและเพิกถอนหนังสือแจงผล 
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลัง 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมหนังสือของกระทรวง 
การคลังที่แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจะมี
ผลผูกพันใหหนวยงานของรัฐตองมีคําส่ังตาม แตเปนเพียง 
สวนหน่ึงของการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคําสั่งทาง



๔๙ 
 

ปกครองเทาน้ัน ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
อันจะถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก
หนังสือดังกลาวที่จะมีสิทธิฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนหนังสือแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของ
กระทรวงการคลังตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ทํานอง
เดียวกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๔-๕๖๙/๒๕๕๘) 

จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวจึงเปนการ
วางหลักวา การฟองเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผูฟองคดีมีสิทธิที่จะฟองกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง 
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได เน่ืองจากความเห็น
ของกระทรวงการคลังกอใหเกิดคําสั่งที่ใหผูฟองคดีชดใชเงิน  
แตไมมีสิทธิที่จะฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอน
ความเห็นของกระทรวงการคลังตามขอ ๑๘ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 



๕๐ 
 

 

เร่ืองที่ ๗ 
นําบันทึกถอยคําในชั้นสืบสวนขอเทจ็จริงไปใช ...  

แตไมรับฟง “คูกรณี” ในชั้นสอบขอเท็จจริง  
คําสั่ง (ไม) ชอบหรือไม ? 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๔/๒๕๕๘ 
สาระสําคัญ 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่
ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวชดใช
คาสินไหมทดแทน กรณีมีการทุจริตเงินคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
แตในกระบวนการออกคําสั่งนั้นคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดไดนําขอเท็จจริงตามรายงานการสืบสวน
ขอเท็จจริงไปใชโดยไมไดเรียกเจาหนาที่ไปสอบสวนอีก เจาหนาที่
จึงไมมีโอกาสช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
อยางเพียงพอและเปนธรรมตามขอ ๑๕ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ จะไดสงมอบเอกสารที่เก่ียวของ
ใหเจาหนาที่เพ่ือใชอางในชั้นอุทธรณคําสั่งและในการฟองคดีแลว 
แตการรับมอบเอกสารไมใชการใหโอกาสชี้แจงและแสดงพยาน 
หลักฐานกอนการพิจารณาอุทธรณสิ้นสุดตามมาตรา ๔๑ แหง

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

พระราชบัญญัติเดียวกัน คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทนจึงไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกระทําโดยไมถูกตอง
ตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ
การกระทําน้ัน 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. การสืบสวนหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวน

ขอเท็จจริงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความแนชัดวามีความเสียหาย
เกิดขึ้นแกทางราชการหรือไม สวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด เปนกรณีที่แนชัดแลววาเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ จึงตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดขึ้นมาพิจารณาวาผูใดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกทางราชการหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 

๒. กรณีที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
นําขอเท็จจริงตามรายงานการสืบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงไปใชในการพิจารณาเพ่ือออกคําส่ังเรียกให
เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน โดยไมไดเรียกเจาหนาที่ดังกลาว
ไปสอบสวนอีก ถือเปนการไมใหโอกาสคูกรณีไดชี้แจงขอเท็จจริง
และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนตามหลักการรับฟงคูกรณี  
ซ่ึงเปนรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับการออกคําสั่งทางปกครอง และสงผลใหเปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

๓. กระบวนการแกไขความไมสมบูรณของคําส่ังทางปกครอง
ในกรณีที่ไมไดรับฟงคูกรณีน้ัน มาตรา ๔๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหรับฟงคูกรณี
ในภายหลังได แตตองกอนสิ้นสุดกระบวนการอุทธรณคําส่ัง โดย
การดําเนินการดังกลาวจะมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองที่ไมสมบูรณ
เปนคําสั่งทางปกครองที่สมบูรณขึ้นได 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๓ 
 

นําบันทึกถอยคําในชั้นสืบสวนขอเทจ็จริงไปใช ... 
แตไมรับฟง “คูกรณี” ในชั้นสอบขอเท็จจริง  

คําสั่ง (ไม) ชอบหรือไม ?

 
กรณีที่หนวยงานของรัฐจะใชอํานาจเรียกใหเจาหนาที่

ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดหลักการที่เปน
สาระสําคัญของกระบวนการกอนออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ชดใช
คาสินไหมทดแทนไววา เม่ือเกิดความเสียหายขึ้นแกหนวยงาน
ของรัฐและหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงน้ันมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตอง
รับผิดและจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่ผูน้ันตองชดใช  ทั้งน้ี 
ในการดําเนินการดังกลาวตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
หรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 

เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงดําเนินการเสร็จ ใหเสนอ
ความเห็นไปยังหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือวินิจฉัยสั่งการวามี



๕๔ 
 

ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด  
แตยังมิตองแจงการสั่งการใหผูที่เก่ียวของทราบ โดยตองสง
สํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  หลังจากนั้น 
จึงมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

จากหลักการดังกลาวจะเห็นไดวา กอนที่ผูมีอํานาจจะออก
คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนจะมีกระบวนการ
ที่สําคัญหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การแสวงหาขอเท็จจริง 
ซ่ึงหนวยงานของรัฐอาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงทําหนาที่สืบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงอาจมีการสอบปากคํา
เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือใหทราบแนชัดวามีความเสียหายเกิดขึ้น
แกหนวยงานของรัฐหรือไม  หลังจากน้ัน ก็จะแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตามขอ ๘ ของระเบียบฯ) 
ทําหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหทราบวาผูใดจะตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการหรือไม และเปน
จํานวนเทาใด 

ในชั้นนี้มีประเด็นที่นาสนใจ คือ หากคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดใชบันทึกถอยคําของ
เจาหนาที่ที่ใหถอยคําไวตอคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมาใช
เปนการใหถอยคําของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และนําขอเท็จจริงตามรายงานการสืบสวนของ
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไปใชในการพิจารณาและเสนอ
ตอผูมีอํานาจแตงตั้งเพ่ือพิจารณาออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่



๕๕ 
 

ดังกลาวชดใชคาสินไหมทดแทน โดยไมเปดโอกาสใหเจาหนาที่ 
ไดชี้แจง โตแยง และแสดงพยานหลักฐานตามหลักการรับฟง
คูกรณีตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๑๕ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กรณีดังกลาวถือวาคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทนชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 

ตัวอยางคดีน้ีมูลเหตุเกิดจากปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
(ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีในฐานะที่มีหนาที่ควบคุม 
กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กรณีลูกจางชั่วคราวทุจริตเงินคาธรรมเนียมในกระบวนการตรวจ
ลงตรา 

ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวจึงอุทธรณคําส่ัง 
แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศพิจารณายกอุทธรณ 
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่ง โดยโตแยงประเด็นหนึ่งวา คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไมเปดโอกาสใหชี้แจงขอเท็จจริง
และโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 



๕๖ 
 

ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยถึงความชอบดวย
กฎหมายของกระบวนการออกคําสั่งตามขอโตแยงของผูฟองคดี
วา การสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงและการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปนการ
ดําเนินการที่ตางขั้นตอนและตางความประสงคกัน โดยการสืบสวน
หาขอเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหไดความแนชัดวามีความเสียหายเกิดขึ้นแกทางราชการ
หรือไมเทาน้ัน สวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปน
กรณีที่แนชัดแลววาเกิดความเสียหายแกทางราชการ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาวาผูใดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกทางราชการหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 

การที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ไดนําขอเท็จจริงตามรายงานการสืบสวนของคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงไปใชในการพิจารณาโดยไมไดเรียกผูฟองคดีไป
สอบสวนอีก ผูฟองคดีจึงไมมีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยง
แสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรมตามขอ ๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง
คําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคําส่ัง 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงตองใหผูฟองคดีไดมีโอกาสโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราช 



๕๗ 
 

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กอนที่จะมี
คําสั่งทางปกครอง เม่ือไมมีการดําเนินการ จึงเปนคําสั่งที่กระทํา
โดยไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนด
ไวสําหรับการกระทําน้ัน 

อยางไรก็ดี คดีน้ีผูถูกฟองคดีไดกลาวอางวาคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดสงมอบเอกสารตาง ๆ  
ที่เก่ียวของใหผูฟองคดีเพ่ือใชอางในชั้นอุทธรณคําสั่งและในการ
ฟองคดีตอศาลปกครอง โดยผูฟองคดีไดรับทราบคําชี้แจงและ 
ลงลายมือชื่อเปนผูรับเอกสารแลว จึงถือวาเปนการใหโอกาส 
ผูฟองคดีไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานแลว ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา เอกสารการรับมอบเอกสารไมใชกรณีที่เปน
การใหโอกาสผูฟองคดีไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานแตอยางใด  
นอกจากน้ี ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีหรือคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดใหผูฟองคดีมีโอกาสชี้แจง 
และแสดงพยานหลักฐานกอนการพิจารณาอุทธรณสิ้นสุดตาม
มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอยางใด 

ดังน้ัน คําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีน้ีเปนการวางหลัก
ปฏิบัติราชการที่ดีเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
กอนออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน ทั้งในแงของ 



๕๘ 
 

(๑) สาระสําคัญในความแตกตางระหวางขั้นตอนการสืบสวน
ขอเท็จจริงและการสอบขอเท็จจริงทางละเมิด ซ่ึงแมวาในชั้นสืบสวน
ขอเท็จจริงคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจะไดสอบปากคํา 
ไวแลว แตก็ไมอาจนํามากลาวอางไดวาคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองใหโอกาสคูกรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน
ตามหลักการรับฟงคูกรณีแลว คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดยังคงมีหนาที่ตองจัดใหมีการรับฟงคูกรณี 
อันถือเปนรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับการออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทน และ (๒) กระบวนการแกไขความไมสมบูรณของคําสั่ง
ทางปกครองในกรณีที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดไมไดดําเนินการรับฟงคูกรณี โดยมาตรา ๔๑ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ไดกําหนดใหรับฟงคูกรณีในภายหลังได แตตองกอนสิ้นสุด
กระบวนการอุทธรณ ซ่ึงจะมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองที่ 
ไมสมบูรณดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่สมบูรณได  นอกจากน้ี 
คดีน้ีหนวยงานของรัฐผูออกคําส่ังไดโตแยงวา การพิจารณา 
แตเพียงวากระบวนการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว มีผลทําใหคําส่ัง 
ไมชอบดวยกฎหมาย อาจทําใหรัฐไมไดรับการชดใชคาเสียหาย 
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอโตแยงน้ีวา สิทธิของรัฐหรือ
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หนวยงานทางปกครองที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนจาก
การกระทําละเมิด ยอมไมอาจลบลางสิทธิของเจาหนาที่ที่จะไดรับ
การพิจารณาและมีคําสั่งทางปกครองตามกระบวนการและขั้นตอน
ที่ชอบดวยกฎหมายได หนวยงานของรัฐจึงไมอาจอางเหตุผล 
ที่จะไดรับชดใชคาเสียหายมาเปนขอยกเวนของการพิจารณา
และการมีคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายได (ผูสนใจ
ศึกษารายละเอียดไดจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. ๑๘๔/๒๕๕๘) 
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เร่ืองที่ ๘ 
คณะกรรมการประเมินมีมติใหแกผลงาน ...  

หลายครั้ง ! เกินจําเปนหรือไม ? 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

กรณีคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการมีมติ
ใหผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ
แกไขผลงานถึง ๒ คร้ัง โดยแตละครั้งมีขอสังเกตใหปรับปรุงแกไข
ในประเด็นที่แตกตางกัน และตอมาไดมีมติไมอนุมัติใหผานการ
ประเมินและไมอนุมัติใหดํารงตําแหนงตามที่เสนอ ซ่ึงแมการประเมิน 
ผลงานจะเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ และศาลไมอาจ
กาวลวงดุลพินิจโดยแทในทางวิชาการได แตในขั้นตอนของการ
ตรวจและประเมินผลงานดังกลาว หากคณะกรรมการฯ เห็นวาตอง
ปรับปรุงแกไขผลงานในสวนใด ก็ควรแจงใหผูขอรับการประเมิน
ทราบตั้งแตในการประชุมเพ่ือประเมินผลงานคร้ังที่ ๑ เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตามขอสังเกตไดถูกตอง การที่คณะกรรมการฯ มีมติ
ใหปรับปรุงผลงานในการประชุมคร้ังที่ ๒ ในเรื่องอ่ืนอีกที่แตกตาง
จากเรื่องเดิมทั้งที่ไดพิจารณาเรื่องน้ันเสร็จแลว ถือเปนการกระทํา
ที่มีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนและโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย การที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติไมอนุมัติ
ใหผูขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
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หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
คณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมินผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับการดํารงตําแหนง หากไดตรวจสอบ
และประเมินแลวเห็นวาผลงานทางวิชาการนั้นมีเน้ือหาสวนใด
หรือประเด็นใดที่สมควรปรับปรุงแกไข ควรมีมติใหปรับปรุงแกไข
อยางครบถวนในประเด็นตาง ๆ ในคราวเดียว และเมื่อมีการ
ปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตนั้นแลว การตรวจสอบในครั้งถัดไป
ก็จะตองตรวจสอบในประเด็นตามที่ไดเคยใหคําแนะนําหรือให
ขอสังเกตไว การที่คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงแกไขหลายคราว
ในประเด็นที่แตกตางกันในแตละคราว ทั้งที่ไดเคยพิจารณา
และตรวจสอบในประเด็นเรื่องนั้นมาแลว อาจถือเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปนและเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงศาลปกครองไมอาจกาวลวงไปตรวจสอบเนื้อหาสาระของ
ผลงานทางวิชาการในการประเมินนั้นได เพราะถือเปนดุลพินิจ
โดยแทของคณะกรรมการฯ แตมีอํานาจตรวจสอบการใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนการตรวจและประเมินผลงาน
ดังกลาวได 
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คณะกรรมการประเมินมีมติใหแกผลงาน ...
หลายครั้ง ! เกินจําเปนหรือไม ? 

 
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  

เปนวิธีการหน่ึงในการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่สวนราชการตาง ๆ 
ไดนํามาใชเพ่ือคัดเลือกขาราชการท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ซ่ึงการมีมติให
ผลงานผานการประเมินหรือไม หรือสมควรใหขาราชการผูขอรับ
การประเมินปรับปรุงแกไขผลงานใหมใหสมบูรณอยางไร ?  

ถือเปนอํานาจหนาที่และเปน “ดุลพินิจ” ของคณะกรรมการ
ประเมินที่หนวยงานของรัฐไดมีคําสั่งแตงตั้งใหทําหนาที่ดังกลาว 
แตการใชอํานาจจะตองไมเปนไปตามอําเภอใจ ตองอยูภายใต
หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองที่ศาล
ปกครองมีอํานาจตรวจสอบได ดังเชน... 

คดีปกครองที่จะนํามาเลาสูกันฟงเรื่องนี้  
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการไดตรวจประเมิน 

ผลงานทางวิชาการของผูขอรับการประเมินและมีมติใหผูขอรับ 
การประเมินปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการสองคร้ัง โดยแตละ
คร้ังมีขอสังเกตใหปรับปรุงแกไขผลงานในประเด็นที่แตกตางกัน 

แตในที่สุดก็มีมติไมผานผลงานทางวิชาการของผูขอรับ
การประเมิน 
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กรณีดังกลาวมีปญหาที่นาสนใจ คือ คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการมีอํานาจกระทําไดหรือไม ? เพียงใด ? และ 
ศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการ
แทนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการหรือไม ? 

มูลเหตุของคดี น้ีเกิดจากผูฟองคดีไดยื่นขอรับการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการ
พิเศษ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัด เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจและประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลงานทางวิชาการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จํานวน ๙ คน โดยมี
กรรมการจํานวน ๓ คน เปนผูตรวจผลงานทางวิชาการของ 
ผูฟองคดี 

หลังจากน้ัน คณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ไดประชุม
พิจารณาผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีคร้ังที่ ๑ และมีมติ 
ไมใหผานเกณฑ โดยผูตรวจผลงานทางวิชาการจํานวน ๒ คน  
มีความเห็นใหผาน และอีก ๑ คน ไมใหผาน โดยใหปรับปรุงแกไข
ผลงานทางวิชาการตามขอสังเกตใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน  

ผูฟองคดีไดปรับปรุงแกไขผลงานตามขอสังเกตและเสนอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามเวลาที่กําหนด 

ตอมา คณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ไดประชุมพิจารณา
ผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีคร้ังที่ ๒ และมีมติไมใหผานเกณฑ 
โดยผูตรวจผลงานทางวิชาการจํานวน ๒ คน มีความเห็นใหผาน 



๖๔ 
 

และอีก ๑ คน (คนเดิม) ไมใหผาน โดยมีขอสังเกตใหปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมจากขอสังเกตที่ไดตรวจประเมิน 
คร้ังที่ ๑ และใหแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน โดยศึกษาธิการจังหวัด 
(ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีปรับปรุงผลงาน 

เม่ือปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตแลวจึงไดเสนอคณะ 
กรรมการตรวจและประเมินฯ  

แตตอมาคณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ไดมีมติ 
ไมอนุมัติใหผูฟองคดีผานการประเมินผลงานและผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 

ผูฟองคดีเห็นวา การไมอนุมัติใหผูฟองคดีผานการประเมิน
และไมอนุมัติใหเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอหลายประการและศาลปกครอง
ชั้นตนไมรับคําฟองที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และไมรับคําขอหลายประการ โดยศาลปกครองสูงสุดยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว  

ประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในคดีน้ี คือ มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเลื่อนวิทยฐานะเปนครู
ชํานาญการพิเศษชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีอํานาจ
ใหผูรับการตรวจและประเมินปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการ
โดยเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ประเมินผลงานทางวิชาการโดยทําการตรวจประเมินครั้งที่ ๑ และ 
มีมติใหปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการใหมตามขอสังเกต โดย 
ผูฟองคดีไดปรับปรุงแกไขผลงานแลวเสร็จ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมคร้ังที่ ๒ ตามขอสังเกต
เพ่ิมเติม  

แมการประเมินผลงานเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ และศาลไมอาจกาวลวงดุลพินิจโดยแทในทางวิชาการของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ได แตในขั้นตอนของการตรวจและประเมิน 
ผลงานดังกลาว หากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดอานผลงานของผูฟองคดี
แลวเห็นวาตองปรับปรุงแกไขผลงานในสวนใด ควรแจงใหผูฟองคดี
ทราบตั้งแตการแจงใหปรับปรุงแกไขในครั้งที่ ๑ เพ่ือใหผูฟองคดี
สามารถดําเนินการตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดถูกตอง  
ซ่ึงเม่ือผูฟองคดีไดปรับปรุงแกไขและเสนอผลงานที่ปรับปรุงแกไข
แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ควรพิจารณาวาผลงานที่เสนอดังกลาว 
ไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตหรือไม  

การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหผูฟองคดีปรับปรุงผลงาน
ทางวิชาการใหมในครั้งที่ ๒ ในเรื่องอ่ืนอีกที่แตกตางจากเรื่องเดิม
ทั้งที่ไดพิจารณาเรื่องน้ันเสร็จแลว จึงเปนการกระทําที่มีลักษณะ
เปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
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จึงไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําผลการประเมิน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยมีมติไมอนุมัติ
ใหผูฟองคดีเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ จึงไมชอบ
ดวยกฎหมายเชนกัน  

พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในสวนที่
ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษโดย 
ใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่มีมติ โดยมีขอสังเกตใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ดําเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีใหม 
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘๒/๒๕๕๙) 

คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ ดีให กับ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการวา จะตองไมกระทําการ 
ในลักษณะที่เปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนแกผูเสนอผลงาน
เพ่ือขอรับการประเมิน หากคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบและ
ประเมินผลงานทางวิชาการแลวเห็นวามีเน้ือหาสวนใดสวนหนึ่ง 
หรือประเด็นใดที่ตองปรับปรุงแกไข ก็สมควรที่จะมีมติใหปรับปรุง
แกไขในประเด็นตาง ๆ อยางครบถวนในคราวเดียว และหาก 
ผูขอรับการประเมินไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตนั้นแลว  
การตรวจสอบในครั้งถัดไปจะตองตรวจสอบในประเด็นตามที่ 
เคยไดใหขอสังเกตไว  นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดยังไดวาง
หลักการสําคัญของการตรวจสอบการใชอํานาจดุลพินิจของ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการวาถือเปนดุลพินิจโดยแท
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ในทางวิชาการที่ศาลปกครองไมอาจกาวลวงการใชดุลพินิจ  
โดยเขาไปตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการของผูขอรับ
การประเมินวาอยูในเกณฑที่ควรผานการประเมินผลงานหรือไม  
แตอยางใด ... แตมีอํานาจตรวจสอบการใช ดุลพินิจวาชอบ 
ดวยกฎหมายหรือไม และหากการใชอํานาจไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองจะเพิกถอนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น !! 
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เร่ืองที่ ๙ 
ลักษณะตองหามการเปนขาราชการตํารวจ ...  

กรณีเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย ! 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๙๙/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาคมีคําสั่งใหตํารวจออกจากราชการ 
เน่ืองจากมีประวัติตองหาคดีอาญาในความผิดฐานปลนทรัพยและ
พยายามฆาเจาทรัพยโดยมีอาวุธปน ซ่ึงความผิดฐานดังกลาวมีโทษ
ทางอาญาที่รุนแรง ทั้งยังสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของผูอ่ืน ซ่ึงมิใชพฤติการณอันดีงามที่วิญูชน
ทั่วไปพึงกระทํา จึงไมเหมาะสมสําหรับผูที่จะเขารับราชการตํารวจ
ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะผูรักษากฎหมายและ
ความสงบเรียบรอยของสังคม อันจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ประวัติเปนผูประพฤติตนอยูภายใตกฎหมาย แมตํารวจผูน้ีจะ
พนโทษและไดรับการลางมลทินแลว ก็มิไดมีผลเปนการลบลาง
ความผิดที่เกิดขึ้นแลวแตอยางใด กรณีถือวาเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี อันเปนลักษณะตองหามของการเปน
ขาราชการตํารวจตามมาตรา ๔๘ (๖) แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบขอ ๒ ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คําสั่งลงโทษใหออกจากราชการเพราะเหตุดังกลาวจึงเปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
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หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. แมพฤติการณการเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง

ในศีลธรรมอันดีจะเกิดขึ้นกอนการเขารับราชการตํารวจ แตก็ถือ
เปนลักษณะตองหามประการหนึ่งที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยคุณสมบัติ
ของผูที่จะเขารับราชการตํารวจมีอํานาจสั่งใหออกจากราชการเพราะ
เหตุดังกลาวไดตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
การเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. ขาราชการตํารวจถือเปนเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาขั้นตน จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีประวัติเปน
ผูประพฤติและปฏิบัติตนอยูภายใตกฎหมายและบรรทัดฐาน
ของสังคม การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในฐาน
ที่มีโทษทางอาญาที่รุนแรงและเปนการกระทําที่สงผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิต รางกาย ตลอดจนทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 
จึงถือเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีซ่ึงเปน
ลักษณะตองหามประการหนึ่งของการเปนขาราชการตํารวจ 

๓. การลางมลทินถือเปนการลบลางโทษท่ีเคยถูกลงโทษ
หรือไดรับมาแลวเทาน้ัน มิไดมีผลลบลางการกระทําความผิด
หรือพฤติการณตาง ๆ ที่ไดเคยกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย
มาแลวแตอยางใด 
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ลักษณะตองหามการเปนขาราชการตํารวจ ... 
กรณีเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย ! 

 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๘ 

บัญญัติวา “ผูใดไดรับบรรจุเขาเปนขาราชการตํารวจ หากภายหลัง
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรา ๔๕ ตั้งแต
กอนไดรับการบรรจุ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งใหออกจาก
ราชการ แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติ 
ไปตามอํานาจหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
ที่ไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกน้ัน และถาการเขารับ
ราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ” โดยมาตรา ๔๘ (๖) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ประกอบกับขอ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัตแิละ
ลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจไวดังตอไปนี้ ... (๒) ไมเปน
ผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ... (๔) ไมเปน
ผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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จากบทบัญญัติตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. 
ขางตนนั้น อาจเปนปญหาในการวินิจฉัยวาพฤติการณอยางไร
ถือวา “ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม
อันดี” เชน พฤติการณหรือการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย
อาญาในฐานความผิดที่เก่ียวกับชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
ผูอ่ืนอันเปนความผิดในขอหาที่รายแรง หากตอมาผูกระทําความผิด
ถูกดําเนินคดีและไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด และ
ภายหลังจากพนโทษแลวไดมีการตรากฎหมายลางมลทินในวโรกาส
ตาง ๆ จะถือวา “เปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม
อันดี” อันจะสงผลทําใหบุคคลดังกลาวเปนผูมีลักษณะตองหาม 
ในการดํารงตําแหนงเปนขาราชการตํารวจตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง 
ของกฎ ก.ตร.ฯ หรือไม ? 

อุทาหรณจากคดีปกครองเรื่องน้ีมีมูลคดีเกิดจากเหตุ
ขางตนและถอืเปนตวัอยางของการกระทําทีถื่อวาเปนผูประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีที่จะทําใหผูมีอํานาจ
หนาที่ หรือแมกระท่ังเจาหนาที่ตํารวจหรือผูประสงคจะสมัคร 
เขารับราชการเปนตํารวจจะไดมีแนวทางในการวินิจฉัยหรือตระหนัก
ในการประพฤติตนหรือดํารงชีวิตไมใหเกิดความผิดพลาด 

เหตุของคดีเกิดจากผูฟองคดีไดสมัครสอบแขงขันตาม
ประกาศตํารวจภูธรภาค เร่ือง รับสมัครและสอบแขงขันบุคคล 
ภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผูฟองคดีเปนผูสอบไดลําดับ
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ที่ ๕๐ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค)  
ไดมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหมียศสิบตํารวจตรี ตําแหนง 
ผูบังคับหมูงานปกครองปองกัน  ตอมา มีการตรวจสอบประวัติ
การตองหาคดีอาญาพบวาผูฟองคดีมีประวัติตองหาคดีอาญา
ในความผิดฐานปลนทรัพยและพยายามฆาเจาทรัพยโดยมีอาวุธ
ปน ซ่ึงศาลจังหวัดไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ๓๔ ป 
๘ เดือน โดยพนโทษเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ  
ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวาผูฟองคดีเปนผูที่เคยถูกลงโทษจําคุก 
มากอนและเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
มีลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่ง แตคณะอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
เก่ียวกับการอุทธรณ ทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ) มีมติยกอุทธรณ 

ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลปกครองม ี
คําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมติยกอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒  

คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ 
เพราะเหตุเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม 
อันดีชอบดวยกฎหมายหรือไม ? และหากปรากฏขอเท็จจริงวา
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ไดมีพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหลางมลทินแกบรรดาผูตองโทษ และผูฟองคดี
ไดรับการลางมลทินดวย จะยังถือวาการเปนผูมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหมดส้ินไปดวยหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือบทบัญญัติมาตรา ๔๘ (๖) 
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ขอ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดบัญญัติ
ความหมายไวชัดเจนวาการกระทําเชนไรที่จะถือเปนการประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี จึงเปนกรณีที่กฎหมาย
ใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครองในการที่จะใชดุลพินิจ
วินิจฉัยวาการกระทําใดจะถือวาเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพรองในศีลธรรมอันดี ซ่ึงจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริง
เปนรายกรณี โดยคํานึงถึงวาการกระทําหรือพฤติการณน้ัน ๆ 
วิญูชนทั่วไปพึงกระทําหรือไม สอดคลองกับบรรทัดฐานของ
สังคมหรือไม ตลอดจนมีผลกระทบตอภาพลักษณของการเปน
ขาราชการตํารวจหรือไมประกอบดวย 

เม่ือผูฟองคดีไดเคยถูกศาลจังหวัดพิพากษาวาไดกระทํา
ความผิดฐานปลนทรัพยและฐานพยายามฆาจริง ซ่ึงความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานดังกลาวมีโทษทางอาญาท่ีรุนแรง 
ทั้งยังเปนการกระทําที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย ตลอดจนทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชพฤติการณ
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อันดีงามที่วิญูชนทั่วไปพึงกระทําและเปนการกระทําที่สังคม 
ไมอาจยอมรับ ขัดตอบรรทัดฐานของสังคม ประกอบกับการกระทํา
ความผิดดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับผูที่จะเขารับราชการเปน
ตํารวจ เน่ืองจากขาราชการตํารวจถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะผูรักษากฎหมายและ
ความสงบเรียบรอยของสังคม อันเปนเจาหนาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาขั้นตน จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ประวัติเปนผูประพฤติและปฏิบัติตนอยูภายใตกฎหมายและ
บรรทัดฐานของสังคม เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความศรัทธา 
แกประชาชน แมขณะกระทําความผิดผูฟองคดีจะยังไมบรรลุ 
นิติภาวะก็ตาม แตก็อยูในชวงอายุที่พึงมีวุฒิภาวะสามารถแยกแยะ
ผิดชอบชั่วดีได กรณีจึงฟงไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ทําใหมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๒ วรรคหน่ึง (๒) ของกฎ ก .ตร . วาดวย
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สวนการที่ผูฟองคดีไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติ 
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน สามารถ
รับฟงไดหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นน้ีวา การออก
คําสั่งลงโทษใหขาราชการออกจากราชการเปนมาตรการ 
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ในการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการเพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ อันมีลักษณะแตกตางจาก
การลงโทษผูกระทําผิดในคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญา ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของสวนรวม 

การที่ผูฟองคดีถูกศาลจังหวัดตัดสินลงโทษจําคุกและ
ไดรับการลางมลทินโดยผลของพระราชบัญญัติลางมลทินฯ   
แตอยางไรก็ตาม แมการลางมลทินจะถือวาผูฟองคดีมิไดเคย
ถูกลงโทษในความผิดในคดีอาญา แตก็มิไดหมายความวา 
ผูฟองคดีไมเคยกระทําความผิดหรือไดรับการลบลางการกระทํา
ความผิดแตอยางใด การกระทําที่เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกลงโทษ
ในทางอาญาจึงยังคงอยู และหาทําใหความเปนผูมีคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามของการรับราชการตํารวจตามขอ ๒  
วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร.ฯ ของผูฟองคดีหมดสิ้นไปไม เม่ือคําส่ัง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมาย มติของคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ ทําการแทนผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๙๙/๒๕๕๙) 

คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานที่ดีสําหรับผูมีอํานาจวินิจฉัย
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ  
ผูที่รับราชการตํารวจ ตลอดจนผูที่จะสมัครเขารับราชการตํารวจวา 
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แมพฤติการณการเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง 
ในศีลธรรมอันดีจะเกิดข้ึนกอนการเขารับราชการตํารวจ 
แตก็ถือเปนลักษณะตองหามประการหน่ึงของการเปน
ขาราชการตํารวจที่ผู มี อํานาจจะมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาว 
ออกจากราชการได  ทั้งน้ี เน่ืองจากขาราชการตํารวจถือเปน 
ตนทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงมีหนาที่ในการ
รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ปองกันและปราบปราม
ผูกระทําความผิด จึงไมควรกระทําการใด ๆ อันเปนการผิด
กฎหมายเสียเอง แตตองตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนใหอยู
ภายใตกรอบของกฎหมายทั้งในชวงกอนและหลังการเขารับ
ราชการ ดํารงตนและรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่
ราชการ ซ่ึงการมีประวัติที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดอาญา  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขอหาที่เปนความผิดรายแรงและมีโทษหนัก
ดังเชนความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผูอ่ืนนั้น 
เปนกรณีหน่ึงที่ถือวาบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพรองในศีลธรรมอันดีที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยคุณสมบัติของผูจะ
เขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจหรือผูมีอํานาจ
วินิจฉัยในเรื่องทางวินัยของขาราชการตํารวจสามารถวินิจฉัย 
ตัดสิทธิหรือใหออกจากตําแหนงเพราะเหตุดังกลาวได  
แมภายหลังการกระทําความผิดและพนโทษแลวจะไดรับการลาง
มลทินในวโรกาสตาง ๆ ก็ไมมีผลทําใหบุคคลน้ันกลายเปนผูมี
คุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ
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ไปได เพราะการลางมลทินถือเปนการลบลางโทษที่เคยไดรับ
เทาน้ัน มิไดมีผลเปนการลบลางการกระทําความผิดหรือ
พฤติการณตาง ๆ ที่ไดเคยกระทํามาแลวแตอยางใด 
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เร่ืองที่ ๑๐ 
ละทิง้หนาทีร่าชการเกินกวา ๑๕ วนั ...  

ตองใหโอกาส “คูกรณี” ชี้แจง ? 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๔/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

กรณีพนักงานสวนตําบลไมมาปฏิบัติงานติดตอในคราว
เดียวกันรวมเปนเวลา ๑๕๔ วัน โดยไมยื่นใบลา และนายก
องคการบริหารสวนตําบลเห็นวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
จึงงดการสอบสวนแลวมีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการฐาน
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงแมประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การใหออกจากราชการฯ จะมิไดกําหนดวิธีการสืบสวนไว 
แตผูมีอํานาจก็ชอบที่จะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อที่จะได
ทราบขอเท็จจริงและเหตุในการละทิ้งหนาที่ราชการ โดยสอบถาม
จากผูบังคับบัญชาระดับตน เพ่ือนรวมงาน ญาติหรือผูใกลชิด 
และหากปรากฏตัวผูถูกกลาวหากอนออกคําสั่ง ก็ชอบที่จะใหโอกาส
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอน เม่ือนายกองคการบริหาร
สวนตําบลออกคําสั่งโดยมิไดดําเนินการดังกลาว จึงไมเปนไปตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดังกลาว และมาตรา ๓๐ แหง
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําส่ัง
ลงโทษไลออกจากราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
แมขอ ๖๕ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย 

ซ่ึงมีสาระสําคัญเชนเดียวกับขอ ๓๑ (๒) ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข จะกําหนดใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจดําเนินการ
ทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรืองดสอบสวนได หากการละทิ้ง
หนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรนั้น เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง แตเม่ือคําส่ัง
ลงโทษทางว ินัยมีผลกระทบตอสิทธิของผูจะถูกลงโทษ การสืบสวน
เพ่ือใหไดความจริงวาการละทิ้งหนาที่ราชการมีเหตุผลอันสมควร
หรือไม หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการหรือไม จะตองใหโอกาสขาราชการหรือ
พนักงานผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ของตนเพื่อแกขอกลาวหากอนตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เน่ืองจากการใหโอกาส
ดังกลาวถือเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออก
คําสั่งทางปกครองที่หากมิไดดําเนินการแลว จะสงผลใหคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
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ละทิง้หนาทีร่าชการเกินกวา ๑๕ วัน ... 
ตองใหโอกาส “คูกรณี” ชีแ้จง ? 

 
ขาราชการตองอุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการ  

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของราชการเปนสําคัญ กฎหมาย 
วาดวยวินัยของขาราชการพลเรือน รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบ
เก่ียวกับวินัยของขาราชการประเภทอ่ืน จึงบัญญัติถึงพฤติการณ
ที่ถือวาผิดวินัยอยางรายแรงไวทํานองเดียวกัน อาทิเชน การละทิง้
หนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนความผิดวินัยอยางรายแรงและถือวา
เปนความผิดที่ปรากฏโดยชัดแจง เม่ือกรณีดังกลาวเปนความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจง กอนที่ผูมีอํานาจจะออกคําส่ังลงโทษทางวินัย
อยางรายแรง เชน ปลดออกหรือไลออก จะตองใหโอกาสคูกรณี 
ไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือตอสู 
แกขอกลาวหาตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ? 

คดีที่นํามาเปนอุทาหรณเรื่องนี้ เปนขอพิพาทกรณีนายก
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งไลพนักงานสวนตําบลออกจาก
ราชการ เน่ืองจากละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เกินกวา ๑๕ วัน  

โดยบทบัญญัติขอ ๑๓ ขอ ๒๓ วรรคเจ็ด และขอ ๓๑ (๒) 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ
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และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการทางวินัยวา การละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
และเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซ่ึงประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล (ปจจุบัน คือ นายกองคการบริหาร 
สวนตําบล) จะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรืองด
การสอบสวนก็ได เม่ือไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผล
อันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ และหากเห็นวาพนักงานสวนตําบล
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก
จากราชการ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลและ 
สงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการให
ออกจากราชการพิจารณาทําความเห็น และใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

ประเด็นปญหาในเบื้องตน คือ บทบัญญัติดังกลาวไมได
กําหนดวิธีดําเนินการสืบสวนไว ฝายปกครองจะมีวิธีดําเนินการ
อยางไร ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นน้ีวา แมขอกฎหมาย
ดังกลาวจะมิไดกําหนดวิธีดําเนินการสืบสวน แตก็ชอบที่จะตอง
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือที่จะไดทราบขอเท็จจริงและเหตุใน
การละทิ้งหนาที่ราชการ โดยหากไมอาจติดตามตัวผูถูกกลาวหาได
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ก็จะตองสืบสวนโดยสอบถามจากผูบังคับบัญชาระดับตน เพ่ือน
รวมงาน รวมไปถึงญาติหรือผูใกลชิดกับผูถูกกลาวหา และหากตอมา
กอนที่จะมีคําสั่ง ผูถูกกลาวหาปรากฏตัวก็ชอบท่ีจะใหโอกาส 
ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือตอสูแกขอกลาวหา
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

คดีน้ีมีขอเท็จจริงวา เดิมองคการบริหารสวนตําบล 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี  
๔ ขอกลาวหา คือ กรณีที่ ๑ มีพฤติการณสอเจตนาทุจริตและ 
มีพฤติการณอันนาเชื่อวาปกปดขอเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ 
กรณีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่โดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ กรณีที่ ๓ ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งการในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 
กรณีที่ ๔ ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ทําใหเกิด
ความเสียหายแกราชการอยางรายแรง โดยหยุดงาน ๓ คร้ัง รวม  
๑๓ วัน โดยไมเคยขออนุญาตผูบังคับบัญชาและไมเคยสงใบลา  
ผูถูกฟองคดี (นายกองคการบริหารสวนตําบล) โดยคณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงแบบ สว. ๒ และ สว. ๓ ใหแกผูฟองคดีทาง
ไปรษณีย  ตอมา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมีหนังสือถึง 
ผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ถึง
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน โดยไมยื่นใบลาหรือ
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แจงเหตุที่ไมมาปฏิบัติราชการ ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีความเห็นทาย
หนังสือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง งดการสอบสวน 
โดยไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นควรลงโทษไลออกจากราชการ  
ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผล 
อันสมควรตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตถูกยกอุทธรณ จึงนําคดีมา
ฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ัง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือการดําเนินการ 
ทางวินัยแกผูฟองคดีกอนออกคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา
เกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูถูกฟองคดีจะอางวา
ในชวงเวลาดังกลาวผูฟองคดีไมไดมาปฏิบัติงานจึงไมอาจพบตัว
ผูฟองคดี อันจะสามารถใหโอกาสผูฟองคดีไดโตแยงแสดง
พยานหลักฐานไดก็ตาม แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการ
สืบสวนหาขอเท็จจริงจากบุคคลที่เก่ียวของกับผูฟองคดีวาผูฟองคดี
มีเหตุอันควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการหรือไม รับฟงเพียงหนังสือของปลัด
องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงระบุวาผูฟองคดีไมมาปฏิบัติงาน
โดยไมสงใบลาหรือไมแจงเหตุที่ไมมาปฏิบัติราชการ กรณี 
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จึงไมเปนไปตามเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ขอ ๓๑ (๒) 
ประกอบกับผูฟองคดีโตแยงวาภายหลังที่หายจากอาการปวย
ตามใบรับรองแพทยที่ใหหยุดพักถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
ผูฟองคดีไดกลับมาปฏิบัติราชการปกติ แตถูกขัดขวางไมใหยื่น
ใบลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยไดรับแจงจากผูถูกฟองคดี
วาถูกส่ังพักราชการ จึงถือวาผูฟองคดีมีขอโตแยงในเรื่องที่ 
ถูกกลาวหา แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดใหโอกาสผูฟองคดี
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนกอนออกคําส่ัง การกระทํา
ของผูถูกฟองคดีจึงไมเปนไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบล เ ร่ือง หลักเกณฑและเ ง่ือนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข ขอ ๓๑ (๒) และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน คําสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําสั่งที่ออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมชอบ
ดวยกฎหมายเชนกัน  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. ๑๗๔/๒๕๖๐) 

แมขอพิพาทในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นํามา
เปนตัวอยาง จะเปนการดําเนินการทางวินัยตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 



๘๕ 
 

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกข ซ่ึงไมไดนํามาบังคับใชกับการดําเนินการ
ทางวินัยของกํานันผูใหญบานก็ตาม แตขอ ๓๑ (๒) ของระเบียบ
ดังกลาวมีบทบัญญัติของกฎหมายที่สอดคลองกับกฎ ก.พ.  
วาดวยการดําเนินการทางวินัย ขอ ๖๕ (๑) ซ่ึงมีสาระสําคัญวา 
การละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 
๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
ผูบังคับบัญชาจะใชดุลพินิจดําเนินการทางวินัยโดยไมตอง
สอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได เม่ือไดดําเนินการสืบสวนแลว 
เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึง 
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีน้ี จึงสามารถนํามา
เปนแนวบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับวิธีการสืบสวน
ความผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
และเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงวา แมการดําเนินการทางวินัย 
ตามฐานความผิดน้ี กฎหมายจะมีขอยกเวนใหผูบังคับบัญชา 
มีอํานาจใชดุลพินิจไมดําเนินการสอบสวนหรืองดสอบสวนก็ตาม 
แตคําสั่งลงโทษทางวินัย เปนคําสั่งที่มีผลกระทบตอสิทธิของ
ขาราชการผูจะถูกลงโทษ  ดังนั้น การสืบสวนเพ่ือใหไดความจริงวา
การละทิ้งหนาที่ราชการดังกลาวมีเหตุผลอันสมควรหรือมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ 



๘๖ 
 

ทางราชการหรือไม จะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหาตามมาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซ่ึงเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการสืบสวน  
หากผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการดังกลาวกอนที่จะมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย ยอมมีผลทําใหคําสั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึงเปน
คําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย และอาจจะสงผลใหมี
การเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 

เร่ืองที่ ๑๑ 
“การรับฟงคูกรณี” ไมสมบูรณ ...  

แกไขไดกอนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ ! 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๑/๒๕๖๑ 
สาระสําคัญ 

ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
แหงชาติมีคําสั่งไลผูบังคับหมูฝายตรวจคนเขาเมืองออกจากราชการ 
กรณีที่ประทับลงตราขาเขาในหนังสือเดินทางโดยไมไดตรวจสอบ
ขอมูลตัวบุคคลทําใหมีผูอ่ืนนําหนังสือเดินทางน้ันไปใชประโยชน
จนถูกจับกุม ซ่ึงในขั้นตอนการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงไดมีบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา
ตามแบบ สว. ๒ และแบบ สว. ๓ โดยไดระบุขอกลาวหาและพยาน 
หลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาไวชัดเจน เม่ือผูบังคับหมูได
ลงลายมือชื่อรับทราบและยอมรับขอกลาวหาแลว แมบันทึกการแจง
ตามแบบ สว. ๓ จะมิไดระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทํา
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหทราบ ก็มิไดมีผลทําใหบันทึกการแจง
ขอกลาวหาดังกลาวไมสมบูรณ 

สวนในชั้นการพิจารณาอุทธรณ เม่ือ อ.ก.ตร. เก่ียวกับการ
อุทธรณ มีมติใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยทําการสอบสวนเพ่ิมเติม
โดยเรียกผูบังคับหมูมาใหการแกขอกลาวหาตามแบบ สว. ๓ แลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

จึงถือไดวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาโทษทางวินัยไดดําเนินการ
แกไขขอบกพรองในสวนของการรับฟงขอเท็จจริง โดยใหโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแกขอกลาวหาตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณแลว 
คําสั่งลงโทษไลออกจากราชการจึงมีความสมบูรณครบถวน
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. กระบวนการสอบสวนทางวินัยถือเปนกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองกอนออกคําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงเปน
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฝายปกครองจึงตองถือปฏิบัติ
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่พระราชบัญญัติ
ขางตนหรือกฎหมายเฉพาะกําหนดไว เชน หลักการรับฟงคูกรณี
ตามมาตรา ๓๐ และหลักการจัดใหมีเหตุผลในคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หากฝายปกครองไมถือปฏิบัติยอมมีผลทําใหคําสั่ง
ทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

๒.คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยไมได รับฟงคูกรณีใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไมไดจัดใหมีเหตุผลในคําส่ัง
ทางปกครอง ฝายปกครองสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได
โดยการรับฟงคูกรณีหรือการใหเหตุผลในภายหลัง แตจะตอง
ดําเนินการดังกลาวกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ คําส่ัง
ทางปกครองนั้นจึงจะมีผลสมบูรณตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

“การรับฟงคูกรณี” ไมสมบูรณ ... 
แกไขไดกอนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ ! 

หลักการรับฟงคูกรณีตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือ
ตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไว ถือเปนหลักการที่มุงคุมครอง
สิทธิของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองที่ไดรับ
ผลกระทบจากคําสั่งทางปกครอง โดยเจาหนาที่จะตองใหโอกาส
คูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสโตแยง
แสดงพยานหลักฐานเพ่ือปกปองสิทธิของตนเอง หลักการดังกลาว
ถือเปนรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการ
ออกคําสั่งทางปกครอง หากกระบวนการในการพิจารณาออก
คําสั่งทางปกครองใด ไมมีการรับฟงคูกรณี อาจสงผลใหการออก
คําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เวนแตจะเขา
ขอยกเวนที่กฎหมายกําหนดไว โดยศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบ
และเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายไดตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อยางไรก็ตาม คําสั่งทางปกครองที่ไมไดรับฟงคูกรณี หาก
ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองหรือความไมสมบูรณ โดยจัดใหมี
การรับฟงคูกรณีกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ หรือ 



๙๑ 
 

ในกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดใหอุทธรณแตไดมีการรับฟงให
สมบูรณกอนนําคดีไปฟองตอศาลปกครอง คําส่ังทางปกครองนั้น
ยอมมีผลสมบูรณตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

ดังเชนคดีปกครองที่นํามาเสนอเรื่องน้ี เปนขอพิพาท 
ที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาหนาที่ตํารวจซ่ึงไดรับคําสั่งไลออกจากราชการ
โตแยงวา คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงไมเปดโอกาส
ใหผูฟองคดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแกขอกลาวหากอนมีคําสั่ง
ลงโทษไลออกจากราชการ  นอกจากน้ี ยังโตแยงวาบันทึกการแจง
และรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอกลาวหา (แบบ สว. ๓) มีสาระสําคัญไมครบถวนตามขอ ๑๘ 
ของกฎ ก.ตร. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาวคือ 
ไมไดระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการ
สนับสนุนขอกลาวหา จึงมีผลทําใหกระบวนการพิจารณาไมสมบูรณ
เปนเหตุใหคําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย 

โดยมูลเหตุของคดีเกิดจากผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนง 
ผูบังคับหมูฝายตรวจคนเขาเมือง ไดประทับลงตราขาเขาในหนังสือ
เดินทางของนางสาว ย. โดยไมปรากฏตัวนางสาว ย. และไมได
ตรวจสอบขอมูลในคอมพิวเตอร และมีบุคคลอ่ืนนําหนังสือเดินทาง
ไปใชประโยชนและถูกจับกุม ผูถูกฟองคดี (ผูบังคับการกอง
บังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ) จึงตั้ง



๙๒ 
 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และตอมาไดมีคําส่ัง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 

คดีน้ีผูฟองคดีอุทธรณและในชั้นอุทธรณ คณะอนุกรรมการ
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ (อ.ก.ตร.) ซ่ึงทําการแทน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ ไดแจงใหคณะกรรมการสอบสวน
วินัยทําการสอบสวนผูฟองคดีเพ่ิมเติม เนื่องจากผูฟองคดียังมิได
ชี้แจงแกขอกลาวหาหลังจากรับทราบแบบ สว. ๓ และตอมาไดมี
มติยกอุทธรณ 

ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจาก
ราชการ ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง ผูฟองคดี 
จึงอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดโดยโตแยงทั้งสองประเด็นขางตน 

ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
ของกระบวนการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงดังกลาวและ
วินิจฉัยวา การดําเนินการทางวินัยทั้งในสวนของการสอบสวน 
การพิจารณาลงโทษและการพิจารณาอุทธรณไดมีการดําเนินการ
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไว และผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําความผิดตามที่ 
ถูกกลาวหา ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเอง 
หรือผู อ่ืนไดรับประโยชนที่ มิควรไดตามมาตรา ๗๙ (๑) แหง
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พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คําส่ังลงโทษไล 
ผูฟองคดีออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับประเด็นขอโตแยงของผูฟองคดีน้ัน ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยไวโดยสรุปดังน้ี 

ขอโตแยงประเด็นแรก บันทึกการแจงและรับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  
(แบบ สว. ๓) มีสาระสําคัญไมครบถวนตามขอ ๑๘ ของกฎ ก.ตร. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไมไดระบุวัน 
เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุน 
ขอกลาวหาหรือไม ?  

ทั้งนี้ กฎ ก.ตร. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ กําหนดวา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนเรียก 
ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับ
แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและจะใหถอยคํา
หรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนํา
พยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาได และมีบันทึกการแจง 
และรับทราบขอกลาวหาตามแบบ สว. ๒ แลว ใหคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานดังกลาว หากเห็นวาเปนความผิด
ทางวินัยก็ใหเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุน 
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ขอกลาวหา โดยบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ และใหผูถูกกลาวหา 
ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน 

ศาลปกครองสูงสุดฟงขอเท็จจริงวา คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงไดมีบันทึกการแจงและรับทราบ 
ขอกลาวหาตามแบบ สว. ๒ แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูฟองคดี
ทราบวาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และแจงดวยวาผูฟองคดี 
มีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
และสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาได
ตามขอ ๑๗ ของกฎ ก.ตร. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซ่ึงผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดใหการตอ
คณะกรรมการสอบสวนในวันเดียวกันวาเปนผูประทับตราขาเขา
ในหนังสือเดินทางจริง 

สวนบันทึกการแจงตามแบบ สว. ๓ ไดระบุขอกลาวหา
ไวชัดเจนวา ผูฟองคดีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรไดตาม
มาตรา ๗๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และไดระบุพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทั้งพยานวัตถุ 
พยานเอกสารและคําใหการของผูฟองคดีในชั้นสอบสวนคดีอาญา
และวิ นัย ( ซ่ึ งผูฟ องคดีไดลงลายมือชื่ อรับทราบ) อันเปน
พยานหลักฐานที่ผูฟองคดีไมอาจนําพยานบุคคลมาสืบหักลาง
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พยานหลักฐานดังกลาวได อีกทั้งผูฟองคดีไดใหการยอมรับ 
ทั้งในชั้นสอบสวนคดีอาญาและวินัยวาเปนผูประทับลงตรา 
ขาเขาในหนังสือเดินทางจริง จึงไมมีประเด็นที่ผูฟองคดีจะตอง
แกขอกลาวหาวาผูฟองคดีมิไดกระทําการในเรื่องดังกลาว 

ดังน้ัน แมบันทึกการแจงตามแบบ สว. ๓ มิไดระบุวัน 
เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุน
ขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ ก็มิไดมีผลใหบันทึกการแจง
ดังกลาวไมสมบูรณ 

สวนขอโตแยงประเด็นที่สองท่ีวา คณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีชี้แจงแสดงพยาน 
หลักฐานแกขอกลาวหากอนมีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการน้ัน 

ปรากฏขอเท็จจริงวา ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ อ.ก.ตร. 
เก่ียวกับการอุทธรณมีมติใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยไป
ดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม ซ่ึงในการสอบสวนเพิ่มเติมไดเรียก 
ผูฟองคดีมาใหการแกขอกลาวหาตามแบบ สว. ๓ และผูฟองคดี
ไดมาใหการแกขอกลาวหา  ตอมา ไดมีการรายงานผลการ
สอบสวนเพ่ิมเติมให อ.ก.ตร. ซ่ึงไดพิจารณาและมีมติใหยกอุทธรณ 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ถือไดวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีได
ดําเนินการแกไขขอบกพรองในสวนของการรับฟงขอเท็จจริงโดย
ใหโอกาสผูฟองคดีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน เพ่ือแก
ขอกลาวหาตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดกอนสิ้นสุด
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กระบวนการพิจารณาอุทธรณแลว คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ จึงมีความสมบูรณครบถวนในสวนของการรับฟงขอเท็จจริง
ของคูกรณีตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ผูสนใจศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมไดจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๑/๒๕๖๑) 

กระบวนการสอบสวนทางวินัย ถือเปนกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองกอนออกคําสั่งลงโทษทางวินัยซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ฝายปกครองจึงตองถือปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือกฎหมายเฉพาะกําหนดไว เชน 
หลักความเปนกลางของเจาหนาที่ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือหลักการจัดใหมีเหตุผลในคําส่ัง
ทางปกครองที่ทําเปนหนังสือตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือ
หลักการรับฟงคูกรณีในการออกคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบ 
ตอสิทธิของคูกรณีตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน และหาก 
ฝายปกครองไมถือปฏิบัติยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองไมชอบ
ดวยกฎหมาย  แตอยางไรก็ตาม คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยไมจัด
ใหมีเหตุผลหรือไมไดรับฟงคูกรณี ฝายปกครองสามารถแกไข
ขอบกพรองของคําสั่งน้ันไดโดยการใหเหตุผลหรือรับฟงคูกรณี 
ในภายหลัง แตตองกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณดังเชน
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คดีน้ี ซ่ึงในช้ันการพิจารณาอุทธรณไดใหโอกาสคูกรณี โดยผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณไดใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยดําเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยสอบปากคําคูกรณีเพ่ิมเติมใหครบถวน 
ตามแบบ สว. ๓ ทําใหคําสั่งลงโทษทางวินัยมีผลสมบูรณตาม
หลักการรับฟงคูกรณี 

คดีน้ีจึงเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ ดีสําหรับ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐในการถือปฏิบัติ 
ตอสิทธิในการรับฟงคูกรณีตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือใหคําส่ัง
ทางปกครองถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญดังกลาว 
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เร่ืองที่ ๑๒ 
เจาหนาที่การเงินตองรับผิด ...  

เพราะละเลยไมตรวจสอบการรับจายใบเสร็จรับเงนิ 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

เจาหนาที่การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยซ่ึงได รับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาหนวยการเงินนอกงบประมาณ ละเลยมิได
ตรวจสอบจํานวนเงินคาอบรมที่ผูใตบังคับบัญชาจัดเก็บและนําสง
หลักฐานรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม เปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําการทุจริตนําเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว 
ซ่ึงหากเจาหนาที่ไดตรวจสอบในขั้นตอนการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
อยางเครงครัดในชวงที่มีการเบิกและสงคืนใบเสร็จรับเงิน ก็จะ
สามารถทราบไดวาการเบิกจายใบเสร็จรับเงินและการรับเงิน
ไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบกับตําแหนงดังกลาว
มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชีที่ตอง
เก่ียวของกับเงินจํานวนมากในทุก ๆ วัน จึงตองใชความระมัดระวัง
มากเปนพิเศษ การปลอยปละละเลยจึงถือเปนการปฏิบัติหนาที่
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหมหาวิทยาลัย
ไดรับความเสียหาย อันเปนการกระทําละเมิดที่เจาหนาที่ตองรับผิด
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
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ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบดานการเงินไว
อยางชัดเจนแลว พฤติการณจึงฟงไมไดวาการกระทําละเมิดเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ  ดังนั้น คําสั่ง
ใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมหักสวนแหง
ความรับผิดของหนวยงานออกจึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
เม่ือระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการเบิกจายเงินหรือ

การเก็บรักษาเงินของทางราชการไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว เจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่เก่ียวของกับ
งานดานการเงินและบัญชีจะตองปฏิบัติตามระเบียบนั้นอยาง
เครงครัดและดําเนินการควบคุมตรวจสอบใหครบทุกขั้นตอน 
เชน การที่ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ปจจุบันใชบังคับตามระเบียบการเบิกจาย 
เงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
กําหนดวาการจายใบเสร็จรับเงินใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงิน ให
พิจารณาจายในจํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะงานและใหมีหลักฐาน
การรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย และใหสวนราชการจัดใหมี
การตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บ นําสงหลักฐานและรายการ
ที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตอง
ครบถวนหรือไม หากตรวจสอบถูกตองแลว ใหผูตรวจแสดงยอด
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รวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไว
ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย พรอมลงลายมือชื่อกํากับ
ไวดวย กรณีหากเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานไปโดยปราศจากความระมัดระวัง และปลอยปละละเลย
ไมตรวจสอบความถูกตองครบถวนของจํานวนเงิน จนเปนชองทาง
ใหมีการทุจริตเกิดขึ้น จะถือเปนความรับผิดทางละเมิดที่เจาหนาที่
ผูเก่ียวของตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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เจาหนาที่การเงินตองรับผิด ... 
เพราะละเลยไมตรวจสอบการรับจายใบเสร็จรับเงนิ

 
เจาหนาที่การเงินนับวาเปนบุคลากรท่ีสําคัญของทุกสวน

ราชการ เน่ืองจากผูที่อยูในตําแหนงหนาที่ดังกลาวมีความเก่ียวพัน
ใกลชิดกับการรับจายเงินของทางราชการ และการปฏิบัติหนาที่มี 
ผลตอการบริหารทางการเงินการงบประมาณของราชการ กลาวคือ 
ในกรณีที่เจาหนาที่การเงินปฏิบัติหนาที่ฝาฝนตอหลักเกณฑและ
วิธีการที่ระเบียบกําหนดไว ยอมมีความเสี่ยงที่จะทําใหเงินของ 
ทางราชการไดรับความเสียหายหรือเปนชองทางใหเกิดการยักยอก
หรือเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัวหรือ
ผูอ่ืนได  ในทางกลับกัน หากเจาหนาที่การเงินปฏิบัติหนาที่ดวย
ความละเอียดรอบคอบ ดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการเก็บเงิน 
การรักษาเงินและการนําสงเงินใหถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ
หรือวิธีการที่ระเบียบกําหนดไวอยางเครงครัดแลว ยอมจะรักษา
ประโยชนในดานการเงินการงบประมาณของทางราชการหรือ
ปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได 

คดีปกครองที่นํามาฝากกันในเรื่องนี้ แมวาขณะที่เกิด 
ขอพิพาท ระเบียบในเร่ืองการเบิกจายเงินหรือการเก็บรักษาเงิน
ของทางราชการ จะอยูภายใตบังคับของระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และปจจุบัน 
จะไดมีการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยใชบังคับตาม
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ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณและสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสก็ตาม แตขอกําหนด
เก่ียวกับการรับเงินของสวนราชการก็ยังคงกําหนดหลักการและ
สาระสําคัญไวเชนเดิม 

ขอเท็จจริงในคดีน้ีเกิดขึ้นเม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีรับราชการ 
ในตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี ๔ และไดรับมอบหมาย 
ใหเปนหัวหนาหนวยการเงินนอกงบประมาณ และตอมาปรากฏวา
นางสาว ก. ซ่ึงมีหนาที่เก็บเงินคาลงทะเบียนและลงชื่อในใบเสร็จ 
รับเงินใหแกผูเขารับการอบรมโครงการศึกษาตอเน่ืองของคณะ
ทันตแพทยศาสตร แตไมนําสงเงินเขาเปนรายไดของคณะฯ โดย
เบียดบังเอาเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว 

หลังจากที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (อธิการบดีมหาวิทยาลัย) 
ไดรายงานผลการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ซ่ึงตอมา 
กระทรวงการคลังเห็นวา ผูฟองคดีเปนหัวหนาหนวยการเงินนอก
งบประมาณ แตไมดําเนินการตรวจสอบวาไดมีการนําสงเงินครบถวน
ตามใบเสร็จรับเงินหรือไม พฤติการณถือไดวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเสียหาย 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (มหาวิทยาลัย) จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชคาเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผูฟองคดี
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม เพราะหลังจากที่ไดตรวจพบวา
นางสาว ก. ไมไดสงคืนใบเสร็จรับเงิน ตนไดติดตามทวงถาม 
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบแลว จึงนําคดีมาฟองตอศาล
ปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 

จึงมีประเด็นที่นาสนใจวา เม่ือสวนราชการมีการจัดเก็บ
เงิน เจาหนาที่การเงินจะตองดําเนินการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
และตรวจสอบการรับเงินอยางไรเพ่ือมิใหฝาฝนตอระเบียบ 
ของทางราชการ และกรณีทีไ่มดําเนินการดังกลาว เจาหนาที่
จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกทางราชการหรือไม ? โดยมี
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ 
นําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ สรุปสาระสําคัญไดวา
ในการจายใบเสร็จรับเงินใหแกเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณา
จายในจํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและใหมีหลักฐาน
การรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย (ขอ ๙) และใหสวนราชการ 
จัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสง
หลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากตรวจสอบถูกตองแลวให
ผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่
ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลายมือชื่อ
กํากับไวดวย (ขอ ๒๐) 
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คดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับการเบิกใบเสร็จรับเงิน
ของนางสาว ก. เพ่ือนํามาเก็บเงินคาลงทะเบียน คือ ครั้งที่ ๑ 
เบิกเลมที่ ๑๐ เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ คร้ังที่ ๒ เบิกเลม
ที่ ๓๓ เม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ และคร้ังที่ ๓ เบิกเลมที่ ๓๘ 
เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

หลังจากที่ไดเบิกใบเสร็จรับเงินจากผูฟองคดีไปแลว 
นางสาว ก. ไมไดสงคืนใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๑๐ แตสงใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ ๓๓ ทั้งเลม เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ สวนเลมที่ ๓๘ 
ไดสงคืนเพียง ๒ ฉบับ เปนเงิน ๔๐๐ บาท จนกระทั่งวันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดีตรวจพบวาไมไดสงคืนใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ ๑๐ จึงติดตามทวงถามจากนางสาว ก. และรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบเม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕   

การกระทําดังกลาวของเจาหนาที่การเงิน ถือวาเปน 
การปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม ?  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กอนที่ผูฟองคดีจะจาย
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๓๓ โดยวิสัยของเจาหนาที่การเงิน จะตอง
ตรวจสอบและขอใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๑๐ คืนจากนางสาว ก. กอน 
แตผูฟองคดีมิไดใชความระมัดระวังในการตรวจสอบดังกลาว 
กลับจายใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๓๓ ใหแกนางสาว ก. จึงถือเปน
การจายใบเสร็จรับเงินใหแกเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงินโดยไมเหมาะสม
แกลักษณะงานที่ปฏิบัติ อันเปนการไมชอบตามขอ ๙ ของ
ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ 
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นอกจากน้ี เม่ือนางสาว ก. ไดรับเงินจากการดําเนิน
โครงการศึกษาตอเน่ือง ไมวาจะโดยวิธีชําระดวยเงินสดหรือ
วิธีการโอนเงินเขาบัญชีและสงทางไปรษณียธนาณัติ ซ่ึงนางสาว ก. 
จะเปนผูไปเบิกเงินหรือรับเงินจากธนาคารหรือสํานักงานไปรษณีย 
จากน้ันจะนําเงินสดพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่
จัดเก็บในวันน้ันทัง้หมด สงตอเจาหนาที่การเงินของคณะฯ ภายใน
วันที่ไดรับเงินน้ัน ผูฟองคดีซ่ึงไดรับเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ดังกลาวแลว จะตองจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่มีการจัดเก็บ 
และนําสงหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชี
เงินฝากธนาคารวาถูกตองหรือไม หากถูกตองผูฟองคดีจะตองแสดง
ยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันน้ัน 
ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับ 
ดวย การที่ผูฟองคดีไมมีหลักฐานในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว กรณี
จึงเปนการไมตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสง
หลักฐานรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารวาถูกตองหรือไมตามขอ ๒๐ ของระเบียบการเก็บรักษา
เงินฯ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑  

หากผูฟองคดีไดทําการตรวจสอบในขั้นตอนการควบคุม
ใบเสร็จรับเงินอยางเครงครัดในชวงที่มีการเบิกและการสงคืน
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๓๓ ก็จะสามารถตรวจสอบไดวาการเบิกจาย
ใบเสร็จรับเงินและการรับเงินไมเปนไปตามระเบียบ แตผูฟองคดี
กลับละเลยมิไดตรวจสอบตามอํานาจหนาที่และตามระเบียบที่
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กําหนดไวจนทําใหนางสาว ก. กระทําการทุจริตสําเร็จ ประกอบกับ
เม่ือพิจารณาจากตําแหนงหนาที่ของผูฟองคดีที่มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและบัญชีซ่ึงตองใชความระมัดระวัง 
และเนื่องจากจะตองเก่ียวของกับเงินจํานวนมากในทุก ๆ วัน  
จึงตองใชความระมัดระวังมากเปนพิเศษ  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดี
ปลอยปละละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบจนเปนชองทางให
นางสาว ก. กระทําการทุจริตสําเร็จและนําเงินของทางราชการไป
เปนประโยชนสวนตัว ถือไดวาปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง และเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
ความเสียหายอันเปนการกระทําละเมิด ผูฟองคดีจึงตองรับผิดตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อีกทั้งในการดําเนินโครงการศึกษาตอเน่ืองของคณะฯ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติควบคุม
ตรวจสอบโดยเฉพาะดานการเงินใหเจาหนาที่ไดปฏิบัติไวอยาง
ชัดเจนแลว สวนการกําหนดใหสามารถรับชําระคาลงทะเบียนได
หลายชองทางก็เพ่ือใหความสะดวกแกผูอบรมเทาน้ัน และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นก็เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดใชความระมัดระวัง 
ในการตรวจสอบการรับจายใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการรับเงินที่มี
การนําสงตามใบเสร็จรับเงิน และการนําสงหลักฐานและรายการ 
ที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารและแสดง 
ยอดรวมเงินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พฤติการณจึงฟงไมไดวา  



๑๐๗ 
 

การกระทําละเมิดของผูฟองคดีเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐ จึงไมอาจหักสวนแหงความรับผิดของ
หนวยงานออกได  ดังน้ัน คําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเสียหายตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง จึงเปนการใชสิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
โดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ในแตละกรณีตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว และเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๒/๒๕๕๙) 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ีถือเปนอุทาหรณ 
ที่ดีใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีวา หาก
ระเบียบของทางราชการไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไว
เปนการเฉพาะแลว เจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่เก่ียวของกับงานดาน
การเงินและบัญชีจะตองปฏิบัติตามที่ระเบียบนั้นกําหนดไวอยาง
เครงครัดและดําเนินการควบคุมตรวจสอบใหครบทุกขั้นตอน 
หากปฏิบัติงานโดยปราศจากความระมัดระวัง ละเลยไมตรวจสอบ
ความถูกตองหรือไมปฏิบัติตามที่กฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการกําหนดไว ยอมเปนชองทางใหมีการกระทําการทุจริต
เกิดขึ้นและสงผลใหราชการไดรับความเสียหาย ดังเชนกรณีน้ี 
หากเจาหนาที่การเงินและบัญชี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในฐานะ 
ที่เปนหัวหนาหนวยการเงินไดดําเนินการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
อยางรัดกุม และตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บไดใหถูกตอง 



๑๐๘ 
 

ตามอํานาจหนาที่และเปนไปตามที่ระเบียบกําหนดไวแลว 
ยอมปองกันมิใหผูหน่ึงผูใดกระทําการทุจริตหรือเบียดบังเอาเงิน
ของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวได ซ่ึงผูอานที่สนใจ
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคําพิพากษาดังกลาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 

เร่ืองที่ ๑๓ 
เสียหาย - ไมเสียหาย : ละเมิดหรือไม ?  

หากไมสงใชเงินยืม 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๗๘/๒๕๕๙ 

สาระสําคัญ 
กรณีผูอํานวยการศูนยพลศึกษาและกีฬาอนุมัติใหเจาหนาที่

พัสดุยืมเงินใชในโครงการอนุรักษและเผยแพรศิลปะมวยไทย
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุและคาตอบแทนวิทยากร โดยเจาหนาที่
การเงินมีบันทึกเสนอวาเห็นควรจายเงิน เม่ือผูอํานวยการศูนยฯ 
อางวามีการปลอมลายมือชื่อวิทยากรและดําเนินการโดยไมไดรับ
อนุมัติตามระเบียบของทางราชการ ผูอํานวยการศูนยฯ จึงตองรูวา
ไมมีการฝกสอนมวยไทยตามที่อนุมัติใหยืมเงินและตองเรงรัด
ติดตามใหมีการดําเนินการตามโครงการหรือติดตามใหสงคืนเงินยืม
โดยเร็ว มิใชเพียงมีหนังสือเรงรัดติดตาม การที่ผูอํานวยการศูนยฯ 
ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามิได
ดําเนินการดังกลาวน้ัน แมจะเปนการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่ลาชาเกินสมควร แตเม่ือผูใตผูบังคับบัญชาไมไดจายเงิน
คาตอบแทนวิทยากร ใบสําคัญคูจายจึงไมอาจนํามาเปนหลักฐาน
เพ่ือหักลางเงินยืมและเม่ือยังไมไดอนุมัติใหหักลางเงินยืม กรณี
จึงยังไมมีการหักลางเงินยืมและหนวยงานของรัฐยังสามารถเรียก
เงินคืนจากผูใตบังคับบัญชาผูยืมไดตามสัญญาการยืมเงิน

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

การกระทําของผู อํานวยการศูนยฯ จึงยังไมทําใหกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬาไดรับความเสียหาย และไมเปนการกระทํา
ละเมิดที่ผูอํานวยการศูนยฯ ตองรับผิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. การที่หนวยงานของรัฐจะมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใช

คาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดน้ัน การกระทําของเจาหนาที่ตอง
ครบองคประกอบความผิดทางละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันไดแก (๑) ตองมีการกระทํา 
(๒) เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และ (๓) มีความเสียหายเกิดขึ้น
และความเสียหายนั้นตองเปนผลโดยตรงมาจากการกระทํา หาก
ไมครบองคประกอบอยางใดอยางหน่ึงขางตน ยอมไมถือเปน
การกระทําละเมิดที่จะเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนได

๒. แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาเจาหนาที่กระทําการใด
อันเปนความผิดทางกฎหมาย แตถาการกระทําน้ันยังไมกอใหเกิด
ความเสียหายขึ้นตามองคประกอบของความรับผิดทางละเมิดแลว 
หนวยงานของรัฐก็ไมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่รับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนไดตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

เสียหาย - ไมเสียหาย : ละเมิดหรือไม ? 
หากไมสงใชเงินยืม 

 
ในการท่ีหนวยงานของรัฐจะเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะตองปรากฏในเบื้องตน
กอนวา การกระทําน้ันครบองคประกอบความผิดตามมาตรา ๔๒๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม และเมื่อเปนการ
กระทําละเมิดตามบทบัญญัติดังกลาวแลว เจาหนาที่ผูทําละเมิด
จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐที่ไดรับ 
ความเสียหายหรือไม เพียงใด (ทั้งกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับ
ความเสียหายเอง หรือบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายและ
หนวยงานของรัฐน้ันไดชดใชคาสินไหมทดแทนและตอมาไดใชสิทธิ 
ไลเบี้ยกับเจาหนาที่ผูทําละเมิด) จะตองพิจารณาตามมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   

โดยท่ีมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ไดกําหนดองคประกอบของการกระทํา “ละเมิด” ไววา (๑) มีการ
กระทํา (ทั้งเคลื่อนไหวรางกายหรือไมเคลื่อนไหวรางกายโดยรู
สํานึก) ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ (๒) เปนการกระทํา 
ที่ผิดกฎหมาย (๓) มีความเสียหายเกิดขึ้นและความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นตองเปนความเสียหายที่เปนผลโดยตรงจากการกระทําน้ัน 



๑๑๒ 
 

เม่ือการกระทําครบองคประกอบความผิดดังกลาวยอมเรียกไดวา
เปนการ “กระทําละเมิด” และหากการกระทําละเมิดน้ันเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูมีอํานาจ
ของหนวยงานของรัฐน้ันยอมมีอํานาจที่จะออกคําสั่งใหเจาหนาที่
ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดไว  ในทางตรงกันขาม หากการกระทําไมครบองคประกอบ
ความผิดขอหน่ึงขอใดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ยอมไมอาจถือเปนการกระทําละเมิดและหนวยงาน
ของรัฐจะออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ดังกลาวชดใชคาเสียหายไมได 

ดังเชนอุทาหรณจากคดีปกครองเร่ืองนี้ เปนเรื่องเก่ียวกับ
การพิจารณาการกระทําของเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการควบคุม
กํากับดูแลทางดานการเงิน (ผูอํานวยการกอง) แตไมเรงรัดให
เจาหนาที่ซ่ึงยืมเงินทดรองราชการสงใชเงินยืมตามกําหนดเวลา 
และตอมาหนวยงานของรัฐตนสังกัดไดออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิด แตเจาหนาที่ผูน้ันไมพอใจจึงนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว โดยคดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเกี่ยวกับ
องคประกอบของการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ในเรื่อง “ความเสียหาย”  

คดี น้ี มูลคดีเกิดขึ้นขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยพลศึกษาและกีฬา ไดอนุมัติใหนาย ส. หัวหนา



๑๑๓ 
 

เจาหนาที่พัสดุยืมเงินใชในราชการเพ่ือใชในโครงการอนุรักษและ
เผยแพรศิลปะมวยไทย เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุ (ซ่ึงไดมีการซื้อ
วัสดุและตรวจรับวัสดุ) และคาตอบแทนวิทยากร หลังจากซ้ือวัสดุ
จากรานคาและมีการตรวจรับแลว หัวหนางานการเงินไดมีบันทึก
เสนอวาเห็นควรจายเงินคาวัสดุใหแกผูขาย โดยปรากฏลายมือชื่อ
ผูฟองคดีเปนผูอนุมัติ แตผูฟองคดีอางวาเปนลายมือชื่อปลอม 
และนาย ส. ไดขออนุมัติหักลางเงินยืม แตผูฟองคดียังไมได
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตทายหนังสือถึงหัวหนาการเงินและบัญชีวา 
ใหตรวจสอบวามีการดําเนินโครงการหรือไม หลักฐานมีการปลอม
ลายมือชื่อวิทยากร มีการดําเนินการซื้อและตรวจรับพัสดุโดยไมได
รับอนุมัติตามระเบียบเก่ียวกับการพัสดุ  ตอมา มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะ
กรรมการฯ มีความเห็นใหยุติเรื่อง แตกระทรวงการคลังมี
ความเห็นวาผูฟองคดีไมควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เปนเหตุให
ราชการไดรับความเสียหาย เปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาท
เลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดก่ึงหน่ึงของคาเสียหายในเงิน 
คาวิทยากร  

ผูถูกฟองคดี (ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) จึงมี
คําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนคาตอบแทน
วิทยากร   
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หลังจากผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง ผูถูกฟองคดีมีความเห็น 
ใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอน
คําสั่งที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 

ศาลปกครองสูงสุดไดรับฟงขอเท็จจริงจากการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คือ วิทยากรที่ไดรับแตงตั้ง  
๒ คน รับวาไมเคยลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาของวิทยากรและ
ลงนามในใบสําคัญรับเงิน และไมไดรับคาตอบแทนวิทยากร 
สวนนาย ส. ใหการวาไมไดจายเงินคาตอบแทนใหวิทยากร
เพราะไมมีการฝกสอนมวยไทย แตในการเสนอขออนุมัติหักลาง
เงินยืม นาย ส. ไดแนบเอกสารใบสําคัญคูจายคาตอบแทน
วิทยากร ๒ ฉบับ ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท และมีหัวหนางานการเงิน
และบัญชีเขียนขอความเสนอผูฟองคดีวาตรวจหลักฐาน เอกสาร
ครบถวนถูกตอง สมควรอนุมัติ โดยเขียนทับขอความที่ถูกลบ 
(ตามที่ผูฟองคดีใหขอสังเกตไว)  

นอกจากนี้ ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดอนุมัติใหหักลาง 
เงินยืมและไดมีหนังสือทวงถามใหนาย ส. สงใชเงินยืม และ 
ไมปรากฏวานาย ส. ไดชี้แจงเก่ียวกับเงินยืมวาไดสงใชเงินยืม 
ไปแลวแตอยางใด 

ประเด็นปญหา คือ ผูฟองคดีกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามที่หัวหนางานการเงิน
และบัญชีไดใหการตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
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ทางละเมิด ก็มิไดระบุวาผูฟองคดีไดอนุมัติใหหักลางเงินยืม 
ในเอกสารใด และนาย ส. นําสงใบสําคัญเพ่ือขออนุมัติหักลาง
เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน มีทั้งขอความที่ปรากฏอยูและ
ขอความที่ถูกลบดวยน้ํายาลบคําผิด ก็ไมปรากฏขอความใดที่
แสดงวาผูฟองคดีไดอนุมัติใหหักลางเงินยืม และตอมาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือทวงถามใหนาย ส. สงใชเงินยืม ก็ไมปรากฏวานาย ส. 
ไดมีหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเงินยืมวาไดดําเนินการหักใชเงินยืม 
ไปแลว  

หลังจากผูฟองคดีพบวาลายมือชื่อวิทยากรเปนลายมือชื่อ
ปลอม ผูฟองคดีตองรูวาไมมีการดําเนินการฝกสอนมวยไทย
ตามที่อนุมัติใหนาย ส. ยืมเงินใชในราชการ ผูฟองคดีตองเรงรัด
ติดตามใหมีการดําเนินการตามโครงการหรือติดตามใหสงคืน 
เงินยืมโดยเร็ว รวมทั้งควรตองดําเนินการทางวินัยและอาญา 
กับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ มิใชเพียงมีหนังสือเรงรัดติดตาม การท่ี 
ผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของนาย ส. ผูใตบังคับบัญชา แตไมเรงติดตามใหมีการดําเนินการ
ตามโครงการหรือติดตามใหสงคืนเงินยืมโดยเร็ว แมจะเปนการ
ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร แตเม่ือ
นาย ส. รับวาไมไดจายเงินคาตอบแทนวิทยากร ใบสําคัญคูจาย 
จึงไมอาจนํามาเปนหลักฐานเพ่ือหักลางเงินยืม และผูฟองคดี 
ยังไมไดอนุมัติใหหักลางเงินยืม จึงฟงไดวายังไมมีการหักลางเงินยืม
ที่นาย ส. ยืมเงินราชการไปตามสัญญาการยืมเงิน หนวยงาน
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ของรัฐยังสามารถเรียกเงินคืนจากนาย ส. ผูยืมไดตามสัญญา
การยืมเงิน การกระทําของผูฟองคดีจึงยังไมทําใหกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬาไดรับความเสียหาย เพราะยังสามารถ
เรียกเงินคืนจากนาย ส. ไดตามสัญญาการยืมเงิน การกระทําของ 
ผูฟองคดีจึงไมเปนละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ทําใหผูฟองคดีไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดีซ่ึงเปน
เจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีชดใช
คาเสียหายจึงไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๙๗๘/๒๕๕๙) 

จากคําพิพากษาศาลปกครองดังกลาว เม่ือการกระทําของ
เจาหนาที่ (การละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร) 
ไมครบองคประกอบอันจะเปนความผิดทางละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในเรื่อง “ความเสียหาย” 
ซ่ึงตามคดีน้ี คือ หนวยงานของรัฐยังสามารถเรียกใหผูยืมเงินสงใช
เงินยืมได โดยขอเท็จจริงรับฟงยุติไดวาไมไดมีการจายเงินใหกับ
วิทยากรตามที่ไดขออนุมัติ กรณีจึงยังไมกอใหเกิดความเสียหาย 
หนวยงานของรัฐจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่รับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
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ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ตาม หากเจาหนาที่
ที่มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมติดตามเรงรัดใหขาราชการ 
ที่ยืมเงินสงใชเงินยืมคืนใหสวนราชการตามระเบียบและเงื่อนไข
ในใบยืม (หรือสัญญายืมเงิน) จนกระทั่งระยะเวลาตามที่กําหนด
ไดลวงพนไปและไมอาจเรียกเงินคืนได (เชน การพนจากตําแหนง) 
ทําใหราชการไดรับความเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัย
วา เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดังกลาวไมปฏิบัติใหถูกตองครบถวน 
ตามระเบียบและเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรง เจาหนาที่จึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายดังกลาว 
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เร่ืองที่ ๑๔ 
รถของกลางสูญหายไปจากสถานที่เก็บรักษา  
หัวหนาสถานีตํารวจ ... ตองรับผิดหรือไม ? 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๘/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลไดจัดสถานที่เก็บรถยนต
ของกลางเพิ่มเติม เน่ืองจากสถานที่เดิมมีรถของกลางจอดอยูเต็ม
พ้ืนที่แลว เปนเหตุใหรถยนตของกลางสูญหายไป แตเม่ือสถานที่
จัดเก็บเพ่ิมเติมเปนโรงจอดรถมีหลังคา อยูหางจากสถานีตํารวจ
เพียง ๑๐ เมตร มีแสงไฟสองสวางชัดเจน อยูใกลทางขึ้นลงอาคาร
ที่เปนหองทํางานฝายสืบสวนซึ่งมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด 
๒๔ ชั่วโมง และใกลหองทํางานเสมียนคดีที่สามารถมองเห็นได
โดยงาย จึงถือวาสถานที่จัดเก็บรถยนตน้ีอยูภายในบริเวณสถานี
ตํารวจและเปนสัดสวน มีความปลอดภัยกวาสถานที่เดิมซ่ึงอยูหาง
จากสถานี ๓๐ เมตร และการจัดใหมีเคร่ืองบังคับลอล็อคลอไว 
โดยแมอุปกรณจะเปนเพียงเหล็กบาง แตก็มีใชอยูแลวในราชการ
และมีจํานวนจํากัด อันถือเปนมาตรการที่ดีที่สุดและเขมงวดกวา
การใชแผงเหล็กก้ันหรือใชโซคลอง ประกอบกับการที่คนรายมุงหมาย
จะโจรกรรมรถยนตของกลางโดยเฉพาะ พฤติการณจึงถือไดวา
ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลในฐานะหัวหนาสถานีไดใช
ความระมัดระวังในการปองกันและดูแลรักษารถยนตของกลาง
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ตามสมควรแกหนาที่แลว  หาไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงไม  ดังน้ัน คําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่เรียกใหผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลชดใชคาสินไหม
ทดแทนจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
การดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐตามอํานาจหนาที่ที่

กฎหมายกําหนดไวน้ัน หากเจาหนาที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่ทางราชการ
กําหนดไว ตลอดจนหาวิธีการหรือมาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครอง
ดูแลและปองกันมิใหเกิดความเสียหายตามที่พึงจะกระทําได
แมวาจะมีขอจํากัดก็ตาม และไดกระทําไปดวยความระมัดระวัง
ตามสมควรแกกรณีแลว แมจะมีความเสียหายเกิดขึ้น เจาหนาที่
ดังกลาวยอมไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงาน
ของรัฐ อันเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดใหเจาหนาที่ตอง
รับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหนาที่เฉพาะแตเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน  ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 
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รถของกลางสูญหายไปจากสถานที่เก็บรักษา 
หัวหนาสถานีตํารวจ ... ตองรับผิดหรือไม ? 
 
หนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยใหแกประชาชน การปองกันและปราบปรามผูกระทํา
ความผิดทางอาญาของ “ผูพิทักษสันติราษฎร” หรือที่ประชาชน
เรียกกันโดยทั่วไปวา “ตํารวจ” เพ่ือปกปองคุมครองดูแลประชาชน
ใหมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเกิดความสงบสุขในสังคม 
ถือเปนความรับผิดชอบที่สําคัญของเจาหนาที่ตํารวจ และเปน
ภาระหนาที่ทางดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงในการดําเนินการตาม
ภาระหนาที่ดังกลาวน้ัน อาจทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดทรัพยสิน
อันเนื่องจากการกระทําความผิดหรือของกลางมาอยูในความ
คุมครองดูแลเพ่ือใชในการพิสูจนทางคดีหรือจัดการอยางอ่ืน 
ตามหนาที่ในทางราชการ 

ในโอกาสเริ่มตนปพุทธศักราช ๒๕๖๐ สํานักงาน 
ศาลปกครองขอขอบคุณวารสารตํารวจที่กรุณาใหพ้ืนที่เพ่ือ 
เผยแพรสาระนารูเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครองหรือบรรทัดฐาน 
การปฏิบัติราชการที่ดีจากคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง
สูงสุดในรูปแบบอุทาหรณจากคดีปกครอง ซ่ึงถือวาเปนสาระ
ความรูที่ผูอานสามารถศึกษาและทําความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น และ
ขอถือโอกาสนี้ในการเริ่มตนสิ่งดี ๆ อันเปนความรวมมือระหวาง
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หนวยงานของรัฐดวยกันในการเสริมสรางความรูทางดาน
กฎหมายอีกมิติหน่ึง เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี
หรือปกปองคุมครองสิทธิของเจาหนาที่ของรัฐผานบทความทาง
วิชาการที่ไดลงพิมพเผยแพรในวารสารตํารวจ 

อุทาหรณจากคดีปกครองเร่ืองน้ี เปนเรื่องเก่ียวกับทรัพยสิน
อันเปนของกลางในคดีอาญา คือ “รถยนตของกลาง” ไดสูญหาย 
ไปจากการดูแลรักษาของตํารวจ และบริษัทประกันภัยรถยนต 
ไดฟองเปนคดีแพง ซ่ึงศาลแพงพิพากษาใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาสินไหมทดแทน ขณะเดียวกัน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมี
คําสั่งใหผูฟองคดีซ่ึงขณะนั้นเปนผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล
และในฐานะหัวหนาสถานีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน (บางสวน) 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  

ปญหาที่นาสนใจในคดีน้ี คือ ประมวลระเบียบการตํารวจ
เก่ียวกับคดี ลักษณะ ๑๕ บทที่ ๙ ขอ ๔.๑ และขอ ๔.๓ ไดกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษารถของกลางไววา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหหัวหนาสถานีมีหนาที่เก็บรักษา 
ของกลางไวภายในบริเวณสถานที่ทําการของตนหรือสถานที่อ่ืนใด
ตามที่ผูกํากับการตํารวจนครบาล (ผูรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ) กําหนด โดยการเก็บรักษาใหใชความระมัดระวัง
ตรวจตรารถของกลางใหเปนอยูตามสภาพเดิมเทาที่สามารถจะ
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รักษาไวได  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
อาจจะกําหนดสถานที่เก็บรักษารถของกลางไวเปนการเฉพาะก็ได 

แตกรณีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมิไดมีการจัดใหมี
สถานที่สําหรับเก็บรักษารถของกลางไวโดยเฉพาะ ในทางปฏิบัติ
หัวหนาสถานีตํารวจแตละแหงจึงตองจัดหาท่ีเก็บของกลางเอง 
เม่ือเปนเชนนี้หากรถยนตของกลางสูญหายจากสถานที่ที่กําหนด
ดังกลาว หัวหนาสถานีตํารวจจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
จากการกระทําโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุ
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคล 
ภายนอกหรือไม 

คดี น้ีถือเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ ดี
สําหรับ “การกําหนดสถานที่และมาตรการหรือวิธีการ”  
ในการเก็บรักษารถยนตของกลางเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
และถือวาเปนขอพิจารณาสําคัญในการวินิจฉัยวา หัวหนา
สถานีตํารวจนครบาลประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม ? 

สถานที่และมาตรการเก็บรักษารถยนตของกลางในคดีน้ี
ปรากฏขอเท็จจริง คือ สถานที่เก็บรถของกลางที่จัดไวเดิมอยูหาง
จากตัวอาคารสถานี ๓๐ เมตร แตเน่ืองจากในวันที่มีการยึดรถยนต
ของกลางนั้น สถานที่เก็บของกลางดังกลาวมีรถของกลางที่ยึดไว
กอนหนาน้ันจอดอยูเต็มพ้ืนที่แลว ผูฟองคดีจึงจัดที่เก็บรถยนต
ของกลางเพิ่มเติม โดยจัดเก็บรักษารถยนตของกลางไว
บริเวณโรงจอดรถของนายตํารวจและผูมาติดตอราชการ
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บางสวน แตไมมีรถผูมาติดตอปะปนอยูเพราะมีรถยนต 
ของกลางจอดเต็มพ้ืนที่ ซ่ึงโรงจอดรถดังกลาวเปนแบบมีหลังคา
อยูหางจากสถานีเพียง ๑๐ เมตร มีแสงไฟสองสวางชัดเจน 
อยูใกลกับทางข้ึนลงตัวอาคารที่เปนหองทํางานฝายสืบสวน 
ที่มีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และใกลกับ
หองทํางานเสมียนคดีที่มีหนาที่ดูแลของกลางซึ่งสามารถ
มองเห็นไดโดยงาย พรอมทั้งสั่งการใหพนักงานสอบสวน
เจาของคดีและเจาหนาที่เสมียนคดีคอยตรวจตราดูแลตลอด อีกทั้ง
บริเวณดังกลาวยังอยูติดกับที่จอดรถจักรยานยนตและรถยนต
สายตรวจซึ่งใชเปนจุดปลอยแถวสายตรวจออกปฏิบัติหนาที่ 
ทุกวัน  นอกจากนี้ ผูฟองคดียังสั่งการใหมีการจัดเครื่องบังคับลอ
ล็อคลอไวปองกันการโจรกรรมรถยนต และติดปายไววา 
เปนรถยนตของกลางอยางชัดเจน 

การกําหนดสถานที่และมาตรการหรือวิธีการดังกลาว
เพียงพอตอการปองกันและดูแลรถยนตของกลางใหปลอดภัย  
อันจะเปนผลใหผูฟองคดีไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีรถยนตของกลางสูญหายหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การท่ีสถานที่เก็บรักษา
รถยนตของกลางซึ่งผูฟองคดีจัดใหเปนที่เก็บรถยนตของกลาง
เพ่ิมเติมอยูภายในบริเวณสถานีตํารวจและเปนสัดสวน อีกทั้งมี 
การติดปายไววาเปนรถยนตของกลางอยางชัดเจน ถือไดวามี 
ความปลอดภัยกวาสถานที่เก็บรถของกลางเดิมที่อยูหางจากตัว
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อาคารสถานี ๓๐ เมตร และการจัดใหมีเคร่ืองบังคับลอล็อคลอไว 
ซ่ึงแมวาอุปกรณดังกลาวจะมีลักษณะเปนเพียงเหล็กบาง แตก็มี
ใชอยูแลวในราชการและมีจํานวนจํากัด จึงถือเปนมาตรการที่ดี
ที่สุดและเขมงวดกวาการใชแผงเหล็กก้ันหรือใชโซคลอง ประกอบ
กับการดูแลรักษารถของกลางของผูฟองคดีเปนไปตามหลักเกณฑ 
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรถของกลางแลว ซ่ึงการสูญหายของ
รถยนตของกลางคันดังกลาวเกิดจากคนรายมุงหมายโจรกรรม
โดยเฉพาะ แมจะไดปองกันดูแลรักษาตามสมควรแกหนาที่ก็ตาม 
และเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอจํากัดเร่ืองสถานที่ 
เก็บของกลาง ประกอบกับระเบียบปฏิบัติมิไดกําหนดใหผูฟองคดี 
มีหนาที่ จัดเวรยามดูแลรถของกลางทุกคันตลอดระยะเวลา  
๒๔ ชั่วโมง ไวเปนการเฉพาะ การสูญหายของรถยนตของกลาง 
คันดังกลาวจึงเกิดจากความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติ
หนาที่ 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาถึงพฤติการณที่ผูฟองคดีไดพยายาม
ในการเก็บรักษารถยนตของกลางแลว ถือไดวาผูฟองคดีในฐานะ 
ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลไดใชความระมัดระวังในการปองกัน
และดูแลรถยนตของกลางคันดังกลาวตามสมควรแกหนาที่แลว 
หาไดจงใจหรือกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงไม 

จึงพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคา
สินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๘/๒๕๕๙) 
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี ไมเพียงแตจะ
สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มุงคุมครองเจาหนาที่ 
ที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความเสียหายโดยไมตั้งใจ หรือ 
มีความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่เทาน้ัน แตยัง
เปนการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีใหแกเจาหนาที่
ตํารวจ รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐวาในการดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวน้ัน หากเจาหนาที่
ไดปฏิบัติหนาที่ราชการตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว ตลอดจนหาวิธีการ 
หรือมาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครองดูแลและปองกันมิใหเกิด 
ความเสียหายตามที่พึงจะกระทําไดแมวาจะมีขอจํากัดก็ตาม 
และไดกระทําการตามหนาที่ดวยความระมัดระวังตามสมควรแก
กรณีแลว แมจะมีความเสียหายเกิดขึ้น เจาหนาที่ผูน้ันยอมไมตอง
รับผิดในความเสียหายดังกลาว เพราะการดําเนินการใด ๆ ของ
เจาหนาที่ไมไดเปนไปเพ่ือประโยชนเฉพาะตัว อันเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเม่ือเปนการกระทําที่จงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน  ทั้งน้ี ก็เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 
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เร่ืองที่ ๑๕ 
ปกเสาไฟฟาในหมูบาน ... แตผูอนุญาตไมมีอํานาจ !  

จึงไมชอบและตองรื้อถอน 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๘/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

บริษัทจัดสรรที่ดินและหมูบานโดยประธานหมูบานทําสัญญา
อนุญาตใหการไฟฟานครหลวงติดตั้งอุปกรณระบบจายไฟฟา 
(เสาไฟฟา) ในบริเวณสนามเด็กเลนของหมูบาน แตเม่ือมีการ
จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลว 
บริษัทจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล อีกทั้งบริษัทมีหนาที่บํารุงรักษา
สนามเด็กเลนอันเปนสาธารณูปโภคของหมูบาน โดยจะกระทํา
การใดที่เปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดลงหรือเสื่อม
ความสะดวกมิได การทําสัญญาอนุญาตดังกลาวจึงขัดตอมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับการที่หมูบานไมได
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และคณะกรรมการ
หมูบานเปนเพียงตัวแทนในการดูแลจัดการสาธารณูปโภคตาง ๆ 
เทาน้ัน เม่ือหมูบานไมมีผูแทนและตองถือวาผูอยูอาศัยในหมูบาน
ทุกหลังคาเรือนอยูในฐานะเสมือนเปนเจาของรวมในสนามเด็กเลน 
ซ่ึงการจัดการตองตกลงโดยคะแนนขางมาก สัญญาอนุญาตให
การไฟฟานครหลวงติดตั้งเสาไฟฟาเพ่ือเตรียมติดตั้งหมอแปลง
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ไฟฟาแรงสูงซ่ึงไดทําขึ้นในนามของหมูบาน จึงเปนสัญญาที่ทํา
โดยปราศจากอํานาจและไมมีผลใชบังคับ แมการติดตั้งจะเปนอํานาจ
ของการไฟฟานครหลวง แตเม่ือกอนเขาดําเนินการปกเสาไฟฟา
มิไดแจงเปนหนังสือใหเจาของบานทุกหลังคาเรือนทราบเพ่ือให
โอกาสคัดคาน อันไมเปนไปตามขั้นตอนที่มาตรา ๓๕ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ กําหนดไว  
ดังน้ัน การปกเสาไฟฟาในบริเวณสนามเด็กเลนของหมูบานจึง
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิด
ตอเจาของบานในหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให

บริษัทผูจัดสรรที่ดินมีหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ในหมูบานจัดสรร ไมกระทําการใด ๆ อันจะเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดลงหรือเสื่อมความสะดวก และมีหนาที่ตอง
ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพื่อให
ทําหนาที่ตาง ๆ แทนตนภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลา
ความรับผิดชอบตามที่ไดยื่นคําขออนุญาตจัดสรรที่ดินไวตาม
มาตรา ๒๓ (๕) 
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๒. กรณีบริษัทผูจัดสรรที่ดินไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมวา
จะดวยเหตุของการจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือเหตุอ่ืนใดตาม
มาตรา ๑๒๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงระหวาง
ที่บริษัทผูจัดสรรที่ดินไมมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือยังไมมีการจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรน้ัน การจัดการสาธารณูปโภคในหมูบาน
ยอมตองตกลงโดยเสียงขางมากของผูอยูอาศัยในหมูบานทุก
หลังคาเรือนในฐานะที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา ๑๓๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน หากมีการดําเนินการอยางใด ๆ 
เก่ียวกับการสาธารณูปโภคโดยบุคคลอ่ืนที่ไมมีอํานาจจะกระทําได
โดยชอบดวยกฎหมาย ยอมสงผลใหเปนการดําเนินการโดยปราศจาก
อํานาจและทําใหการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือการจัดทํา
บริการสาธารณะในหมูบานจัดสรรซึ่งเปนภารกิจและหนาที่ของ
หนวยงานทางปกครองนั้นเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ปกเสาไฟฟาในหมูบาน ... แตผูอนุญาตไมมีอํานาจ ! 
จึงไมชอบและตองรื้อถอน 

 
ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรร อันเปน

สิ่งอํานวยประโยชนที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหผูซ้ือที่ดิน
จัดสรรใชประโยชนรวมกันตามสัญญาหรือแผนผังและโครงการที่
ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ซ่ึงตกอยูในภาระจํายอม
เพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรรน้ัน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะตอง
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําน้ัน
ตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดลงหรือเสื่อมความสะดวกมิได (มาตรา ๔ และมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง)  

อยางไรก็ดี ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่ในการบํารุง 
รักษาสาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรรก็ตอเม่ือไดมีการดําเนินการ
อยางหน่ึงอยางใดภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรร
ที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาแลว ตามลําดับดังตอไปน้ี (๑) ผูซ้ือ
ที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และ (๒) ผูจัดสรรที่ดิน
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินใหดําเนินการอยางหน่ึง
อยางใดเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือจดทะเบียนโอน
ทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)  
ซ่ึงในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร พระราชบัญญัติการจัดสรร
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ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหตองมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนตอ 
เจาพนักงานที่ดินอันจะมีผลใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว
มีฐานะเปนนิติบุคคล และใหมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
เปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมาย 
(มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) 

ประเด็นที่นาสนใจ คือ หากผูจัดสรรที่ดินไดทําหนาที่ 
ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรรในขณะที่ไมมี
ฐานะเปนนิติบคุคล เน่ืองจากจดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีไปแลว และกรณียังมิไดมีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรใหถูกตองแตอยางใด การที่หนวยงานทางปกครอง
ไดเขาไปดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับสาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรร
ตามที่ประธานหมูบานมีหนังสือรองขอ การกระทําของหนวยงาน
ทางปกครองดังกลาวถือเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม  

ดังเชนคดีปกครองที่จะนํามาเลาสู กันฟงในเรื่องน้ี  
เปนกรณีของบริษัทเอกชนซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 
โดยไดจดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
ไปแลว แตไดไปทําสัญญาอนุญาตใหการไฟฟานครหลวงเขาไป
ปกเสาไฟฟาเพ่ือติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแรงสูงบริเวณสนามเด็กเลน
ของหมูบาน 

ขอเท็จจริงในคดีมีวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสี่คนเปนผูอยูอาศัย
ในหมูบานจัดสรรแหงหน่ึง โดยมีบริษัท ก. จํากัด เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์และเปนผูจัดสรรที่ดิน ซ่ึงไดมีการจดทะเบียนกันพ้ืนที่
สวนหนึ่งไวเปนสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเลน  ตอมา
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ปรากฏวาบริษัท ก. จํากัด และหมูบานโดยนาย ข. ในฐานะ
ประธานหมูบาน ไดไปทําสัญญาอนุญาตใหการไฟฟานครหลวง 
(ผูถูกฟองคดี) ติดตั้งอุปกรณระบบจายไฟฟา จากน้ันเจาหนาที่ของ
ผูถูกฟองคดีจึงไดทําการปกเสาไฟฟาที่บริเวณริมสนามเด็กเลน
ของหมูบานจํานวน ๒ ตน เพ่ือเตรียมติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 
แรงสูง ซ่ึงปจจุบันผูถูกฟองคดียังมิไดมีการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาและไดระงับการดําเนินการดังกลาวไวชั่วคราวแลว 
เน่ืองจากมีการคัดคานจากผูที่อยูอาศัยในหมูบานบางสวน 

ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๔ เห็นวา การดําเนินการ
ปกเสาไฟฟาดังกลาวของผูถูกฟองคดี ทําใหประโยชนแหงภาระ
จํายอมของที่ดินสนามเด็กเลนซึ่งเปนพ้ืนที่สาธารณูปโภคของ
หมูบานจัดสรรลดลงหรือเสื่อมความสะดวก และนาย ข. ประธาน
หมูบานซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อในสัญญาอนุญาตใหติดตั้งอุปกรณ
ระบบจายไฟฟาก็ไมมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ก. จํากัด  
ผูจัดสรรที่ดิน และไมมีอํานาจนําที่ดินที่ตกอยูในภาระจํายอมไป
อนุญาตใหมีการปกเสาไฟฟาได ประกอบกับหมูบานไมมีนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหมีการรื้อถอนเสาไฟฟาออกจากสนามเด็กเลนของ
หมูบาน  

การที่การไฟฟานครหลวงเขาไปดําเนินการปกเสาไฟฟา
บริเวณสนามเด็กเลนของหมูบานเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม ? เน่ืองจากบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
การไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ กําหนดใหการไฟฟานครหลวง
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มีอํานาจเดินสายสงศักยสูงยอยหรือสายสงศักยต่ําไปใต เหนือ ตาม 
หรือขามพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ หรือปก หรือตั้งเสาสับสเตชั่นหรือ
อุปกรณตาง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพ้ืนดิน
น้ันไมใชพ้ืนดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน และกอนที่จะดําเนินการ
ดังกลาว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
ที่เก่ียวของทราบ โดยเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินน้ันอาจ
ยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่บริษัท ก. จํากัด 
ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท
และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลว จึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
ที่จะทําสัญญาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีติดตั้งอุปกรณระบบจาย
ไฟฟาได อีกทั้งบริษัทดังกลาวมีหนาที่บํารุงรักษาสนามเด็กเลน
อันเปนสาธารณูปโภคของหมูบาน และจะกระทําการใดที่เปนเหตุ
ใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดลงหรือเสื่อมความสะดวกมิได  
การทําสัญญาดังกลาวจึงขัดกับบทบัญญัติในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  นอกจากน้ี การที่หมูบานไมไดจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร มีแตคณะกรรมการหมูบาน 
ซ่ึงเจาของรวมในหมูบานเลือกตั้งขึ้นมาเปนตัวแทนในการดูแล
จัดการเก่ียวกับสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยเก็บคาบริการเพ่ือเปน
คาใชจาย คณะกรรมการหมูบานจึงไมมีอํานาจตามกฎหมาย 
ที่จะทําสัญญาในนามของหมูบานได  ดังน้ัน สัญญาอนุญาตให 
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ผูถูกฟองคดีติดตั้งอุปกรณระบบจายไฟฟาจึงเปนสัญญาที่ทํา 
โดยปราศจากอํานาจและไมมีผลใชบังคับ  

เม่ือหมูบานไมไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรจึงไมมีผูแทน และตองถือวาผูที่อยูอาศัยในหมูบานจัดสรร
ทุกหลังคาเรือนเปนผูที่อยูในฐานะเสมือนเปนเจาของรวมในสนาม
เด็กเลนที่เปนสาธารณูปโภคของหมูบาน และมีสิทธิใชสอยและ 
ใชประโยชนจากที่ดินดังกลาวอันตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือ
ประโยชนแกที่ดินจัดสรรทุกหลังคาเรือน การจัดการทรัพยสินจึง
ตองตกลงโดยคะแนนขางมากตามมาตรา ๑๓๕๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง  
ดังน้ัน หากเจาของรวมที่มีคะแนนขางมากตกลงยินยอมใหติดตั้ง
อุปกรณระบบจายไฟฟาในสนามเด็กเลนอันเปนสาธารณูปโภค
ของหมูบานได ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจดําเนินการดังกลาวได  
การที่นาย ข. ประธานหมูบานซ่ึงไมใชผูแทนของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามกฎหมาย ไดขอใหมีการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาแรงสูงบริเวณสนามเด็กเลนของหมูบานโดยอางเอกสาร
แสดงความคิดเห็นของผูอยูอาศัยในหมูบาน (มีผูเห็นดวย ๓๔๐ 
หลังคาเรือน และไมเห็นดวย ๔ หลังคาเรือน) ซ่ึงเปนเพียงการ 
ทําเคร่ืองหมายในชองเห็นดวยหรือไมเห็นดวย โดยไมมีการให
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนเพ่ือประกอบการพิจารณาและไมมี
ลายมือชื่อเจาของบาน อีกทั้งวิธีการขอความเห็นก็ไมรัดกุมและมี
ขอบกพรองหลายประการ จึงไมอาจรับฟงไดวาคะแนนขางมากได
อนุญาตใหดําเนินการได  นอกจากนี้ แมการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา



๑๓๔ 
 

ดังกลาวจะเปนอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายที่ผูถูกฟองคดี
กระทําได แตการใชอํานาจจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน 
และวิธีการที่กฎหมายกําหนด เม่ือกอนการเขาดําเนินการปกเสา
ไฟฟาในสนามเด็กเลนของหมูบาน ผูถูกฟองคดีมิไดมีการแจง
เปนหนังสือใหเจาของบานจัดสรรทุกหลังคาเรือนทราบ เพ่ือให
โอกาสคัดคานและแสดงเหตุที่ไมสมควรทําไปยังคณะกรรมการ
การไฟฟานครหลวงพิจารณา จึงไมเปนไปตามขั้นตอนของ
มาตรา ๓๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง 
พ.ศ. ๒๕๐๑  

ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการปกเสาไฟฟาขนาด
ใหญจํานวน ๒ ตน เพ่ือติดตั้งหมอแปลงไฟฟาในบริเวณสนาม
เด็กเลนของหมูบาน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๔ 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีร้ือถอนเสาไฟฟาออกจาก 
สนามเด็กเลนของหมูบานภายในระยะเวลาที่กําหนด (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๘/๒๕๕๙) 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดขางตนถือเปนบรรทัดฐาน
การปฏิบัติราชการที่ ดีสําหรับหนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐวา ในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินการ 
อยางใด ๆ เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลสําเร็จน้ัน นอกจากจะตองเปน
กรณีที่มีกฎหมายใหอํานาจและการดําเนินการตามกฎหมาย 
ไดกระทําไปภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว  



๑๓๕ 
 

ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นหรือกฎหมายอ่ืนไดกําหนด
เง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ ขั้นตอน หรือวิธีการสําหรับการใช
อํานาจดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไวดวยแลว หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐยอมมีหนาที่ตองกระทําการตามเง่ือนไข
ดังกลาวอยางเครงครัด การใชอํานาจตามกฎหมายโดยมิได
ดําเนินการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ไว ยอมสงผลทําใหการกระทําน้ันไมชอบดวยกฎหมาย และหาก
การกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอเอกชนผูหน่ึงผูใด 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจตองกระทําการ 
หรืองดเวนกระทําการเพ่ือใหความเดือดรอนหรือเสียหายน้ัน 
หมดส้ินไป หรืออาจจะตองชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใน 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย   

นอกจากน้ี คดีน้ียังไดอธิบายหลักเกณฑเก่ียวกับการ
จัดการสาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรรวา ตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บริษัทผูจัดสรรท่ีดินนอกจากจะมี
หนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรร และ
จะตองไมกระทําการใดที่เปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดลงหรือเสื่อมความสะดวกแลว ยังมีหนาที่ตองดําเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพ่ือใหทําหนาที่ตาง ๆ 
แทนตนภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลาความรับผิดชอบตามที่
ไดยื่นคําขอในขณะขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๕) 
และรวมถึงกรณีที่บริษัทผูจัดสรรที่ดินไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  
ไมวาจะดวยเหตุจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือเหตุอ่ืนใด
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ตามมาตรา ๑๒๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงในระหวางที่บริษัทผูจัดสรรที่ดินไมมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือ
ยังไมมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรน้ัน การจัดการเก่ียวกับ
สาธารณูปโภคในหมูบานจัดสรรยอมตองเปนไปตามความเห็นชอบ
โดยเสียงขางมากของผูอยูอาศัยในหมูบานทุกหลังคาเรือน 
ในฐานะที่เปนเจาของรวมที่มีสิทธิใชสอยและใชประโยชนใน 
ที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคของหมูบาน การดําเนินการอยางใด ๆ 
เก่ียวกับสาธารณูปโภคโดยบุคคลอ่ืน อาทิ ประธานหมูบานหรือ
คณะกรรมการหมูบานดังเชนในคดีน้ี ยอมทําใหการจัดการ
เก่ียวกับสาธารณูปโภคดังกลาวเปนการดําเนินการโดยปราศจาก
อํานาจ และอาจสงผลทําใหการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือ 
การจัดทําบริการสาธารณะในหมูบานจัดสรรซ่ึงเปนภารกิจหนาที่
ของหนวยงานทางปกครองโดยตรงนั้น เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดดําเนินการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน 
หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 

เร่ืองที่ ๑๖ 
“ขับรถเกิดอุบัติเหตุ” แตไมใชพนักงานขับรถ !! ...  

ประมาทเลินเลออยางรายแรงและตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนหรือไม ? 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๓๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

เจาหนาที่กองตํารวจปาไมเดินทางไปราชการตางจังหวัด
โดยใชรถยนตของราชการขบัขี่ดวยตนเอง เน่ืองจากกรมปาไมไมมี
พนักงานขับรถประจํา และเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหวางทางเปนเหตุให
รถยนตไดรับความเสียหาย ซ่ึงการที่เจาหนาที่ขับรถดวยความเร็ว
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด (๑๐๐ กม./ชม.) ประกอบกับที่เกิดเหตุ
เปนทางโคง มีฝนตก ทําใหถนนลื่น จึงควรคาดหมายไดวาอุบัติเหตุ
อาจเกิดขึ้นไดงายและตองขับรถดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
โดยลดความเร็วใหต่ํากวาการขับรถในกรณีปกติ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จึงถือเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรงและเปนการกระทํา
ละเมิดตอกรมปาไม แตเม่ือเจาหนาที่ไมไดมีตําแหนงเปนพนักงาน
ขับรถยนต และการเดินทางไปปฏิบัติราชการในระยะทางไกลเปน
เวลาติดตอกันหลายวัน โดยเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายและยังตองขับรถยนตอีก ทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อย
จากการปฏิบัติงาน การละเมิดสวนหนึ่งจึงเกิดจากความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม  ดังนั้น 
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เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ในกรณีน้ีแลว คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดจึงตองหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออก
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณในการคุมครองเจาหนาที่และสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหแกเจาหนาที่ โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหนาทีแ่ลว เจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เฉพาะกรณีที่กระทําไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทาน้ัน และหนวยงานของรัฐอาจเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ไมเต็มจํานวนความเสียหายก็ได หากวาความเสียหายน้ันเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานสวนรวม 

๒. การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการกระทําโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไมน้ัน ตองพิจารณาทั้งระดับ
ความระมัดระวัง ภาวะวิสัย และพฤติการณของเจาหนาที่ในขณะมี
การกระทําละเมิดเกิดขึ้นประกอบกัน ซ่ึงถาเจาหนาที่พึงคาดหมาย
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ไดวาอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นและหากไดใชความระมัดระวัง
แมเพียงเล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายขึ้นได 
แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวาน้ันเลย หรือการกระทํา
มีลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอยางมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับการกระทําโดยประมาทเลินเลอ กรณีดังกลาวถือเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ซ่ึงเจาหนาที่จําตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ 
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“ขับรถเกิดอุบัติเหตุ” แตไมใชพนักงานขับรถ !! ... 
ประมาทเลินเลออยางรายแรงและตองชดใช 

คาสินไหมทดแทนหรือไม ?

 
เร่ืองนี้ เปนอุทาหรณจากคดีปกครองเก่ียวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่จากการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงมีประเด็น 
ที่นาสนใจหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องพฤติการณที่ถือวา “ประมาท
เลินเลออยางรายแรง” และ “การพิจารณาจํานวนเงินคา
สินไหมทดแทน” ที่เจาหนาที่ตองชดใช โดยมาตรา ๘ วรรคสอง 
และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดวา สิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจะมีไดเพียงใด ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง 
การกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตอง
ใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได และถาการละเมิดเกิดจาก
ความผิดและความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ
ดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย  

ดังนั้น อุทาหรณจากคดีปกครองเรื่องนี้จึงถือวามีความ 
สําคัญทั้งตอหนวยงานของรัฐที่จะไดมีแนวทางในการวินิจฉัย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่จากการปฏิบัติหนาที่ และ
ตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่จะไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หนาที่ตอไป    



๑๔๑ 
 

คดีน้ีผูฟองคดีเปนขาราชการ กองตํารวจปาไม ไดรับ
อนุมัติใหเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดภาคใต รวมกับเจาหนาที่
กรมอุทยานแหงชาติฯ เปนเวลา ๙ วัน โดยใชรถยนตของราชการ
ที่มีผูฟองคดีเปนผูขับรถยนต เน่ืองจากกรมปาไมไมมีพนักงาน
ขับรถประจํา หลังจากปฏิบัติงานในทองที่จังหวัดพังงาแลวเสร็จ
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. และจะตองเดินทางตอไปที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
ระหวางทางเกิดอุบัติเหตุ รถยนตเสียหลักตกลงไปในคลองสาธารณะ
ซ่ึงไมมีนํ้า และรถยนตไดรับความเสียหาย 

ในเบื้องตน กรมปาไมมีความเห็นตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวาเปน 
การกระทําโดยประมาทเลินเลอ (ธรรมดา) และใหยุติเรื่อง  
แตกระทรวงการคลังกลับมีความเห็นแตกตางวาเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กรมปาไมจึงออกคําส่ังให 
ผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนรอยละ ๗๕ ของคาเสียหาย 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  

หลังจากผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ัง และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเห็นใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงฟองคดีน้ีตอศาลปกครองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
โดยฟองอธิบดีกรมปาไมเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 



๑๔๒ 
 

คําสั่งที่ เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใน 
อัตรารอยละ ๗๕ ของคาเสียหาย และคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? โดยปรากฏขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ที่สําคัญในคดีน้ี คือ 

 ขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักและเบาเปนระยะ ๆ และ
ใกลบริเวณที่เกิดเหตุเปนทางโคงซาย  

 จากบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจรของ
พนักงานสอบสวนปรากฏวาฝงตรงขามดานขวามือของถนน 
จากริมถนนเขาไปมีรอยลอบนพ้ืนหญาบริเวณไหลทาง จุดเร่ิม 
ที่พบรอยลออยูกอนถึงหลักกิโลเมตรที่ ๖๘ (บริเวณที่เกิดเหตุ)  
เปนระยะประมาณ ๔๐ เมตร และอยูหางจากจุดที่พบรถตกอยูใน 
คูนํ้าประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ  

 ผูเชี่ยวชาญของบริษัทผูผลิตรถยนตใหความเห็นวา 
รถคันเกิดเหตุนาจะวิ่งดวยความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 

 ผูฟองคดียอมรับตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ วา 
ขณะเกิดเหตุขับรถดวยความเร็วประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 
และตองไปราชการตอที่ จังหวัดสุราษฎรธานีใหทันในเวลา 
๑๖.๓๐ น. และการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองมาจากรถจักรยานยนต 
วิ่งตัดหนาอยางกระชั้นชิดและรวดเร็ว จึงหามลอกะทันหัน 
และหักหลบ 

 



๑๔๓ 
 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนด
ความเร็วของการขับรถยนตนอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมือง
พัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกิน ๙๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ประเด็นที่นาสนใจประการแรก คือ อุบัติเหตุเกิดจากการ
กระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดีหรือไม ?  
ถาเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหกรมปาไมตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตถาเกิดจากความประมาทเลินเลอ (ธรรมดา)  
ผูฟองคดีไมตองรับผิด โดยความเสียหายจะตกเปนพับแก 
กรมปาไม ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นน้ีวา การท่ี 
ผูฟองคดีตองเดินทางใหถึงจังหวัดสุราษฎรธานีภายใน ๑๖.๓๐ น. 
โดยตองใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ และผูฟองคดีขับรถดวย
ความเร็วประมาณ ๑๐๐ กม./ชม. จึงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
ประกอบกับบริเวณที่เกิดเหตุเปนทางโคง มีฝนตก ยอมทําให
ถนนลื่น ซ่ึงยอมคาดหมายไดวาอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดงายและ
ตองขับรถดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยตองลดความเร็ว 
ใหต่ํากวาการขับรถในกรณีปกติ การเกิดอุบัติเหตุจึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ทําใหรถยนตของราชการไดรับความเสียหาย อันเปนการกระทํา
ละเมิดตอกรมปาไม สวนขออางวา มีรถจักรยานยนตวิ่งตัดหนาน้ัน 



๑๔๔ 
 

ปรากฏวาผูฟองคดีไมมีหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง เน่ืองจาก
คนที่น่ังมาในรถยนตน่ังหลับไมเห็นเหตุการณ 

ประเด็นที่นาสนใจประการตอมา คือ เม่ือความเสียหาย 
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ผูฟองคดีตองรับผิดในจํานวนความเสียหายตามที่กรมปาไมมีคําส่ัง
หรือไม ? ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ไดเพียงใดนั้น จะตองนําหลักเกณฑตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาดวย โดยคดีน้ีศาลปกครอง
สูงสุดไดพิจารณาเกณฑในเรื่อง (๑) ความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดําเนินงานโดยรวม ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา ผูฟองคดีไมไดมีตําแหนงเปนพนักงานขับรถยนต  
แตไดรับมอบหมายใหขับรถยนต การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ในระยะทางไกลเปนเวลาติดตอกันหลายวัน กรมปาไมควร
มอบหมายใหพนักงานขับรถทําหนาที่ขับรถ แตไมมีพนักงานขับรถ
ทําหนาที่ดังกลาว การละเมิดสวนหนึ่งจึงเกิดจากความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานโดยรวม และ  
(๒) ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หลังจากตรวจที่จังหวัดพังงาเสร็จ 
เปนเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ผูฟองคดีตองเรงรีบไปปฏิบัติหนาที่
ในจังหวัดสุราษฎรธานีใหทันกอน ๑๖.๓๐ น. ซ่ึงผูฟองคดี 
 



๑๔๕ 
 

ตองทําหนาที่ทั้งตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับมอบหมายและ 
ยังตองทําหนาที่ขับรถยนตอีก จึงเกิดความเหน็ดเหนื่อยจาก 
การปฏิบัติงาน  ดังน้ัน แมวาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง แตเม่ือพิจารณาถึงขอเท็จจริงดังกลาวแลว 
ผูฟองคดีควรรับผิดรอยละ ๒๕ ของความเสียหาย 

พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของกรมปาไมในสวนที่ใหผูฟองคดี
ชดใชเงินเกินจํานวนดังกลาว 

คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยใหลดคาแรงในการ
ซอมรถยนต รวมทั้งสัดสวนความรับผิดอันเกิดจากความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐดวย โดยผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมไดในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๓๒/๒๕๕๙ 
และนอกจากคดีน้ีจะไดสะทอนใหเห็นเจตนารมณของพระราช 
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะ
คุมครองเจาหนาที่และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ โดยกําหนด 
ใหเจาหนาที่ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะการกระทํา 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และถึงแมจะเปน 
การปฏิบัติหนาที่ด วยความประมาทเลินเลออยางร ายแรง  
แตหนวยงานของรัฐก็ไมอาจที่จะใชสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทํา
ละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนของความเสียหายได 
แตจะตองพิจารณาใหความเปนธรรมตามเกณฑที่มาตรา ๘  
 



๑๔๖ 
 

วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง 
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดไวดวย สวนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงจะมีลักษณะอยางไรนั้น  
ศาลปกครองสูงสุดไดเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๕๒ และที่ อ. ๗๑๖/๒๕๕๔ วาเปนการกระทํา
โดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 
และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตไมไดใช 
อยางเพียงพอ (ระดับของความประมาทเลินเลอ) โดยบุคคลนั้น
ตองพึงคาดหมายไดวา อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นและ 
หากใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิด 
ความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวาน้ันเลย
หรือมีลักษณะไปในทางที่บุคคลน้ันไดกระทําไปโดยขาดความ
ระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอยางมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับการกระทําโดยประมาทเลินเลอ (ระดับของความประมาท
เลินเลออยางรายแรง)  ดังน้ัน กระทําโดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือไม อยางไร จึงตองพิจารณาทั้งระดับความระมัดระวัง
และภาวะวิสัยและพฤติการณของผูกระทําในขณะเกิดการละเมิด
ซ่ึงคดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณา “ภาวะวิสัย” คือ ปจจัยภายใน
ตัวผูกระทําละเมิด เชน อาชีพ สภาพรางกาย และ “พฤติการณ” 
คือ ปจจัยภายนอกตัวผูกระทําละเมิดหรือปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
เชน ความเร็วของรถ สภาพถนน ทัศนวิสัย กฎหมาย ภาระงาน  



๑๔๗ 
 

ซ่ึงจากภาวะวสิัยและพฤตกิารณดังกลาว ผูฟองคดียอมพึงคาดหมาย
ไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้น หรือหากไดใชความระมัดระวัง
แมเพียงเล็กนอยก็จะปองกันความเสียหายน้ันได นอกจากน้ี 
มีขอสังเกตประการสําคัญเก่ียวกับการหักสวนความรับผิดจาก
ความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
โดยรวมและระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไวในคดีน้ีวานาจะเปนบรรทัดฐาน 
การปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจ 
ที่จะตองจัดหาพนักงานขับรถยนตทําหนาที่ขับรถยนตเปนการ
เฉพาะทุกคร้ังที่เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ เน่ืองจาก
เปนผูมีความเชี่ยวชาญโดยตรง เปนตน 

แมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จะบัญญัติขึ้นเพ่ือใหความเปนธรรมกับเจาหนาที่
และเปนขวัญกําลังใจในการทํางานอันเปนประโยชนแกราชการ 
ก็ตาม แตเม่ือเปนการกระทํา “ละเมิด” ก็ยอมนํามาซ่ึงความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดเอง
หรือบุคคลภายนอกไมมากก็นอย  ในทางตรงกันขาม หากได 
นอมนําคําสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสไวเปนปจฉิมโอวาทแก
พระภิกษุสงฆสาวกกอนเสด็จปรินิพพานวา “พวกเธอทั้งหลาย 
จงยังประโยชนตน ประโยชนทาน ใหถึงพรอมดวยความ 
ไมประมาทเถิด” มาปฏิบัติ โดยดํารงชีวิตอยูดวยความไมประมาท 
 



๑๔๘ 
 

ทั้งในดานชีวิตสวนตัวและการปฏิบัติหนาที่ ก็ยอมนํามาซ่ึง 
ความสงบสุขในสวนตัวและประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติเชนกัน  
ดังน้ัน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานก็สมควรอยางยิ่งที่จะตองระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายดังกลาว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 

เร่ืองที่ ๑๗ 
บันไดสะพาน (สาธารณะ) ปดทางเขาออกที่ดินเอกชน  

เกินสมควรหรือไม ? 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๙๑/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

กรมทางหลวงกอสรางสะพานคนเดินขามถนนโดยบันได
สะพานมีความยาว ๑๑.๓๐ เมตร และปดบังหนาที่ดินของเอกชน
เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนความยาว ๑๐ เมตร ทําใหไมสามารถ
เขาออกถนนและใชประโยชนในที่ดินไดตามสมควร ซ่ึงกรมทางหลวง
ยอมเล็งเห็นไดวาจะมีผลกระทบตอเจาของที่ดินโดยตรง และแมวา
การกอสรางสะพานจะเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
แตก็ตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสียหายของประชาชนดวย 
การที่กรมทางหลวงติดปายประกาศเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน แตไมไดใหขอมูล ชี้แจง และให
เหตุผลแกเจาของที่ดินกอนจะกําหนดตําแหนง แบบรูปสะพาน 
และดําเนินการกอสรางซ่ึงมีบันไดสะพานทอดยาวปดบังหนา
ที่ดินเกือบตลอดทั้งแนว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมเหมาะสม 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิด
ที่กรมทางหลวงตองดําเนินการแกไขแบบบันไดสะพานเพื่อให
เจาของสามารถเขาออกที่ดินของตนเองได 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. หลักความไดสัดสวนเปนหลักการเพ่ือควบคุมไมให

หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามอําเภอใจ 
แมจะเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว
ก็ตาม และเม่ือกฎหมายใหดุลพินิจไว หนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐจะตองพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินการ
น้ัน ๆ เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
และตามความจําเปน โดยจะตองเปนวิธีการหรือทางเลือกที่เกิด
ผลรายกับปจเจกบุคคลนอยที่สุด และเม่ือชั่งนํ้าหนักแลวประโยชน
สาธารณะที่จะไดรับตองมากกวาความเสียหายของปจเจกบุคคล

๒. กอนที่จะมีการกระทําทางปกครองหรือการดําเนินการ
ใด ๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะซ่ึงมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของปจเจกบุคคลน้ัน หนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐจะตองแจงและชี้แจงใหผูที่ไดรับผลกระทบทราบ
ขอมูล รายละเอียด และเหตุผลของการกระทําเพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ตรงกันกอนที่จะมีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตอไป ซ่ึงจะเปนอีกชองทางหนึ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาขอพิพาท
ที่อาจเกิดขึ้นระหวางหนวยงานหรือเจาหนาที่กับปจเจกบุคคล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕๑ 
 

บันไดสะพาน (สาธารณะ) ปดทางเขาออกที่ดินเอกชน
เกินสมควรหรือไม ? 

 
ในรัฐเสรีประชาธิปไตย ลวนใหความสําคัญกับการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐจะดําเนินการใด ๆ ในทางที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวและตอง
กระทําไปภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน  

“หลักความไดสัดสวน” ถือเปนหลักกฎหมายท่ัวไป
ในทางปกครองที่ไดมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับจวบจนถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ซ่ึงมีผล
ใชบังคับเม่ือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐) โดยหลักความไดสัดสวนนี้ 
มีหลักการท่ีจะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช
อํานาจของฝายปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย มิให
ใชอํานาจตามอําเภอใจ โดยจะตองใชดุลพินิจเลือกกระทําการ 
ที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเทาที่จําเปนและ
เหมาะสม เพ่ือใหเกิดดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะกับ
ความเสียหายของประชาชน 

คดีที่ นํ ามาเล า สู กันฟ งในเรื่ องนี้  เปนขอพิพาทที่ 
ศาลปกครองสูงสุดนําหลักความไดสัดสวนมาวินิจฉัย ซ่ึงนอกจาก
จะทําใหนักวิชาการกฎหมายปกครองไดเสริมสรางความรู 



๑๕๒ 
 

ความเขาใจหลักกฎหมายดังกลาวแลว ยังถือเปนหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีใหแกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะตอง
ตระหนักในการทาํหนาทีเ่พ่ือประโยชนสาธารณะโดยตองไมละเลย
ตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนที่ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย 

โดยคดีน้ีกรมทางหลวงไดดําเนินการกอสรางสะพาน 
คนเดินขามถนนบริเวณดานหนาที่ดินของผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
(ผูฟองคดี) แตบันไดสะพานไดปดทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดี
เกือบทั้งหมด ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกที่ดินได และ
เจาของที่ดินไดขอใหแกไขแลว แตกรมทางหลวงไมไดดําเนินการ
แกไข 

จึงยื่นฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหกรมทางหลวงแกไขแบบบันไดสะพาน 

ขอเท็จจริงของคดีน้ี คือ ที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดิน 
วางเปลาหนากวาง ๑๐ เมตร โดยไมไดอาศัยในที่ดินแปลงนั้น 
อีกทั้งผูฟองคดีไดทราบวามีการกอสรางสะพานปดบังหนาที่ดิน 
ภายหลังการกอสรางสะพานแลวเสร็จตามสัญญา 

กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) อางวา กอนดําเนินการ
กอสรางสะพานคนเดินขามถนนมีการติดปายประกาศแจงใหผูมี
สวนไดเสียในพื้นที่ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และไมไดแจง
ผูฟองคดีวาจะมีการกอสรางสะพานในบริเวณดังกลาว แตเจาหนาที่
ของกรมทางหลวงไดเสนอแนวทางแกไขตําแหนงบันไดสะพาน 
 



๑๕๓ 
 

ตามรูปแบบใหม โดยใหผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจาย นอกจากน้ี
ผูถูกฟองคดียังกลาวอางในชั้นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดวา 
จุดกอสรางสะพานเปนถนน ๔ ชองจราจร ใกลสี่แยกไฟจราจร  
อยูในบริเวณยานชุมชนหนาแนน มีการจราจรคับคั่ง ใกลตลาด
และโรงเรียน มีนักเรียนและประชาชนเดินขามเปนจํานวนมาก
และเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง สามารถอํานวยความสะดวกปลอดภัย
แกผูใชทางใหไดรับประโยชนสูงสุด 

ปญหา คือ การกอสรางสะพานคนเดินขามถนนเปน 
การดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? โดยคดีน้ีศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งใหกรมทางหลวงชี้แจงเก่ียวกับการ
แกไขแบบบันไดสะพานที่ทําใหผูฟองคดีสามารถเขาออกที่ดินได 
โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยของโครงสราง ความสะดวกและ
ความปลอดภัยของประชาชนผูใชสะพาน และประโยชนใชสอย
ของสะพานคนเดินขามเปนสําคัญ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การกอสรางสะพานคนเดิน
ขามถนนเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงการใชดุลพินิจ 
ในการกําหนดจุดและรูปแบบในการกอสรางสะพานคนเดินขาม
ถนน เปนการดําเนินกิจการทางปกครองเพ่ือบริการสาธารณะ 
โดยจะตองดําเนินการชอบดวยรูปแบบ ขั้นตอน และคํานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 



๑๕๔ 
 

เม่ือการกอสรางสะพานมีบันไดสะพานที่มีความยาว 
๑๑.๓๐ เมตร ปดบังหนาที่ดินของผูฟองคดีที่มีความยาว ๑๐ เมตร 
เกือบตลอดทั้งแนว และที่ดินของผูฟองคดีมีทางเขาออกเฉพาะ
ดานหนาที่ดินเพียงทางเดียว สวนดานหลังและดานขางทั้งสองขาง
ของที่ดินติดกับที่ดินของเอกชน ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออก
ถนนได อีกทั้งผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินเพียงรายเดียวที่บันได
สะพานคนเดินขามถนนพาดผาน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดียอม
เล็งเห็นไดวาการกอสรางบันไดสะพานคนเดินขามถนน
ดังกลาวจะมีผลกระทบตอผูฟองคดีโดยตรง การที่ผูถูกฟองคดี
ติดปายประกาศเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทราบลวงหนาไมนอยกวา 
๑๕ วัน แตมิไดแจงใหผูฟองคดีทราบ จึงเปนการที่ผูถูกฟองคดี
ไมไดใหขอมูล ชี้แจง และใหเหตุผลแกผูฟองคดีกอนจะมีการกําหนด
ตําแหนง แบบรูปสะพาน และดําเนินการกอสรางสะพาน และ 
ไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และแมวาการกอสราง
สะพานดังกลาวจะเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ
และการกําหนดจุดกอสรางสะพานจะเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูเดินขามถนนก็ตาม แตในการจัดทําบริการสาธารณะจะตอง
คํานึงถึงความเสียหายของผูที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางดวย  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีกอสรางบันไดสะพานคนขามถนนซึ่งมี
บันไดสะพานทอดยาวปดบังหนาที่ดินของผูฟองคดีเกือบตลอด
ทั้งแนว จนทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกถนนและไมสามารถ
ใชประโยชนในที่ดินไดตามสมควร จึงเปนการใชดุลพินิจโดย 
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ไมเหมาะสมและเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงตองดําเนินการ
แกไขแบบบันไดสะพานคนเดินขามถนนเพื่อใหผูฟองคดีสามารถ
เขาออกที่ดินของผูฟองคดีได  

เม่ือการแกไขบันไดสะพานคนเดินขามถนนตามแบบรูป
สะพานท่ีผูถูกฟองคดีเสนอตอศาลปกครองสูงสุด ทําใหไมปดบัง
หนาที่ดินของผูฟองคดีและผูฟองคดีสามารถเขาออกถนนและใช
ประโยชนในที่ดินไดตามสมควร จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีแกไข
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๙๑/๒๕๕๙)  

คดีนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ “หลักความ 
ไดสัดสวน” ที่เขามามีบทบาทในการควบคุมไมใหเจาหนาที่ของรัฐ
ใชอํานาจตามอําเภอใจ แมจะเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่กฎหมายกําหนดใหกระทําไดก็ตาม โดยเฉพาะเม่ือกฎหมาย 
ใหอํานาจ “ดุลพินิจ” หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
จะตองพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกที่จะดําเนินการ
เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
และความจําเปนของการดําเนินการ ซ่ึงจะตองเปนทางเลือกที่เกิด 
ผลรายนอยที่สุดกับปจเจกบุคคล รวมทั้งประโยชนที่สาธารณะ 
ไดรับจะตองมากกวาความเสียหายที่ปจเจกบุคคลที่เก่ียวของ 
จะไดรับ เม่ือในสังคมประชาธิปไตยไดใหความสําคัญกับสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน การดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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จึงตองไมเปนการเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
ประชาชนเกินสมควรแกเหตุดวย ประการสําคัญ กอนที่จะดําเนินการ
ใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ หากผลของการกระทําน้ันกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพอยางรายแรงแกปจเจกบุคคล ก็จําเปนตองแจงหรือ
ชี้แจงใหปจเจกบุคคลผูที่ไดรับผลกระทบดังกลาวทราบขอมูลและ
ใหเหตุผลเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจกอนที่จะมีการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป  ดังน้ัน คดีน้ีนอกจากนักวิชาการกฎหมาย
ปกครองจะไดมีความรูความเขาใจหลักกฎหมายท่ีสําคัญ คือ 
“หลักความไดสัดสวน” แลว ศาลปกครองสูงสุดยังไดวางหลัก
ปฏิบัติราชการที่ดีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการไดเปนอยางดีอีกดวย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 

เร่ืองที่ ๑๘ 
ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เพราะหมดความไววางใจ ... ดุลพินิจที่ไมอยู 
ในบังคับตองใหโอกาสและเหตุผล !?  

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

นายกเทศมนตรีมีคําส่ังถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ใหพนจากตําแหนง เน่ืองจากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายและไมรับผิดชอบในการบริหารราชการใหเปนไปตาม
กฎหมายและนโยบาย ซ่ึงอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเปนดุลพินิจ
โดยแทของนายกเทศมนตรี แมเลขานุการนายกเทศมนตรีจะไมมี
ความผิดหรือมิไดปฏิบัติหนาที่บกพรอง ก็สามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามที่เห็นวาเหมาะสม  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๘ เตรส (๓) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่นายกเทศมนตรี
มีคําสั่งถอดถอนโดยมิไดรับฟงเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงเปน
คูกรณีในกระบวนการออกคําสั่งกอนตามมาตรา ๓๐ แหงพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมิไดจัด
ใหมีเหตุผลประกอบคําสั่งตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จึงไมถือเปนการกระทาํที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมเปน
การกระทําละเมิดตอเลขานุการนายกเทศมนตรี 
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หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
 นายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีเพ่ือเปนผูชวย
ในการบริหารราชการของทองถิ่นไดตามมาตรา ๔๘ เตรส (๓) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงถือเปนดุลพินิจโดยแท
ที่หากผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
หรือแนวนโยบายของนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี
หมดความไววางใจในตัวของผูดํารงตําแหนงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 
หรือเห็นวามีบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมจะมาทําหนาที่ชวยบริหารงาน
ของทองถิ่นไดดีกวาแลว นายกเทศมนตรีก็มีอํานาจถอดถอน
ใหพนจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติของกฎหมายเดียวกันโดย
ไมจําตองใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ 
และไมจําตองใหเหตผุลประกอบคําสั่งตามมาตรา ๓๗ แหงพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไมถือเปน
การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายที่ผูอยูภายใตบังคับของคําสั่ง
จะนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลปกครองเพิกถอนไดตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เพราะหมดความไววางใจ ... ดุลพินิจทีไ่มอยู 

ในบังคับตองใหโอกาสและเหตุผล !? 
 
ตามหลักกฎหมายกรณีคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยเฉพาะคําสั่งทางปกครองที่กระทบถึงสิทธิและหนาที่ของคูกรณี
จะมีรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการในการออกคําสั่งตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๓๐ โดยตองใหคูกรณีหรือผูอยูภายใตบังคับของ
คําสั่งทางปกครองมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน และ
ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองนั้นไดทําเปนหนังสือจะตองจัดใหมี
เหตุผลไวดวยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๗ โดยเหตุผลนั้น
อยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
หากคําสั่งทางปกครองใดออกโดยมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑขางตน จะสงผลถึงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่ง
ทางปกครองนั้นได 

แตถาเปนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งถอดถอน
ผูใตบังคับบัญชาของตนซึ่งดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถิ่น  
ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น 
อันถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสถานภาพ
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ของสิทธิหรือหนาที่ของผูถูกถอดถอนใหพนจากตําแหนง การออก
คําสั่งนั้นจะตองอยูภายใตบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ที่จะตองใหโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน และ
การใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครองหรือไม เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ เตรส (๓) บัญญัติใหอํานาจ
นายกเทศมนตรีแตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี และมาตรา ๔๘ 
โสฬส บัญญัติใหรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และเลขานุการนายกเทศมนตรีตองพนจากตําแหนงเม่ือ
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง หรือนายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ใหพนจากตําแหนง 

มีแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับกรณีขางตน
ไวในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๕๙ ซ่ึงมูลเหตุ
ของคดีน้ีเกิดจากการท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงเลขานุการ
นายกเทศมนตรี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ (นายกเทศมนตรี) ไดมี
คําสั่งถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงโดยอางวาผูฟองคดี
ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายและ
นโยบาย และอาศัยตําแหนงหาประโยชนสวนตน 
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แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งถอดถอนออกจากตําแหนง
ไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญอยางเพียงพอในการที่จะ
ใหโตแยงแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งไมไดระบุระยะเวลา
ในการอุทธรณหรือโตแยงไว จึงเปนการออกคําสั่งทางปกครอง
ที่ไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่ง
ดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายและทําใหตนไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการขาดรายไดที่ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน 

ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ัง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยืนยันคําส่ังเดิม 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
(เทศบาลตําบล) ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินเดือนในอัตรา
ของเลขานุการนายกเทศมนตรีจนครบวาระการดํารงตําแหนง 

ประเด็นที่ตองวินิจฉัยเบื้องตน คือ การมีคําส่ังถอดถอน 
ผูฟองคดีออกจากตําแหนงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการ 
โดยถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมคําส่ังใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีจะเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ บัญญัติใหเจาหนาที่
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ตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและ 
มีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และตองจัดใหมี
เหตุผลไวในคําสั่งดังกลาวดวย แตการบริหารรูปแบบของเทศบาลนั้น
จะมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีจึงมีหนาที่
รับผิดชอบทั้งในทางการบริหารและในทางการเมืองทองถิน่
ตอประชาชนโดยตรง โดยกฎหมายใหอํานาจดุลพินิจที่จะแตงตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เห็นวามีความเหมาะสมและเปนผูที่ 
ตนใหความไววางใจวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่รวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพใหมาดํารงตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี 
เชนเดียวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
หรือที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อมาทําหนาที่ชวยเหลือในการ
บริหารงานของเทศบาล และยังใหอํานาจถอดถอนออกจาก
ตําแหนงอีกดวย เน่ืองจากตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี
ไมไดมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและไมใชผูที่สภาทองถิ่น
ใหความเห็นชอบ อีกทั้งสถานภาพการดํารงอยูของตําแหนง
เลขานุการนายกเทศมนตรียังมีความไมแนนอน เพราะตอง
ขึ้นอยูกับการดํารงตําแหนงของนายกเทศมนตรี กลาวคือ หาก
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีก็ตองพนจากตําแหนงไปดวยเชนกันตามมาตรา ๔๘ 
โสฬส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



๑๖๓ 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรีจึงเปนเพียงผูชวยของนายก 
เทศมนตรีซ่ึงจะตองทํางานตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
เทาน้ัน อํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการนายก 
เทศมนตรีจึงเปนอํานาจดุลพินิจโดยแทของนายกเทศมนตรี 
หากนายกเทศมนตรีหมดความไววางใจหรือเห็นวามีบุคคลอ่ืนที่
สามารถปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือตนไดดีกวา แมผูดํารงตําแหนงเดิม
ไมมีความผิดหรือไมไดปฏิบัติหนาที่บกพรอง นายกเทศมนตรี
ก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามที่ตนเองเห็นวาเหมาะสม 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ เตรส (๓) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

การที่นายกเทศมนตรีใชดุลพินิจมีคําส่ังถอดถอนเลขานุการ
นายกเทศมนตรีผูใดใหพนจากตําแหนง เน่ืองจากหมดความไววางใจ
ในตัวของบุคคลผูน้ัน จึงไมอยูในบังคับของมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีโดยมิไดรับฟงผูฟองคดี
ซ่ึงเปนคูกรณีในกระบวนการออกคําสั่งกอน และมิไดจัดใหมี
เหตุผลซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมาย
ที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจไวใน
คําสั่งดังกลาว จึงไมถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากไมเปนไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน 
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เม่ือคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเปนคําส่ังที่ชอบ
ดวยกฎหมายแลว จึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาที่ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐตนสังกัดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหผูฟองคดีแตอยางใด พิพากษายกฟอง 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ีจึงเปนบรรทัดฐาน
การปฏิบัติราชการที่ ดีในกรณีที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให
เลขานุการนายกเทศมนตรี รวมไปถึงผูดํารงตําแหนงรองนายก 
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีดวยวา หากผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือแนวนโยบายของนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี
หมดความไววางใจในตัวของผูดํารงตําแหนงไมวาดวยเหตุใด 
ก็ตาม หรือเห็นวามีบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมซึ่งจะมาทําหนาที่ในการ
ชวยบริหารงานของทองถิ่นไดดีกวาแลว นายกเทศมนตรีก็มี
อํานาจถอดถอนใหพนจากตําแหนงไดโดยไมจําตองใหโอกาส
ในการโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน และไมจําตองให
เหตุผลประกอบการมีคําสั่งน้ันตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แมวาคําส่ังดังกลาวจะมีสถานะทางกฎหมายเปน “คําส่ังทาง
ปกครอง” ที่กระทบถึงสิทธิและหนาที่ของคูกรณี  ทั้งน้ี เน่ืองจาก
โดยสภาพของการเขาสูตําแหนงเปนการแตงตั้งจากนายก 
เทศมนตรีซ่ึงมีความไววางใจใหดํารงตําแหนง และหากตอมา 



๑๖๕ 
 

ไมมีความไววางใจหรือหมดความไววางใจแลว ยอมเปนอํานาจ
โดยเฉพาะของนายกเทศมนตรีน้ันเอง การท่ีนายกเทศมนตรี 
มีคําสั่งถอดถอนผูดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรี หรือที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี หรือเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมิไดดําเนินการ
ตามที่พระราชบัญญัติขางตนกําหนดไว จึงไมถือเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ผูอยูภายใตบังคับของคําส่ังจะนําคดี
มาฟองเพ่ือขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งใหพนจากตําแหนงได 
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เร่ืองที่ ๑๙ 
เสนอญัตติเพื่อถอดถอน “ประธาน”  

แต “รองประธาน” ดําเนินการประชุมไมชอบ ! 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๕๐/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

รองประธานสภาเทศบาลซึ่งทําหนาที่แทนประธานสภา
เทศบาลไดบรรจุญัตติขอใหถอดถอนประธานสภาฯ ออกจากตําแหนง
เขาในระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ ซ่ึงแมประธานสภาฯ 
จะเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง แตการที่ประธานสภาฯ 
มีหนังสือเชิญผูใหญบาน ประธานชุมชน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
และประชาชนใหเขารวมรับฟงการประชุม และแนบสําเนาหนังสือ
แจงใหตนเองเขาประชุมเพ่ือชี้แจงขอกลาวหานั้น ถือเปนการปฏิบัติ
หนาที่ทั่วไปเพ่ือใหประชาชนทราบและเขารับฟงการประชุมตาม
ขอ ๒๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และไมไดเปนการแสดงออก
อยางชัดแจงวาประสงคใหผูที่ไมเก่ียวของไดรับรูถึงพฤติกรรมและ
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานสภาฯ เน่ืองจากมีการประชุม
ทั้งหมดหาวาระ จึงไมอาจถือวาประธานสภาฯ ไดใหความยินยอม
โดยปริยายไวลวงหนา เม่ือการประชุมในวาระที่ตองพิจารณาญัตติ
ขอใหประธานสภาฯ พนจากตําแหนงเปนการอภิปรายการทํา
หนาที่ในฐานะประธานสภาฯ และเกี่ยวกับความประพฤติในทาง
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ที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ ๓๒ ของระเบียบเดียวกัน 
รองประธานสภาฯ จึงตองแจงตอที่ประชุมวาวาระดังกลาวเปน
การประชุมลับและส่ังใหผูไมมีสวนเกี่ยวของออกจากที่ประชุม
จนกวาจะเสร็จสิ้นการประชุมวาระน้ี การท่ีรองประธานสภาฯ 
กลับดําเนินการประชุมแบบเปดเผยทั้งหมด โดยที่ประธานสภาฯ 
มิไดมีคําขอ จึงมีผลใหมติของสภาเทศบาลในวาระดังกลาวเปน
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
การที่ขอ ๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการประชุมสภาทองถิ่น
เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิกสภาทองถิ่น
ในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอย
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน
ของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู จะตองเปนการประชุมลับน้ัน 
แมการประชุมในคราวดังกลาวจะมีวาระการประชุมอ่ืน ๆ ประกอบ
อยูดวยและเปนวาระที่สามารถประชุมโดยเปดเผยไดก็ตาม แตหาก
ถึงวาระการประชุมที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหกระทํา
เปนการลับ ประธานหรือผูทําหนาที่แทนประธานในที่ประชุมจะ 
ตองสั่งใหดําเนินการประชุมโดยลับและสั่งใหผูไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการพิจารณาออกจากที่ประชุมจนกวาการประชุมในวาระน้ัน
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จะเสร็จสิ้น  ทั้งน้ี เวนแตสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งเปนคูกรณีใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือเปนผูถูกกลาวหาจะขอให
ประชุมโดยเปดเผยได  

กรณีที่การประชุมเพ่ือมีมติอยางใดอยางหน่ึงตองกระทํา
เปนการลับ แตกลับมิไดดําเนินการดังกลาว ยอมสงผลใหมติ
ของที่ประชุมไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเหตุที่ไมไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน 
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เสนอญัตติเพื่อถอดถอน “ประธาน”
แต “รองประธาน” ดําเนินการประชุมไมชอบ ! 

 
ขอ ๒๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดวา 
ใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธกําหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่น 
เพ่ือใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชุมดวย ขอ ๓๑ วรรคหนึ่ง 
กําหนดวา เม่ือผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
หน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหมีการประชุมลับ
ในระเบียบวาระการประชุมใด ใหประธานสภาทองถิ่นดําเนินการ
ประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมน้ัน โดยไมตองขอมติที่ประชุม 
การประชุมเชนนี้ใหประธานสภาทองถิ่นสั่งผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
ในการประชุมน้ันออกจากท่ีประชุมจนพนระยะท่ีจะฟงการประชุมได 
ขอ ๓๒ กําหนดวา การประชุมสภาทองถิ่นเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับ 
ความประพฤติของสมาชิกสภาทองถิ่น เน่ืองจากเห็นวามีความ
ประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบ
เรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู ตองประชุมลับ 
เวนแตสมาชิกสภาทองถิ่นผูถูกกลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย 

กรณีที่สภาเทศบาลมีวาระการประชุมเก่ียวกับความ
ประพฤตขิองประธานสภาเทศบาล แตเม่ือถึงวาระการประชุมดังกลาว
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รองประธานสภาเทศบาลทําหนาที่แทนประธานสภาเทศบาล
ไมไดสั่งใหผูที่ไมเก่ียวของออกจากหองประชุม กรณีดังกลาว 
จะมีผลทําใหมติของสภาเทศบาลที่ใหประธานสภาเทศบาล 
พนจากตําแหนงชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 

ขอเท็จจริงในคดีมีวา ผูฟองคดีเปนประธานสภาเทศบาล
และในระหวางที่ผูฟองคดีเดินทางไปราชการไดมีสมาชิกสภาเทศบาล
ยื่นเสนอญัตติตอรองประธานสภาเทศบาลขอใหถอดถอนผูฟองคดี
ออกจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลโดยกลาวหาวา ผูฟองคดี 
มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตอตําแหนง
หรือสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๐ ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยรองประธานสภาเทศบาลไดบรรจุ
ญัตติเขาในระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ และในการประชุม
คร้ังดังกลาวผูฟองคดีไดมีหนังสือเชิญผูใหญบาน ประธานชุมชน 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ และประชาชนเขารวมประชุม และผูฟองคดี
ไดเขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมดวย โดยที่ประชุม 
สภาเทศบาลมีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
ผูฟองคดีเห็นวาการบรรจุญัตติเขาในระเบียบวาระการประชุม
ของรองประธานสภาเปนการปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรา ๒๕ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของ 
สภาเทศบาล (ผูถูกฟองคดี) ในการประชุมดังกลาว 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๒๔ วรรคสอง ขอ ๓๑ วรรคหนึ่ง และขอ ๓๒ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการประชุมสภาเทศบาลวาจะตองดําเนินการประชุม 
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขาฟง 
การประชุม โดยมีขอยกเวนในบางกรณีที่โดยสภาพเปนเรื่องที่ 
ไมสมควรเปดเผย หรือผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
รองขอใหประชุมลับ  ทั้งน้ี อาจเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอความ
สงบเรียบรอยภายในทองถิ่น หรืออาจเปนเรื่องที่นํามาซ่ึงความ
เสื่อมเสียแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเปนกรณีที่อาจทําให
เกิดความเสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของสมาชิกสภาทองถิ่น 
แมกรณีน้ีผูฟองคดีจะเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง 
ก็ตาม แตการที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เชิญผูใหญบาน ประธานชุมชน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ และ
ประชาชนใหเขารวมรับฟงการประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เปนการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไปในฐานะประธานสภาเทศบาล 
เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารับฟงการประชุม
ตามที่กําหนดไวในขอ ๒๔ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว และ
แมผูฟองคดีไดแนบสําเนาหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ซ่ึงเปนหนังสือแจงใหผูฟองคดีเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
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เพ่ือชี้แจงขอกลาวหาตามที่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นเสนอญัตติ
ใหถอดถอนผูฟองคดีออกจากตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีมีความประพฤติที่เปนไปตามมาตรา ๒๐ 
ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ในตอนทาย
หนังสือดังกลาวไปดวย แตก็ไมไดเปนการแสดงออกใหเห็น 
อยางชัดแจงวาผูฟองคดีมีความประสงคที่ตองการใหเจาหนาที่อ่ืน 
ประชาชน หรือผูที่ไมเก่ียวของไดรับรูถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติ
หนาที่ของผูฟองคดีในฐานะประธานสภาเทศบาลแตอยางใด 
เน่ืองจากในการประชุมดังกลาวมีวาระการประชุมทั้งหมดหาวาระ 
จึงไมอาจถือไดวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดใหความยินยอมโดย
ปริยายไวลวงหนากอนที่จะมีการเริ่มตนการประชุมแตอยางใด 

แตในการประชุมวาระที่ ๓ ซ่ึงเปนวาระที่ผูถูกฟองคดี
พิจารณาญัตติที่ขอใหผูฟองคดีพนจากตาํแหนงประธานสภาเทศบาล 
ถือวาเปนการอภิปรายเก่ียวกับการทําหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะ
ประธานสภาเทศบาลและเปนกรณีที่เก่ียวกับความประพฤติในทาง
ที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน
ของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยูตามที่กําหนดไวในขอ ๓๒ 
ของระเบียบดังกลาว รองประธานสภาเทศบาลซึ่งทําหนาที่แทน
ประธานสภาเทศบาลในการประชุมจะตองแจงตอที่ประชุมวา  
การประชุมในวาระดังกลาวเปนการประชุมลับ และสั่งใหผูที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับการประชุมออกจากที่ประชุมจนกวาจะเสร็จสิ้น
การประชุมในวาระดังกลาว แตกลับเปนการดําเนินการประชุม
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แบบเปดเผยทั้งหมด โดยท่ีวาระที่ ๓ ผูฟองคดีมิไดมีคําขอให
เปนการประชุมโดยเปดเผยแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ทําใหมติของ
ผูถูกฟองคดีในวาระที่ ๓ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากกระทําการโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน 

พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๕๐/๒๕๕๙) 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี ถือเปนบรรทัดฐาน
การปฏิบัติราชการที่ดีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการประชุม 
สภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เก่ียวกับความประพฤติ
ของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเสนอญัตติใหถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่นออกจากตําแหนง เน่ืองจากเห็นวามีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียที่จะตองเปนการประชุมลับ 
แมการประชุมครั้งน้ันจะมีวาระการประชุมอ่ืน ๆ และสามารถ
ประชุมโดยเปดเผยไดก็ตาม แตหากเม่ือถึงคราวการพิจารณา 
ในวาระที่กฎหมายกําหนดใหเปนการอภิปรายลับ ประธาน 
ในที่ประชุมจะตองสั่งใหเปนการประชุมลับและสั่งใหผูที่ไมมีสวน
เก่ียวของกับการประชุมออกจากหองประชุมจนกวาการประชุม 
ในวาระนั้นจะเสร็จสิ้น เวนแตสมาชิกซ่ึงเปนคูกรณีในการพิจารณา
ทางปกครองนั้นจะใหความยินยอมใหมีการประชุมโดยเปดเผย 
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เร่ืองที่ ๒๐ 
รองนายก อบต. ไมตองรบัผิด ...  

เพราะไมมีอํานาจอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๔๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

การประชุมคณะผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดใหความเห็นชอบ
การจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่ และตอมา 
มีการตรวจสอบพบวามิไดดําเนินการตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดไว  

แตเม่ือรองนายก อบต. เปนเพียงผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตามที่นายก อบต. 
มอบหมายเทาน้ัน โดยผูที่มีอํานาจอนุมัติในกรณีฉุกเฉินเม่ือมี
สาธารณภัยเกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงินฯ คือ นายก อบต. ซ่ึงไดเขาประชุม
และใหความเห็นชอบแลว แมวารองนายก อบต. ไดเขารวม
ปรึกษาหารือในการประชุมดวยก็ตาม แตไมมีอํานาจโดยตรง
ที่จะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จึงยังฟงไมไดวารองนายก อบต. 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออันกอใหเกิด
ความเสียหายแก อบต. และไมถือเปนการกระทําละเมิดตาม
มาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น คําสั่ง
เรียกใหรองนายก อบต. ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐
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ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมาย

กําหนดไว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนาที่ในดานการงบประมาณ
และการเงินการคลัง หากกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ไดกําหนดใหอํานาจหนาที่แกเจาหนาที่คนใดหรือตําแหนงใดแลว 
แตเจาหนาที่ผูน้ันไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขและขั้นตอน
ที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดไวอยางเครงครัด จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ เจาหนาที่ดังกลาวจะตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไดกระทําไป
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตถากฎหมาย
มิไดกําหนดใหเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการปฏิบัติ
หนาที่น้ัน แมจะไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นหรือเห็นชอบ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตาม เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้น เจาหนาที่
ดังกลาวก็ไมจําตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราช 
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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รองนายก อบต. ไมตองรบัผิด ... 
เพราะไมมีอํานาจอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 

 

การใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยปกติตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเง่ือนไขขอ ๘๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เวนแตในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ซ่ึงขอ ๙๑ ของระเบียบดังกลาว 
ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 
ไดตามความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน  
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

อยางไรก็ดี หากขอเท็จจริงปรากฏวา คณะผูบริหารซึ่งมี
นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดมีการประชุมรวมกันเม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
และไดมีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ 
ในการแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
โดยอางวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 



๑๗๗ 
 

แตหลังจากที่มีการเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาวแลว 
นายอําเภอไดมีหนังสือใหระงับการเบิกจายเงินสะสมโดยเห็นวา
มิไดดําเนินการตามระเบียบ และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จนกระทั่งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล (คนปจจุบัน) ไดมีคําส่ังตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังใหคณะผูบริหารที่เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา
มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมดังกลาวรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

กรณีดังกลาวจึงมีปญหาวา “รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล” ซึ่งไดเขารวมประชุมคณะผูบริหารและมีมติ
เห็นชอบดวย จะตองรับผิดตามคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ?  

คดีน้ีมีมูลเหตุเกิดจากการท่ีรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล (ผูฟองคดี) ไดรับคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากการเขารวมประชุมและมีมติเห็นชอบใหจายขาด 
เงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลโดยไมถูกตอง  

ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง โดยฟองนายกองคการบริหาร



๑๗๘ 
 

สวนตําบล (ผูออกคําสั่ง) เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูวาราชการ
จังหวัด ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณและไดยกคํารอง
อุทธรณเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 

ประเด็นที่สําคัญ คือ “รองนายกองคการบริหารสวนตําบล” 
ถือเปนผูบริหารทองถิ่น และเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยดังกลาวหรือไม ? 

ในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอนน้ีเราอาจจะคุนชินกับคําวา “คณะกรรมการบริหาร” และ 
“กรรมการบริหาร” หรือ “คณะผูบริหาร” แตบทนิยามของทั้งสามคํา
ดังกลาวไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป 

จากบทกฎหมายดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ทําใหตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ไมมีคณะผูบริหาร รวมทั้ง
อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และ 
เม่ือพิจารณาตามขอ ๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 



๑๗๙ 
 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
ที่กําหนดวา “ผูบริหารทองถิ่น” ขององคการบริหารสวนตําบล 
หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน  

ดังนั้น แมผูฟองคดีจะไดเขารวมประชุมคณะผูบริหาร
และใหความเห็นชอบการจายขาดเงินสะสมดวยก็ตาม ก็ไมอาจ
ถือเปนการประชุมของคณะผูบริหาร อีกทั้งตามมาตรา ๕๘/๓ 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดีซ่ึงเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนเพียงผูชวยเหลือในการบริหารราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลมอบหมายเทาน้ัน  ดังนั้น ผูที่มีอํานาจในการอนุมัติ 
ใหจายขาดเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
ตามขอ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คือ นายก
องคการบริหารสวนตําบลในขณะนั้นซึ่งไดเขาประชุมดวยและ 
ใหความเห็นชอบ  

การที่ผูฟองคดีเขารวมปรึกษาหารือในการประชุม 
แตไมมีอํานาจโดยตรงที่จะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  
จึงยังฟงไมไดวาผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลอที่กอใหเกิดความเสียหายแกองคการ
บริหารสวนตําบลโดยตรง จึงไมเปนการกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ



๑๘๐ 
 

ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ ประกอบ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนจึงไมชอบดวยกฎหมาย และคําวินิจฉัยให 
ยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๔๒/๒๕๕๙) 

คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการที่ดีสําหรับเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา  
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่อง 
ของงบประมาณและการคลังน้ัน หากกฎหมายหรือระเบียบ 
ของทางราชการไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหแกเจาหนาที่คนใดหรือ
ตําแหนงใดแลว แตเจาหนาที่ผูน้ันไมไดดําเนินการตามเง่ือนไข
และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด และกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการแลว เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
ดังกลาวจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น แตกรณีที่ไมใชเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
หรือเปนแตเพียงเจาหนาที่ผูมีหนาที่ชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่
ของผูมีอํานาจหนาที่โดยตรง แมจะไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความเห็นหรือเห็นชอบในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่อยูในอํานาจหนาที่
ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจน้ันก็ตาม ยอมถือไมไดวาไดปฏิบัติหนาที่
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออันเปนการกระทําละเมิด 



๑๘๑ 
 

ที่จะตองรวมรับผิดกับเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แตอยางใด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 

เร่ืองที่ ๒๑ 
นายก อบต. มีพฤติกรรมทุจริตในวาระกอน ...  
ตองพนจากตําแหนงในวาระปจจุบันหรือไม ? 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๗/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

นายอําเภอมีคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
พนจากตําแหนง เน่ืองจากมีการรองเรียนถึงพฤติกรรมในทาง
ทุจริตเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง อันเปนลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๕๘/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แตเหตุแหงการรองเรียนที่จะทํา
ใหนายอําเภอมีคําวินิจฉัยดังกลาว ตองเปนเหตุที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงอยูในวาระ
น้ัน เม่ือพฤติกรรมในทางทุจริตมิใชเปนเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงอยูในวาระปจจุบัน 
นายอําเภอจึงไมอาจอางเหตุที่เกิดขึ้นกอนดํารงตําแหนงในวาระ
ปจจุบันมาเปนเหตุสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจาก
ตําแหนงไดตามมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง (๔) และวรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน คําวินิจฉัยของนายอําเภอที่ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงจึงไมชอบดวย
กฎหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
การใชอํานาจวินิจฉัยใหผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง เพราะเหตุมีพฤติกรรม
ในทางทุจริต อันถือเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕๘/๑ ประกอบมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จะตองปรากฏขอเท็จจริงของพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้น
ในขณะที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยูในวาระนั้น ๆ โดยจะนํา
พฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นกอนที่จะดํารงตําแหนงในวาระ
ปจจุบันหรือเปนพฤติกรรมในวาระอ่ืน ๆ มาใชเพ่ือวินิจฉัยให
ผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก
ตําแหนงในวาระที่ดํารงอยูในปจจุบันมิได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๘๔ 
 

นายก อบต. มีพฤติกรรมทุจรติในวาระกอน ...
ตองพนจากตําแหนงในวาระปจจุบันหรือไม ? 

 
 

กรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรม
ในทางทุจริต นายอําเภอมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยใหพน 
จากตําแหนงไดตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
(๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  

แตถาหากนายอําเภอใชอํานาจวินิจฉัยโดยไดนําพฤติกรรม
ในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในวาระการดํารงตําแหนงครั้งกอน ไมใช
พฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในวาระการดํารงตําแหนงปจจุบัน
ที่นายอําเภอออกคําสั่งใหพนจากตําแหนง ถือวาคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 

อุทาหรณคดีปกครองเร่ืองน้ี ถือเปนบรรทัดฐานที่ ดี
สําหรับการใชอํานาจของนายอําเภอในเรื่องดังกลาว  

มูลเหตุของคดีเกิดจากนาย ส. ไดมีหนังสือรองเรียน
ขอใหนายอําเภอสอบสวนนายกลา (ชื่อสมมติ) ขณะดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กรณีการจัดซ้ือทอระบายน้ําตามโครงการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวม 

 



๑๘๕ 
 

ตอมา เม่ือการดํารงตําแหนงของนายกลาหมดวาระ 
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ องคการบริหารสวนตําบลไดมี
การประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในวาระถัดมา โดยนายกลาและนาย ส. ไดลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผลปรากฏวานายกลาไดรับเลือกเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล
อีกคร้ัง นาย ส. จึงมีหนังสือขอใหนายอําเภอวินิจฉัยใหนายกลา
พนจากตําแหนง เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
เพราะเหตุมีพฤติกรรมในทางทุจริตเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ที่เกิดขึ้นในขณะที่นายกลาดํารงตําแหนงในวาระกอน (ระหวาง 
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๑) นายอําเภอจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงและเห็นวาพฤติการณของนายกลาเปนการทุจริต
ประพฤติมิชอบดวยระเบียบและกฎหมาย อันถือวามีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ นายอําเภอจึงวินิจฉัย
ใหนายกลาพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

นายกลาจึงฟองคดีตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําวินิจฉัยใหพนจากตําแหนง 

คําวินิจฉัยของนายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) ที่ใหนายกลา 
(ผูฟองคดี) พนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 



๑๘๖ 
 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา นายอําเภอเปนผูมีอํานาจ
สอบสวนและวินิจฉัยกรณีมีขอสงสัยเก่ียวกับการพนจากตําแหนง
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล เพราะขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไมน้ัน ตองเปน
กรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามหรือมีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติ 
ของกฎหมายดังกลาวในขณะที่ผู น้ันดํารงตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนตําบลในขณะนั้น 

เม่ือในชวงที่มีประกาศรับสมัครนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ผูฟองคดีซ่ึงเคยดํารงตําแหนงและหมดวาระลง 
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกคร้ัง  
แตนาย ส. มีหนังสือคัดคานวาผูฟองคดีไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เน่ืองจากผลการสอบสวนขอรองเรียนกรณีกลาวอางวาการจัดซ้ือ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลโดยผูฟองคดีนาจะไมชอบ
ดวยกฎหมาย และนายอําเภอไดวินิจฉัยวาเปนการทุจริตตอหนาที่ 
อันเปนการกระทําของผูฟองคดีในคราวไดรับเลือกตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลในสมัยที่แลว เม่ือตอมา
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งอีกหน่ึงสมัย
และนายอําเภอไดมีคําวินิจฉัยลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 



๑๘๗ 
 

จึงเห็นไดวาเหตุแหงการรองเรียนที่จะทําใหนายอําเภอ
มีคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
ตองเปนเหตุที่เกิดข้ึนในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงอยูใน
วาระน้ัน ซ่ึงการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางมิใชเหตุที่เกิดขึ้น 
ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
ในขณะที่นายอําเภอมีคําวินิจฉัยใหตองพนจากตําแหนงแตอยางใด 
นายอําเภอจึงไมอาจอางเหตุที่เกิดขึ้นกอนผูฟองคดีจะดํารงตําแหนง
ในครั้งนี้มาเปนเหตุสั่งใหพนจากตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไดตามนัยแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้งในขณะที่ผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลครั้งน้ีก็มิไดปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีกระทําการในลักษณะที่มีพฤติกรรม 
ไปในทางทุจริตแตอยางใด 

ดังนั้น การที่นายอําเภอมีคําวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนการออกคําส่ัง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ. ๔๒๗/๒๕๖๐) 

คดีน้ีถือวาเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับ
ผูมีอํานาจวินิจฉัยใหผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีพฤติกรรมใน 
ทางทุจริตวา การวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงดวยเหตุเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๖๔ 



๑๘๘ 
 

วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จะตองปรากฏขอเท็จจริงจากพฤติกรรม
ในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนง 
อยูในวาระนั้น ๆ จะนําพฤติกรรมในทางทุจริตซึ่งเกิดขึ้นกอน 
ที่จะดํารงตําแหนงในวาระปจจุบันหรือเปนพฤติกรรมในวาระอ่ืน ๆ 
มาวินิจฉัยใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวพนจากตําแหนงในวาระ
ปจจุบันมิได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 

เร่ืองที่ ๒๒ 
ราษฎรเขาชื่อรองขอเกินก่ึงหน่ึง ...  
ผูใหญบานตองออกจากตําแหนง 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๔/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

 ราษฎรในหมูบานเขาชื่อรองขอใหผู ใหญบานพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงหนังสือรองขอ
ดังกลาวระบุชัดแจงวาประสงคใหนายอําเภอมีคําสั่งใหผูใหญบาน
พนจากตําแหนง โดยมิใชเปนการรองเรียนเก่ียวกับการทําหนาที่
หรือพฤติกรรมหรือการกระทําผิดวินัยของผูใหญบานตามมาตรา ๑๔ 
วรรคหนึ่ง (๗) และ (๑๐) ที่นายอําเภอจะตองดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงใหปรากฏชัดตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกอน 
เม่ือปรากฏวาราษฎรท่ีเขาชื่อกันมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
ราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน นายอําเภอจึงมีอํานาจสั่งใหผูใหญบาน
พนจากตําแหนงไดทันที โดยไมจําตองสอบสวนหรือตรวจสอบวา
ผูใหญบานมีขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติการณ
ที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่อยางไร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. กฎหมายลักษณะปกครองทองที่เปนกฎหมายท่ีให

ความสําคัญสูงสุดกับเจตจํานงของราษฎรในทองที่ในการเลือกผูนํา
หรือผูแทนของตนที่จะเขามาทําหนาที่ดูแลชุมชนและประสานงาน
กับภาคสวนตาง ๆ เพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎรในทองที่
น้ัน ๆ โดยรวม และเพื่อใหไดผูนําหรือผูแทนท่ีราษฎรสวนใหญ
เห็นพองรวมกันอยางแทจริง 

๒. การที่ราษฎรเขาชื่อกันรองขอใหผูใหญบานพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ นายอําเภอมีหนาที่
ตรวจสอบ ๒ ประการ คือ ๑) จํานวนราษฎรวาเกินกวาก่ึงหนึ่งของ
ราษฎรทั้งหมดที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามหรือไม และ 
๒) คุณสมบัติของราษฎรที่เขาชื่อกันเปนไปตามมาตรา ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม เชน มีสัญชาติไทยและอายุไมต่ํา
กวา ๑๘ ป ไมเปนภิกษุ สามเณร ไมเปนคนวิกลจริต มีภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยูประจําและมีชื่อในทะเบียนบานมาแลวไมนอยกวา 
๓ เดือนจนถึงวันเลือก เปนตน หากครบถวนตามองคประกอบ
ขอ ๑) และขอ ๒) แลว นายอําเภอมีอํานาจออกคําส่ังใหผูใหญบาน
พนจากตําแหนงไดโดยไมตองสอบสวนถึงพฤติการณการปฏิบัติ
หนาที่ของผูใหญบานแตอยางใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙๑ 
 

ราษฎรเขาชื่อรองขอเกินก่ึงหน่ึง ...
ผูใหญบานตองออกจากตําแหนง 

 
คดีปกครองที่จะนํามาฝากในเรื่องน้ี มีประเด็นเก่ียวกับ

การพนจากตําแหนงของผูใหญบาน เพราะเหตุที่ราษฎรเกินกวา
ก่ึงหน่ึงของราษฎรทั้งหมดที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
เขาชื่อรองขอใหออกจากตําแหนง และนายอําเภอมีคําส่ังให
ผูใหญบานออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

  แตผูใหญบานที่ตองพนจากตําแหนงไดโตแยงวา มูลเหตุ
ของการเขาชื่อของราษฎรเปนเรื่องการกลาวหาวาเก่ียวกับ 
การบริหารงานโดยไมชอบ แตนายอําเภอไมไดตรวจสอบประเด็น
ตามขอรองเรียนและพฤติกรรมการบริหารงาน จึงเปนการออกคําส่ัง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

หลังจากยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดและผูวาราชการ
จังหวัดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูใหญบานดังกลาวจึงนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครอง โดยฟองนายอําเภอซึ่งเปนเจาหนาที่ 
ผูออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และฟอง
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒  

ประเด็นปญหา คือ การที่ราษฎรตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนดเขาชื่อกันรองขอใหผูใหญบานออกจากตําแหนงโดยมี 



๑๙๒ 
 

ประเด็นกลาวหาเกี่ยวกับการบริหารงานไมชอบดวยกฎหมาย 
นายอําเภอจะตองสอบสวนประเด็นหรือพฤติการณดังกลาว
หรือไม ? 

คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยในประเด็นตาง ๆ 
ดังน้ี  

ประเด็นเก่ียวกับจํานวนราษฎรที่เขาชื่อกันเปนไปตาม
กฎหมายหรือไม ?  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ศาลปกครองชั้นตนได 
รับฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา จํานวนราษฎรที่เขาชื่อกันจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๖๑ คน โดยราษฎรจํานวน ๒๓๓ คน ไดใหถอยคํา 
ตอคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงยืนยันความประสงคเดิม 
ที่ขอใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงแลวลงลายมือชื่อในหนังสือ
รองเรียน เม่ือผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
ซ่ึงเม่ือเทียบกับจํานวนราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามในการเลือกผูใหญบานจากระบบฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ของสํานักทะเบียนอําเภอ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงมีจํานวน 
๔๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๐๗๕  จึงมีจํานวนราษฎรไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของราษฎรผูมีคุณสมบัติเขาชื่อกันขอใหผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนง 

ประเด็นขอโตแยงของผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราช 



๑๙๓ 
 

บัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  
มีองคประกอบของกฎหมายสองประการ คือ  

(๑) องคประกอบในสวนของจํานวนราษฎร กลาวคือ 
ตองมีจํานวนราษฎรไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของราษฎรผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ในหมูบานน้ัน ลงชื่อขอใหผูใหญบานออกจากตําแหนง และ  

(๒) องคประกอบในสวนของคุณสมบัติของราษฎร 
ผูลงชื่อ กลาวคือ ราษฎรที่ลงชื่อน้ันตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ดังน้ัน องคประกอบของกฎหมายหรือเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดให
นายอําเภอมีอํานาจสั่งใหผูใหญบานพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ 
วรรคหน่ึง (๖) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีเพียง ๒ ประการ 
ดังกลาวเทาน้ัน 

เม่ือปรากฏขอเท็จจริงถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข 
ที่กฎหมายกําหนดทั้งสองประการ นายอําเภอก็มีอํานาจสั่งให
ผูใหญบานที่ถูกราษฎรเขาชื่อถอดถอนพนจากตําแหนงไดทันที 
โดยไมจําตองสอบสวนหรือตรวจสอบวาผูใหญบานดังกลาวมี
ขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสม 
กับตําแหนงหนาที่อยางไรหรือไม  

นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดไดอธิบายถึงเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาววา เปนกรณีที่กฎหมายไดใหความสําคัญ
สูงสุดกับเจตจํานงของราษฎรในทองที่ในการเลือกผูนําหรือ



๑๙๔ 
 

ผูแทนของตนที่จะเขามาทําหนาที่เปนผูดูแลชุมชนโดยทั่วไปและ
ประสานงานกับภาคสวนตาง ๆ เพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกตน 
และราษฎรในทองทีน้ั่น ๆ  โดยรวม เพ่ือใหไดผูนําหรือผูแทนที่ราษฎร
สวนใหญเห็นพองรวมกันอยางแทจริง เม่ือหนังสือรองขอให 
ผูฟองคดีพนจากตําแหนงที่สงถึงนายอําเภอ ระบุอยางชัดแจงวา
ราษฎรท่ีเขาชื่อกันตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาพรอมหนังสือมี 
ความประสงคใหนายอําเภอมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
ผูใหญบานตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงมิใชเปน
กรณีการรองเรียนเกี่ยวกับการทําหนาที่ผูใหญบานหรือเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูฟองคดี หรือเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยของ 
ผูฟองคดีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๑๐) แหงพระราช 
บัญญัติดังกลาว ที่นายอําเภอจะตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
ใหปรากฏชัดตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของแตอยางใด  

สวนขอกลาวอางของราษฎรที่ระบุมาในหนังสือเก่ียวกับวา 
ผูฟองคดีมีพฤติกรรมบริหารงานไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
ใชอํานาจสอไปในทางทุจริต ใชคําพูดหยาบคาย เปนเพียงการ
กลาวอางถึงมูลเหตุเพ่ือประกอบการเขาชื่อถอดถอนเทาน้ัน มิใช
กรณีการรองเรียนเพื่อใหมีการสอบสวนลงโทษผูฟองคดีจากมูลเหตุ
ดังกลาวดังที่ผูฟองคดีเขาใจ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ. ๕๗๔/๒๕๖๐) 



๑๙๕ 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาวไดวางหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีวา มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ใหความสําคัญ
กับเจตจํานงของราษฎรในทองที่ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน  ดังนั้น 
เม่ือราษฎรเขาชื่อกันรองขอใหผู ใหญบานพนจากตําแหนง 
นายอําเภอมีหนาที่ตรวจสอบ  ๒ เร่ือง คือ (๑) จํานวนราษฎร และ 
(๒) คุณสมบัติของราษฎรผูลงชื่อ เม่ือครบถวนถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด นายอําเภอมีอํานาจออกคําส่ังใหผูใหญบาน 
พนจากตําแหนงได โดยไมตองสอบสวนหรือตรวจสอบวาผูใหญบาน
ดังกลาวมีขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติการณที่ 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 

เร่ืองที่ ๒๓ 
มี “เหตุเพียงพอ”  

ก็ส่ังใหประจําเทศบาลได ครับ ! 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒๓/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาล
ไปประจําเทศบาลเปนการชั่วคราว (๓ เดือน) เน่ืองจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนังสือ
ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีพนักงานดังกลาวกระทําผิด
ตอตําแหนงหนาที่ โดยกลั่นแกลงไมใหผูใตบังคับบัญชาผาน
การประเมินคุณลักษณะเพ่ือเลื่อนระดับ ซ่ึงการมีคําส่ังใหไป
ประจําเทศบาลในระหวางการสืบสวนขอเท็จจริงนั้นไมจําตองถึง
ขนาดรับฟงขอเท็จจริงเสร็จสิ้นวามีมูลความผิด ประกอบกับ
การออกคําสั่งนี้ไดมีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และเปนไป
ตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีประกาศ ก.ท.จ. กําหนดไว และหากให
พนักงานเทศบาลอยูในตําแหนงหนาที่อาจเปนอุปสรรคตอการ
สืบสวนขอเท็จจริง รวมทั้งอาจสรางความขัดแยงใหเกิดแกพนักงาน
เทศบาลในสังกัดได กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งใหไปประจํา
เทศบาลได  ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาล
ประจําเทศบาลเปนเวลา ๓ เดือน จึงชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
การใชอํานาจของนายกเทศมนตรีเพ่ือมีคําสั่งใหพนักงาน

เทศบาลไปประจําเทศบาล กรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหรือสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องที่พนักงานเทศบาล
ถูกรองเรียนนั้น ไมจําเปนตองรอใหมีการสอบสวนจนไดขอยุติ
หรือฟงไดวามีความผิดทางวินัยกอน แตจะตองพิจารณาวามี 
“เหตุเพียงพอ” หรือไมที่จะมีคําสั่ง เชน ปญหาอุปสรรคหรือความ
ขัดแยงภายในที่อาจเกิดขึน้หากใหพนักงานเทศบาลอยูในตําแหนง
หนาที่ตอไป และการใชอํานาจดังกลาวไดกระทําไปโดยถูกตอง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
กําหนดไวหรือไม เปนตน ซ่ึงการใชอํานาจของนายกเทศมนตรี
เพ่ือมีคําสั่งขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กอน จึงจะถือเปนคําส่ังที่มีผล
ใชบังคับและเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙๘ 
 

มี “เหตุเพียงพอ”  
ก็ส่ังใหประจําเทศบาลได ครับ !  

 
ในกรณีที่มีประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ใหอํานาจนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด หรือ ก.ท.จ. สั่งให “พนักงานเทศบาล
ประจําเทศบาลเปนการชั่วคราว”  

นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  
จะใชอํานาจอยางไร ?  

หากพนักงานเทศบาลอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงตามคํารองเรียนวามีการกระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
กลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชา นายกเทศมนตรีจะใชอํานาจน้ัน 
ไดหรือไม ? หรือจะตองรอใหการตรวจสอบขอเท็จจริงเสร็จสิ้น
ถึงขนาดรับฟงไดวามีมูลความผิดเสียกอนจึงจะมีอํานาจสั่งได 

ประเด็นน้ีมีคําตอบจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๒๓/๒๕๖๐  

มูลเหตุของคดีน้ีเกิดจากนายกเทศมนตรีมีคําส่ังให 
นาง ข. ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนงผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ ๘ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม สังกัดเทศบาล ไปประจําเทศบาลมีระยะเวลา  



๑๙๙ 
 

๓ เดือน เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีหนังสือขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีนาง ข. 
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ... หรือกระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชา 
(นางสาว น.) โดยไมใหผานการประเมินคุณลักษณะเพื่อเลื่อนระดับ
เปนเหตุใหไดรับความเสียหาย  

นาง ข. เห็นวาเปนการออกคําสั่งกอนที่จะไดรับทราบ
ผลการสืบสวนขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกรองเรียน จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย  

หลังจากมีหนังสือรองทุกขและคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมีมติใหยกคํารองทุกข จึงฟองศาลปกครองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังใหไปประจําเทศบาล  
มีระยะเวลา ๓ เดือน และใหนายกเทศมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
และเทศบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชดใชคาสินไหมทดแทนพรอมกับ
ดอกเบี้ย 

ขอเท็จจริงในคดีน้ี คือ หลังจากไดรับหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นายก 
เทศมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และ
ตอมาคณะกรรมการฯ ไดรายงานผลตอนายกเทศมนตรีวา เพ่ือให
เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและใหการสืบสวนขอเท็จจริงเปนไปดวยความ
เรียบรอย ไมใหเกิดความขัดแยงในกองฯ ประกอบกับไมใหเกิด



๒๐๐ 
 

ความเสียหายตอทางราชการ เห็นควรสงเรื่องใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพิจารณาส่ังใหผูฟองคดีประจําเทศบาล 
มีระยะเวลา ๖ เดือน  

นายกเทศมนตรีจึงไดเสนอตอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพ่ือพิจารณา และหลังจากที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติเห็นชอบใหนาง ข. ประจําเทศบาล 
มีระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน จึงไดมีคําสั่งใหนาง ข. ไปประจํา
เทศบาลมีระยะเวลา ๓ เดือน 

คําสั่งของนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก 
ก.ท.จ. ใหนาง ข. ไปประจําเทศบาลในระหวางการสืบสวน
ขอเท็จจริง ชอบดวยกฎหมายหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คําสั่งใหนาง ข. ไปประจํา
เทศบาลในระหวางการสืบสวนขอเท็จจริงชอบดวยกฎหมาย  
โดยไมจําตองถึงขนาดรับฟงขอเท็จจริงเสร็จสิ้นวามีมูลความผิด 
จึงจะเปนเหตุสั่งใหประจําเทศบาลได และการมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ประจําเทศบาลไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่และเปนไปตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดฯ  

ทั้งน้ี โดยศาลทานใหเหตุผลวา (๑) แมการสืบสวน
ขอเท็จจริงจะมิใชการดําเนินการทางวินัย แตก็เปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริงวาผูฟองคดี (นาง ข.) มีมูล
ความผิดตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
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การทุจริตแหงชาติสงเรื่องรองเรียนผูฟองคดีและเปนเหตุให
นางสาว น. ไดรับความเสียหายจริงหรือไม (๒) ผูฟองคดีเปน
ผูบังคับบัญชาของนางสาว น. และนางสาว น. เปนคูกรณีกับ 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีอํานาจใหคุณและใหโทษตอนางสาว น. 
รวมถึงผูใตบังคับบัญชาคนอ่ืนที่ตองเปนพยานในเรื่องที่ผูฟองคดี
ถูกกลาวหา  ดังน้ัน หากผูฟองคดีอยูในตําแหนงหนาที่อาจเปน
อุปสรรคตอการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงได 
รวมทั้งอาจสรางความขัดแยงใหเกิดแกพนักงานเทศบาลในสังกัด 
จึงมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งใหผูฟองคดีประจําเทศบาลได  
(๓) ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีเหตุโกรธเคืองหรือมีขอพิพาท
กับผูฟองคดี อันจะฟงไดวาการสั่งใหผูฟองคดีประจําเทศบาล
เปนการกลั่นแกลงผูฟองคดีหรือดําเนินการไปโดยพลการหรือ
ตามอําเภอใจแตอยางใด 

ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดี
ประจําเทศบาลเปนเวลา ๓ เดือน จึงชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี จึงเปนการวาง
หลักปฏิบัติราชการที่ดีเก่ียวกับการใชอํานาจของนายกเทศมนตรี
ในการมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปประจําเทศบาล โดยไมจําเปน 
ตองรอการสอบสวนจนไดขอยุติหรือฟงไดวามีมูลความผิดทางวินัย 
แตจะตองพิจารณาวามี “เหตุเพียงพอ” ที่จะสั่งหรือไม เชน 
หากใหพนักงานเทศบาลที่ถูกรองเรียนอยูในตําแหนงหนาที่
ตอไปจะเกิดปญหาอุปสรรคในการสืบสวนหรือสอบสวนขอเท็จจริง 
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และการใชอํานาจของเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง
ชอบดวยกฎหมาย เชน ความเปนกลางหรือความไมมีอคติลําเอียง
ในการใชอํานาจ เปนตน  นอกจากน้ี การใชอํานาจจะตองเปนไป
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศกําหนด 
กลาวคือ นายกเทศมนตรีไมอาจใชอํานาจโดยพลการหรือตาม
อําเภอใจ แตจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กอนที่จะใชอํานาจมีคําสั่งให
พนักงานเทศบาลไปประจําเทศบาลได 
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เร่ืองที่ ๒๔ 
กฎหมายให “ความคุมครองความเชือ่โดยสุจริต”  

เม่ือสุจริต ครับ ! 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๖/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

กรณีผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมมี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ คําสั่งรับขึ้นทะเบียนบุคคลดังกลาว 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเจาหนาที่
มีอํานาจเพิกถอนได เม่ือการมีคําสั่งถอนรายชื่อออกจากบัญชี
ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนการเพิกถอนคําสั่งรับขึ้น
ทะเบียนโดยใหมีผลยอนหลังนับแตวันที่ออกคําส่ัง และการที่
ผูยื่นคําขอไดรับรองในแบบคําขอวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ทั้งที่รูอยูแลววาตนมีลักษณะตองหามเพราะไดรับสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐเปนประจํา อันถือเปน
การแสดงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ ผูไดรับคําส่ังขึ้นทะเบียน
รายน้ีจึงไมอาจอางความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ัง
ทางปกครองเพื่อที่จะไดรับความคุมครองโดยการไมตองคืนเงิน
เบี้ยยังชีพที่ไดรับไปกอนเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนผูมีสิทธิ

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ถือเปนเง่ือนไขสําคัญในการที่เจาหนาที่
จะมีคําสั่งใหบุคคลใดเปนผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว ซ่ึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดไวดังนี้ (๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป (๓) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือเปนผูไดรับเงินเดือนหรือผลประโยชน
ตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐจัดใหเปนประจํา 

๒. หากผูใดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยกรอกขอมูลหรือแสดงขอความอันเปนเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของการเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน หากตอมาตรวจสอบพบวาเปน
ผูไมมีสิทธิ เจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนคําสั่งที่เคยใหมีสิทธิไดรับเงิน
และรายชื่อผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุได เพราะถือเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ซ่ึงเปนการใหเงิน โดยท่ีผูน้ันไมอาจอางความเช่ือโดยสุจริตใน
ความคงอยูของคําสั่งทางปกครองเพื่อที่จะไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได 
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กฎหมายให “ความคุมครองความเชือ่โดยสุจริต”  
เม่ือสุจริต ครับ !

 
“เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ” เปนสวัสดิการอยางหน่ึงที่ รัฐ

จัดสรรใหแกผูสูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปและ 
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือ
ผูสูงอายุที่มีรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 
ในแตละเดือน  

โดยหลักเกณฑการเปนผู มีสิทธิได รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญไดวา จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุ ๖๐ ป
บริบูรณขึ้นไป (๓) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือเปนผูไดเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชน
ตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดให 
เปนประจํา 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลจึงเปนเง่ือนไข
สําคัญในการเปน “ผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ” โดยผูที่
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ประสงคจะขอใชสิทธิจะตองยื่นแบบคําขอ พรอมทั้งแนบหลักฐาน
และกรอกขอความรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามหลักเกณฑการเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ปญหาวา ถากรอกรายละเอียดไมถูกตองตามความ 
เปนจริงและเจาหนาที่ไดอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุแลว แตตอมาตรวจสอบพบวาเปนผูไมมีสิทธิไดรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑ 
ที่กฎหมายกําหนด บุคคลดังกลาวมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายโดยไมตองคืนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในจํานวนที่
ไดรับไปกอนนั้นหรือไม ? 

เรื่องน้ีมีกฎหมายที่สําคัญ คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงกําหนดวา เจาหนาที่ผูออก
คําสั่งทางปกครอง (คือ คําสั่งขึ้นทะเบียนใหเปนผูไดรับเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุ) มีอํานาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายได โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดก็ได (มาตรา ๕๐) 
แตการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปน
การใหเงินนั้น จะตองคํานึงถึง “ความเชื่อโดยสุจริต” ของผูรับ
ประโยชนหรือผูรับคําสั่งทางปกครองนั้นดวย (คือ ผูไดรับคําสั่ง 
ขึ้นทะเบียนใหเปนผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) แตผูไดรับ
คําสั่งทางปกครองจะไมไดรับความคุมครองความเชื่อโดยสุจริตเลย
ถาบุคคลดังกลาวมีพฤติการณ เชน แสดงขอความอันเปนเท็จ 



๒๐๗ 
 

ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ขมขู ชักจูงใจ โดยการให
ทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย ฯลฯ 
(มาตรา ๕๑) 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย เรื่องหลัก “ความคุมครอง
ความเชื่อโดยสุจริต” วา เม่ือผูขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการมีสิทธิไดรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามขอ ๕ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คําสั่งรับขึ้นทะเบียนใหเปนผูที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย เจาหนาที่
จึงมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ดังกลาว และการมีคําสั่งถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุถือเปนการเพิกถอนคําสั่งรับขึ้นทะเบียน
ใหเปนผูที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยใหมีผลยอนหลัง
นับตั้งแตวันที่ออกคําสั่ง และการที่ผูยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียน 
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดรับรองในแบบดังกลาววา เปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนในการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ทั้งที่รูอยูแลววาตนเปนผูมีลักษณะตองหาม เน่ืองจากเปนผูไดรับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐฯ กรณี 



๒๐๘ 
 

ถือวาบุคคลดังกลาวไดรูถึงลักษณะตองหามของผูมีสิทธิไดรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแลว จึงเปนกรณีที่ผูยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แสดงขอความอันเปนเท็จในการยื่น
แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอเจาหนาที่   

ดังนั้น ผูไดรับคําสั่งขึ้นทะเบียนใหเปนผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จึงไมอาจอางความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของ
คําสั่งทางปกครองเพื่อที่จะไดรับความคุมครองตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๖/๒๕๖๐) 

“การใชสิทธิโดยสุจริต” ถือเปนหลักการสําคัญที่
ประชาชนทัว่ไปไมวาจะอยูในสถานะใดจะตองตระหนักรูและยึดถอื
เปนหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะการท่ีประชาชนคนใดคนหนึ่งประสงค
จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐใหใชอํานาจ
ออกคําสั่งทางปกครองอยางใดอยางหนึ่งอันเปนประโยชนตอตนเอง
หรือใหไดรับสิทธิอยางหน่ึงอยางใด จะตองใหขอมูลโดยสุจริต 
คือ ครบถวนในสาระสําคัญและถูกตองตามความเปนจริงหรือ 
ไมปกปดขอความจริงหรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จ เพราะหาก 
ไมสุจริต เจาหนาที่ของรัฐที่เปนผูใชอํานาจก็มีอํานาจเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองนั้น และผูที่ใชสิทธิโดยไมสุจริตจะไมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายแตอยางใด 

 

 



๒๐๙ 
 

 

เร่ืองที่ ๒๕ 
สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ...  

เจาหนาที่ส่ังใหร้ือถอนไดโดยไมตองใหโอกาสโตแยง ! 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๙๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

กรณีเจาของกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต เจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงออกคําสั่งใหระงับการกอสราง (คําส่ังแรก)  ตอมา มีการ
ตรวจสอบพบวาแบบที่เจาของอาคารยื่นขออนุญาตไวไมเปนไป
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ซ่ึงกําหนดเก่ียวกับ
ที่วางดานหนาและดานหลังอาคาร เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่ง
หามมิใหใชอาคาร (คําสั่งที่สอง) แลเม่ือการกอสรางอาคารพิพาท
ยังไมถูกตองตามกฎกระทรวงฉบับเดียวกันที่กําหนดถึงลักษณะ
ผนังอาคารและท่ีวางระหวางผนังอาคารกับเขตที่ดิน เจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงมีคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง (คําส่ังที่สาม) 
แตเจาของมิไดดําเนินการแกไข ทั้งยังมีการกอสรางจนแลวเสร็จ
อันเปนการแสดงถึงเจตนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย เจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงมีคําสั่งใหร้ือถอนอาคารพิพาทท้ังหมด (คําสั่งที่สี่) ซ่ึง
คําส่ังทั้งสี่น้ันถือวาเปนไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไมจําตองใหโอกาสเจาของอาคารโตแยงแสดง
พยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เน่ืองจากถือเปน
กรณีที่มีความจําเปนรีบดวน หากปลอยใหเน่ินชาจะกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือจะกระทบตอประโยชน
สาธารณะ อันเขาขอยกเวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน คําสั่งทั้งสี่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงชอบดวยกฎหมาย 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
การใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณเพ่ือ
คุมครองความปลอดภัยของตัวอาคารและความปลอดภัยในชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของบุคคลทั่วไป โดยมีคําส่ังใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารระงับการกอสราง หามมิใหใชหรือเขาไป
ในสวนใด ๆ ของอาคาร ใหแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตอง 
หรือใหร้ือถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวนเม่ือมีการกอสราง ตอเติม 
หรือดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนกฎหมายหรือโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น ซ่ึงเปนขอยกเวนที่เจาพนักงานทองถิ่น
ไมจําตองใหโอกาสแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารในการโตแยง
แสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะถือเปน
กรณีที่มีความจําเปนรีบดวน หากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือจะกระทบตอประโยชน
สาธารณะตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๒๑๑ 
 

สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ... 
เจาหนาที่ส่ังใหร้ือถอนไดโดยไมตองใหโอกาสโตแยง ! 

 
 

กรณีที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนดใหผูประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ผูประสงค
จะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองยื่นคําขออนุญาต
และไดรับอนุญาตกอนจึงจะเริ่มการกอสรางได และการกอสราง
ดังกลาวตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตาม
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาต หากมีการฝาฝนกอสรางไปโดย 
ไมเปนไปตามแบบแปลน หรือโดยไมไดรับอนุญาต หรือโดยไมได
แจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว  
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ขางตน ดังน้ี (๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของบุคคลดังกลาว
ระงับการกอสราง และหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปใน
สวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกอสราง (มาตรา ๔๐) 
(๒) มีคําสั่งใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามกฎหมาย หากเปนกรณีที่
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได (มาตรา ๔๑) (๓) มีคําส่ัง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการ



๒๑๒ 
 

ร้ือถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวน หากเปนกรณีที่ 
ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได (มาตรา ๔๒) หรือ 
(๔) หากไมมีการดําเนินการตาม (๑) – (๓) เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมเจาของและรื้อถอนอาคาร
ไดเองโดยเจาของเปนผูเสียคาใชจาย (มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง) 

อยางไรก็ตาม แมวาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ จะกําหนดขั้นตอนการใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
ไวก็ตาม แตมีปญหาวากอนออกคําส่ังระงับการกอสราง หามมิให
ใชอาคาร ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือให 
ร้ือถอนอาคารตามพระราชบัญญัติดังกลาวน้ัน ฝายปกครอง
จะตองใหโอกาสเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดโตแยงแสดง
พยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ? 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ยกมาเปนอุทาหรณ
ในเรื่องน้ีนอกจากจะเปนตัวอยางการใชอํานาจของเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหอํานาจไว อันเปนหลักการ
พ้ืนฐานของการกระทําทางปกครองที่ตองมีกฎหมายใหอํานาจ
กระทําการและตองกระทําการดังกลาวไปภายใตขอบเขต 
ที่กฎหมายใหอํานาจไวแลว ยังเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติ
ราชการที่ดีเก่ียวกับขอยกเวนของหลักการรับฟงความสองฝาย



๒๑๓ 
 

ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

โดยเหตุของคดีเกิดจากการที่ผูฟองคดีไดย่ืนคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร คสล. ๑ ชั้น ๘ คูหา ตอผูถูกฟองคดี 
(นายกเทศมนตรี) มีนายชางโยธาเปนผูรับเอกสารและเสนอ
ความเห็นวาควรอนุญาต ในระหวางกอสรางไดมีการตรวจสอบ
ปรากฏวาวิศวกรผูตรวจสอบ ผูอํานวยการกองชาง ปลัดเทศบาล 
และผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจ
ไมไดอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคาร ผูถูกฟองคดีจึงมี
คําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางอาคารจนกวาจะไดรับ
ใบอนุญาต (คําสั่งแรก)  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงวา
แบบแปลนที่ผูฟองคดียื่นขออนุญาตน้ันยังไมผานการตรวจสอบ 
ใหผูฟองคดีรับแบบแปลนไปแกไขใหถูกตอง แตไมปรากฏวา 
มีการแกไข ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งหามมิใหผูฟองคดีใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร (คําสั่งที่สอง)  หลังจากน้ัน  
ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขอรับใบอนุญาต
กอสรางอาคารใหมและดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
ใหถูกตองตามรายละเอียดที่แจง (คําสั่งที่สาม) แตผูฟองคดีมิได
ดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ร้ือถอนอาคารทั้งหมด (คําสั่งที่สี่) 

ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีรวมสี่คําสั่ง  
แตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุม



๒๑๔ 
 

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
เพ่ือขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งดังกลาว โดยโตแยงวา 
การออกคําสั่งทั้งสี่ไมมีความจําเปนเรงดวนที่อาจจะกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ ผูถูกฟองคดีจึงตองใหโอกาสผูฟองคดีรับทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ของตน คําสั่งดังกลาวไมมีเหตุผลและเปนการสรางภาระเกินสมควร 

ประเด็นแรก การดําเนินการของผูถูกฟองคดีเพ่ือออก
คําสั่งเก่ียวกับการควบคุมอาคารทั้งสี่คําสั่งชอบดวยกฎหมาย
หรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การท่ีผูฟองคดียื่น 
คําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยไมปรากฏวาวิศวกรผูตรวจสอบ 
ผูอํานวยการกองชาง ปลัดเทศบาล และผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูมี
อํานาจไดใหความเห็นหรืออนุญาตแตประการใด แตกลับปรากฏวา
ผูฟองคดีไดกอสรางอาคารพิพาทจนใกลเสร็จสมบูรณแลว
ขณะที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหระงับการกอสรางตามมาตรา ๔๐ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(คําสั่งแรก) ยอมแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีไดกอสรางอาคาร
พิพาทไปโดยยังไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีในฐานะ
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ และไมอาจถือวามีการแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจที่จะออกคําสั่งดังกลาว และเม่ือ
ผูถูกฟองคดีตรวจพิจารณาแบบที่ยื่นขออนุญาตแลวปรากฏวา 



๒๑๕ 
 

ไมผานการตรวจสอบ เน่ืองจากไมเปนไปตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ขอ ๓๖ ที่กําหนดใหบานแถวตองมี
ที่วางดานหนาและดานหลังอาคารระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดิน
กับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร และ ๒ เมตร 
ตามลําดับ และไดมีหนังสือแจงใหมารับแบบแปลนไปแกไข 
ใหถูกตอง แตผูฟองคดีไมดําเนินการแกไขแบบแปลน
อาคาร ผูถูกฟองคดีจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคําสั่งหามมิใหผูฟองคดีใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารพิพาท (คําสั่งที่สอง) 

นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดียังเห็นวาผูฟองคดีไดกอสราง
อาคารไมถูกตองตามขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ที่กําหนดใหผนังรั้วอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร 
ตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร และผนังของอาคาร
ที่อยูชิดเขตที่ดินหรือหางจากเขตที่ดินนอยกวา ๒ เมตร จะตอง
กอสรางเปนผนังทึบและตองจัดใหมีที่วางระหวางแถวดานขางของ
บานแถว จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองตามรายการที่แจง (คําส่ังที่สาม) แตผูฟองคดีก็มิได
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎกระทรวงดังกลาว รวมทั้งมิไดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตกอสรางตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี ทั้งยัง
ปรากฏตอมาวามีการกอสรางอาคารท่ีพิพาทจนแลวเสร็จ 
อันเปนการแสดงถึงเจตนาที่ไมชอบดวยกฎหมายในการ



๒๑๖ 
 

กอสรางอาคาร ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงบัญญัติวา ในกรณี
ที่การกอสรางฝาฝนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีและไมสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏบิัตติาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจในการออกคําสั่งใหร้ือถอนอาคารพิพาท
ทั้งหมด (คําสั่งที่สี่) 

ดังนั้น การมีคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสี่คําสั่งดังกลาว
จึงเปนไปตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน และเปนการใชดุลพินิจ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยชอบแลว คําสั่งทั้งสี่จึงเปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

ประเด็นที่สอง การออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีจะตองให
โอกาสผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดมิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน หาก
ปลอยใหเน่ินชาจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึง
ผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ ประกอบกับกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงค 



๒๑๗ 
 

ในการควบคุมความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง 
การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
เปนสําคัญเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ 

เม่ือการกอสรางอาคารของผูฟองคดีกระทําโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตและกอสรางไมถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนการฝาฝน
กฎหมายควบคุมอาคารและอาจกระทบตอประโยชนสาธารณะได  
ดังน้ัน การออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสี่คําสั่งจึงเปนคําสั่ง
ที่มีความจําเปนเรงดวน เพราะหากปลอยใหเน่ินชาไปอาจ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนได อันเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไมตองใหผูฟองคดีมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริง
และโตแยงแสดงพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงการกอสราง
อาคารจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โดยท่ีผูฟองคดีจะอางวาไมทราบกฎหมายไมได เม่ือขอความ 
ที่ปรากฏในคําสั่งทั้งสี่ฉบับเปนขอความท่ีจัดใหมีเหตุผลในการ
ออกคําสั่งไวอยางชัดเจนแลว ไมวาจะเปนขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุน
ในการใชดุลพินิจใหผูฟองคดีเขาใจไดแลว การมีคําสั่งของผูถูก
ฟองคดีจึงไมใชเปนการสรางภาระเกินสมควร พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๙๒/๒๕๕๙) 



๒๑๘ 
 

คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานที่ดีสําหรับผูที่มีความประสงค 
จะกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารวา จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนดไวอยางถูกตองเพ่ือความม่ันคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยของตัวอาคารเองและความปลอดภัยในชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของบุคคลทั่วไป และการที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดใชอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยตามเจตนารมณ
ของกฎหมายโดยใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับ 
การกอสราง หามมิใหใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร  
สั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือส่ังใหร้ือถอนอาคาร
ทั้งหมดหรือบางสวนอันเปนมาตรการหน่ึงเพื่อควบคุม
อาคารที่การกอสรางน้ันไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได
และอาคารหรือสิ่งกอสรางดังกลาวอาจเปนอันตรายแกประชาชน
ทั่วไป ยังไดรับการยกเวนโดยไมจําตองใหโอกาสเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะถือเปนกรณีที่มีความจําเปน
รีบดวนหากปลอยใหเ น่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหาย 
อยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
อันเขาขอยกเวนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

 



๒๑๙ 
 

 

เร่ืองที่ ๒๖ 
“บุตร” ที่มีสิทธิรับ “เงินบําเหน็จตกทอด”  

กรณีบิดาถึงแกความตาย 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๓๒/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองโดยพฤตินัยไดยื่นขอรับ
เงินบําเหน็จตกทอดของบิดาที่ถึงแกความตาย ซ่ึงบุตรที่จะมีสิทธิ
รับเงินบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตองเปนบุตร
โดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในขณะที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) ถึงแกความตาย หรือเปนบุตรที่ศาล
มีคําพิพากษาวาเปนบุตรในภายหลังโดยไดมีการฟองคดีขอใหเด็ก
เปนบุตรกอนหรือภายใน ๑ ปนับแตวันที่บิดาตายหรือวันที่ไดรู
หรือควรรูถึงความตาย เม่ือปรากฏวาผูยื่นขอ (บุตร) รับเงินบําเหน็จ
ตกทอดไมมีหลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรมาแสดง และไมได
ดําเนินการเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาวาเปนบุตรตามมาตรา ๕๘ 
ผูยื่นคําขอที่บิดารับรองโดยพฤตินัยจึงมิใชบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประกอบกบัเงินบําเหน็จตกทอดเปนสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตาย
ของขาราชการ มิใชสิทธิที่ขาราชการมีอยูกอนตายหรือในขณะที่
ถึงแกความตาย จึงไมใชมรดกของผูตายท่ีผูยื่นคําขอจะใชสิทธิ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

 

รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได  ดังน้ัน การที่กรมบัญชีกลาง
ไมเบิกจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัย 
จึงไมถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ 
 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 

๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ กําหนดผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอด
กรณีขาราชการท่ีเปนสมาชิกของกองทุนถึงแกความตายไว ไดแก 
บุตร สามีหรือภริยา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู 
แตถาไมมีทายาทดังกลาวน้ี ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไว
ตอสวนราชการ 

๒. สิทธิในการขอรับเงินบําเหน็จตกทอดของบุตรตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ บุตรจะตองเปน
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทาน้ัน ไมรวมถึงบุตรตามความเปนจริง
หรือที่บิดารับรองโดยพฤตินัย แมบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว
จะมีฐานะเปนผูสืบสันดานที่มีสิทธิไดรับมรดกของบิดาเชนเดียวกับ
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตเน่ืองจากสิทธิในเงินบําเหน็จ
ตกทอดไมใชมรดกของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
โดยพฤตินัยจึงไมเปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอด 
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“บุตร” ที่มีสิทธิรับ “เงินบําเหน็จตกทอด”
กรณีบิดาถึงแกความตาย 

 
 

อุทาหรณคดีปกครองที่นํามาฝากกันเรื่องน้ี เปนเรื่อง 
ไมไกลตัวของขาราชการซึ่งเปนสมาชิก กบข. ที่จะตองทําความ
เขาใจเกี่ยวกับ “ผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดเม่ือตนถึงแก
ความตาย” โดยเฉพาะขาราชการที่มีบุตร แตเปนบุตรที่บิดา
รับรองโดยพฤตินัย วาจะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอดดังกลาว
หรือไม ? 

และหากบิดาไดระบุชื่อบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัย 
ใหเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดรวมกับบุตรโดยชอบ 
ดวยกฎหมายดวย บุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยดังกลาวจะถือเปน
ผูมีสิทธิไดรับ “เงินบําเหน็จตกทอด” ของบิดาที่ถึงแกความตาย
หรือไม ? 

เราจะมาพูดคุยและทําความเขาใจในประเด็นดังกลาว
และหาคําตอบกันจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผูเขียน
นําเสนอในวารสารตํารวจฉบับน้ี 

คดีน้ีมีมูลเหตุจากการที่นางสาวสุรางค (นามสมมติ)  
ไดใชสิทธิยื่นขอรับเงินบําเหน็จตกทอดของดาบตํารวจภูมิ (นาม
สมมติ) ผูเปนบิดาซ่ึงไดถึงแกความตาย แตกรมบัญชีกลางแจงวา
นางสาวสุรางคไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอด เน่ืองจากไมใช



๒๒๒ 
 

บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของดาบตํารวจภูมิ จึงไมดําเนินการ
เบิกจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกนางสาวสุรางค 

นางสาวสุรางคเห็นวา เงินบําเหน็จตกทอดถือเปนมรดก
ของบิดาและเม่ือบิดา คือ ดาบตํารวจภูมิไดเปนผูแจงเกิดตน 
ตามสําเนาสูติบัตรและใหใชนามสกุล รวมทั้งอุปการะเลี้ยงดูตน
ตลอดมากอนที่บิดาจะเสียชีวิต ซ่ึงเปนการรับรองโดยพฤตินัยวา
ตนเปนบุตร  ดังน้ัน ในฐานะทายาทโดยธรรมของดาบตํารวจภูมิ
จะตองมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว นางสาวสุรางคจึงนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองโดยยื่นฟองกรมบัญชีกลางเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยที่ใหตนเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอดของ
บิดา และขอใหพิจารณาใหตนมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอด
ดังกลาว 

ทั้งน้ี ขอเท็จจริงในคดีรับฟงไดวา นางสาวสุรางคเปน
บุตรของดาบตํารวจภูมิที่เกิดจากมารดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรส 
และดาบตํารวจภูมิไดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ
บําเหน็จตกทอดไวจํานวน ๕ ราย ไดแก ภริยา บุตรสามคน  
(ที่ชอบดวยกฎหมาย) รวมทั้งนางสาวสุรางคผูฟองคดีดวย  

คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยในหลายประเด็น ทั้งสิทธิ
ในการรับบําเหน็จตกทอดของผูฟองคดีซ่ึงเปนบุตรนอกสมรส 
ที่บิดารับรองโดยพฤตินัย การเปนผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอด
กรณีที่ขาราชการผูตายไดทําหนังสือแสดงเจตนาไวใหบุตร 



๒๒๓ 
 

นอกสมรสที่บิดารับรองโดยพฤตินัยมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอด
รวมกับทายาทตามกฎหมาย และเงินบําเหน็จตกทอดถือเปนมรดก
ของสมาชิกผูตายที่ทําใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิไดรับหรือไม 

โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ ไดกําหนดผูมีสิทธิไดรับ “เงินบําเหน็จ
ตกทอด” กรณีขาราชการซ่ึงเปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) ถึงแกความตายไว ไดแก บุตร สามี
หรือภริยา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู 

แตถาไมมีทายาทดังกลาว ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตาย
แสดงเจตนาไวตอสวนราชการ 

จากบทบัญญัติดังกลาว จึงมีประเด็นที่ตองทําความเขาใจ
ในเบื้องตนกอนวา “บุตร” ในที่ น้ีมีความหมายเพียงใด ? 
ระหวางบุตรตามความเปนจริงหรือบุตรชอบดวยกฎหมาย  
ซ่ึงกอนที่จะทําความเขาใจกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
เรามาทําความเขาใจเก่ียวกับการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเสียกอน ซ่ึงมาตรา ๑๕๔๖ 
ไดวางหลักไววา เด็กเกิดแตหญิงใด เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของ
หญิงนั้น และมาตรา ๑๕๓๖ วางหลักวา เด็กเกิดในระหวางการสมรส
ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของชายผูเปนคูสมรส สําหรับเด็กที่เกิดจากบิดามารดา 
ที่มิไดสมรสกัน จะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตอเม่ือบิดามารดา



๒๒๔ 
 

ไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร 
หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตรตามมาตรา ๑๕๔๗  

เม่ือทราบลักษณะของบุตรที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
มาพิจารณาประเด็นตาง ๆ ในคําวินิจฉัยของศาลกันคะ 

ประเด็นที่ ๑ บุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยมีสิทธิ
ไดรับเงินบําเหน็จตกทอดของบิดาหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดไดพิเคราะหบทบัญญัติมาตรา ๕๘ 
วรรคหา๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แลวเห็นวา บุตรที่จะมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
ตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในขณะที่
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิก กบข. ถึงแกความตาย หรือ 
เปนบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรโดยชอบ 

                                          
๑ มาตรา ๕๘ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา “ในกรณีท่ีไดมีการจายบําเหน็จตกทอด
ไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน 
หรือภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีบิดาตายหรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึง 
ความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาท
ผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเปนทายาท 
ผูมีสิทธิต้ังแตวันตาย ในกรณีเชนนี้ใหกระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จ
ตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบท่ีกระทรวง 
การคลังกําหนด” 



๒๒๕ 
 

ดวยกฎหมายของผูตายในภายหลัง โดยไดมีการฟองคดี
ขอใหเด็กเปนบุตรกอนหรือภายใน ๑ ปนับแตวันที่บิดาตาย 
หรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา  

เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา บิดามารดาของผูฟองคดีไมได
สมรสกัน และผูฟองคดีไมมีหลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
ของบิดามาแสดง ประกอบกับเม่ือบิดาตาย ผูฟองคดีก็ไมได
ดําเนินการเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาวาผูฟองคดีเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของผูตายตามมาตรา ๕๘ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงมิใช
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอาจถือวาผูฟองคดีซึ่งเปน
บุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยเปนทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
บําเหน็จตกทอดของบิดาตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว 

ประเด็นที่ ๒ บุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยและทํา
หนังสือแสดงเจตนาไว มีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดรวมกับ
ทายาทตามกฎหมายหรือไม ? 

กรณีที่ขาราชการผูตายไดทําหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวจํานวน ๕ ราย คือ ภริยา 
บุตรสามคน (ที่ชอบดวยกฎหมาย) และผูฟองคดีดวยน้ัน 
เม่ือพิจารณามาตรา ๕๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไวชัดเจนวา  



๒๒๖ 
 

ในกรณีที่ผูตายไมมีทายาทตามวรรคหนึ่ง ใหจายเงินบําเหน็จ 
ตกทอดแกบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไว ศาลปกครองสูงสุด 
จึงวินิจฉัยวา หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
จะมีผลก็ตอเม่ือบิดาของผูฟองคดีไมมีทายาทตามมาตรา ๕๘ 
วรรคหน่ึงเทาน้ัน เม่ือบิดาของผูฟองคดีมีบุตรและภริยาที่ 
ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดอยู  
การแสดงเจตนาดังกลาวจึงไมอาจนํามาใชได 

ประเด็นสุดทาย “เงินบําเหน็จตกทอด” มีสถานะ
ทางกฎหมายเปนมรดกของผูตายหรือไม ? 

สําหรับประเด็นน้ีตองทําความเขาใจหลักกฎหมายมรดกวา
อะไร คือ มรดก และใครบาง คือ ทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิไดรับ
มรดก คําวา “มรดก” น้ัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายวา คือ “สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
หรือที่สืบทอดมาแตบรรพกาล หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ ทรัพยสิน
ทุกชนิด ตลอดทั้งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดตาง ๆ ของผูตาย 
เวนแตตามกฎหมายหรือโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตาย 
เรียกรวม ๆ วากองมรดก” และศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. วรพจน 
วิศรุตพิชญ๒ ไดใหความหมายของมรดกวา “มรดก ไดแก ทรัพยสิน
                                          

๒ สรุปความจาก วรพจน วิศรุตพิชญ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย วาดวยมรดก, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตํารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 
หนา ๓๗-๖๑. 



๒๒๗ 
 

ของคนตายที่ตกทอดแกคนเปนโดยอํานาจแหงกฎหมายหรือ 
โดยพินัยกรรมที่ผูตายทําไวกอนที่จะถึงแกความตาย รวมถึง
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดหรือหน้ีอันเปนภาระแกทายาทดวย  
ทั้งนี้ ทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดตาง ๆ ของผูตายนั้น 
ตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลวจะตองไมเปนการเฉพาะตัว
ของผูตายโดยแท และจะตองเปนทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดตาง ๆ ที่ผูตายมีอยูในเวลาที่ถึงแกความตาย” 
สวนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิไดรับมรดก มาตรา ๑๖๒๙ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับ
มรดกไวดังน้ี (๑) ผูสืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พ่ีนองรวมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน (๔) พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 
(๕) ปู ยา ตา ยาย (๖) ลุง ปา นา อา ในกรณีที่คูสมรสของเจามรดก
ยังมีชีวิตอยู คูสมรสก็เปนทายาทโดยธรรมดวย  นอกจากน้ี บุตร
นอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแลวและบุตรบุญธรรม ก็ถือวาเปน
ผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายตามที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๑๖๒๗  ดังน้ัน บุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยจึงเปน
ผูสืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกของบิดา ประเด็นที่ตองพิจารณา
ประเด็นสุดทายจึงอยูที่วา บําเหน็จตกทอดถือเปนมรดกหรือไม ? 

ในประเด็นน้ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีที่บิดา
ของผูฟองคดีเปนผูแจงเกิดในสูติบัตรและใหใชนามสกุล รวมทั้ง
อุปการะเลี้ยงดูผูฟองคดีตลอดมา พฤติการณดังกลาวถือเปน 
การรับรองวาผูฟองคดีเปนบุตรโดยพฤตินัย ซ่ึงมาตรา ๑๖๒๗ 
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แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหถือวาเปนผูสืบสันดาน
เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย และมีสิทธิรับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๑๖๒๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖๒๙ 
แหงประมวลกฎหมายดังกลาว แตเงินบําเหน็จตกทอดเปนสิทธิ
ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการตายของขาราชการ มิใชสิทธิที่ขาราชการ
มีอยูกอนตายหรือในขณะที่ถึงแกความตาย จึง “ไมใชมรดก
ของผูตาย” ที่ผูฟองคดีจะใชสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
แตอยางใด  

กลาวโดยสรุป คือ สิทธิในการขอรับเงินบําเหน็จตกทอด 
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปน
สิทธิของบุตรชอบดวยกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไมเบิกจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกผูฟองคดีซึ่งมิใชบุตร
โดยชอบดวยกฎหมาย จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๓๒/๒๕๕๙)  

คําพิพากษาดังกลาวไดสรางความชัดเจนในการปรับใช
มาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐในการวินิจฉัยสั่งจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรของ
ขาราชการที่ถึงแกความตาย ซ่ึงตองหมายถึงเฉพาะบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายเทาน้ัน ไมรวมถึงบุตรตามความเปนจริงที่บิดา
รับรองโดยพฤตินัยแตอยางใด สวนบุตรนอกกฎหมายที่บิดา



๒๒๙ 
 

รับรองแลว แมจะมีฐานะเปนผูสืบสันดานที่มีสิทธิไดรับมรดก 
ของบิดาเชนเดียวกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย แตสิทธิในเงิน
บําเหน็จตกทอดไมใชมรดกของผูตายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ บุตรนอกกฎหมาย
ที่บิดารับรองแลวจึงไมใชผูที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด  ดังน้ัน 
ในกรณีที่ขาราชการชายผูใดมีบุตรนอกสมรส หากประสงคจะใหบุตร
มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอดดวยจะตองไปดําเนินการใหบุตร 
มีสถานะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายเสียกอน หากไมดําเนินการ
ในขณะที่มีชีวิต บุตรนอกกฎหมายที่ประสงคจะเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จตกทอดของบิดาก็ตองยื่นคํารองตอศาลใหมีคําพิพากษา
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย โดยตองยื่นคํารองตอศาลกอน
หรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือ
ควรไดรูถึงความตายของบิดา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 

เร่ืองที่ ๒๗ 
เจาหนาที่การเงิน ... ทุจริตเบิกคารักษาพยาบาลซ้ําซอน 
คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงินประจําวัน 

ตองรับผิดหรือไม ? 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒/๒๕๖๐ 
สาระสําคัญ 

กรณีมีการตรวจสอบพบมูลทุจริตเก่ียวกับการเบิกจาย
คารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ โดยนําเอกสารการจายเงิน
ที่เคยจายไปแลวมาขออนุมัติเบิกจายซํ้า ซ่ึงเหตุดังกลาวเกิดจาก
ผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – 
จายเงินประจําวันไมเคยตรวจสอบรายการจายเงินในบัญชีเงินสด
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในแตละวันและ
ไมเคยตรวจสอบใบเสร็จรับเงินวาไดมีการประทับตราจายเงินแลว
หรือไม ทําใหเจาหนาที่การเงินและบัญชีอาศัยชองทางดังกลาว
นําใบเสร็จรับเงินที่มีการจายเงินไปแลวมาเบิกจายซํ้าหลายคร้ัง
ตอเน่ืองเปนเวลานาน ประกอบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดังกลาวไมผานการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จึงยิ่งควรตอง
ใชความระมัดระวังและติดตามหรือแจงไปยังผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่ เ พ่ือใหนําบัญชีและเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบ 
การไมติดตามหรือดําเนินการใด ๆ จึงเปนการไมใสใจปฏิบัติหนาที่
และไมรักษาประโยชนของทางราชการ ความเสียหายสวนหนึ่ง

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

 

จึงเปนผลมาจากการละเลยไมตรวจสอบรายการจายเงินและ
ใบเสร็จรับเงิน อันถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง และเปนการกระทําละเมิดที่คณะกรรมการฯ 
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
เจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่โดยตรงหรือไดรับมอบหมาย

ใหมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการเงินของหนวยงานของรัฐจะตอง
ระมัดระวังและหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงาน
ในทุกขั้นตอน โดยยึดถือหลักเกณฑตามที่กฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราชการกําหนดไวอยางเครงครัด หากมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะมีการทุจริตเกิดขึ้น ตองเรงติดตามหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือนํา
หลักฐานที่เก่ียวของมาตรวจสอบโดยไมชักชา และหากมีหนาที่
โดยตรงในการตรวจสอบการรับ – จายเงินประจําวัน ก็จะตอง
ไมละเลยในการตรวจสอบหลักฐานการรับ – จายเงินทุกส้ินวันทําการ
อยางละเอียด โดยตองตรวจสอบทั้งจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บ
และนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในระบบวาถูกตอง
ครบถวนหรือไม เม่ือตรวจสอบความถูกตองแลว ใหผูตรวจแสดง
ยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวใน
สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย  
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (ใชบังคับในปจจุบัน) 
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เจาหนาที่การเงิน ... ทุจริตเบิกคารักษาพยาบาลซ้ําซอน
คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงินประจําวัน

ตองรับผิดหรือไม ? 

 
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับ – จายเงินวา การจายเงินตองมีหลักฐานการจาย 
และใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” 
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งวัน เดือน ปที่จายกํากับไวในหลักฐานการจายเงิน
ทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ และใหหัวหนาสวนราชการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บ
และนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตอง
ครบถวนหรือไม  

เม่ือตรวจสอบความถูกตองแลว ใหผูตรวจแสดงยอดรวม
เงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย (ขอ ๓๔ 
ขอ ๓๗ และขอ ๗๘ ) 

ถึงแมระเบียบจะกําหนดหนาที่ดังกลาว  
แตปญหาการทุจริตในการเบิกจายเงินก็ยังคงปรากฏเปน 

ขอพิพาทในศาลปกครองอันเนื่องมาจากการที่เจาหนาที่ผูไดรับ
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มอบหมายใหทําหนาที่ตรวจสอบ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ 
การรับ – จายเงินประจําวันละเลยตอหนาที่ 

ดังเชนคดีปกครองที่จะนําเสนอในเรื่องนี้  
ถือเปนอุทาหรณที่ดีสําหรับผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํา

หนาที่เปนกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงินประจําวันที่จะตอง
ระมัดระวังไมเปดโอกาสใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบจากการทําหนาที่ เพราะเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้น
และเปนผลมาจากการละเลยตอหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 
การรับ – จายเงินประจําวัน กรรมการฯ ยอมตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขอพิพาทในคดีน้ีเกิดขึ้นในขณะใชบังคับระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ซ่ึงปจจุบันถูกยกเลิกโดยระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ แตยังคงหลักการเดิม
ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ
รายการรับจายเงิน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
พบวาหนวยงานของรัฐ (ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีมูลทุจริต
เก่ียวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ
ซํ้าซอน โดยนําเอกสารการจายเงินที่เคยจายไปแลวมาขออนุมัติ
เบิกจายซ้ํา เปนเหตุใหรัฐเสียหายเปนจํานวนหลายลานบาท 
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หนวยงานของรัฐจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 

ผลการสอบขอเท็จจริงพบวานาง ก. เจาพนักงานการเงิน
และบัญชีซ่ึงมีหนาที่เบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการ
บํานาญไดอาศัยโอกาสที่คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จาย 
เงินประจําวันไมตรวจสอบหลักฐานการจายเงินในแตละวัน และ 
ไมตรวจสอบหลักฐานการจายเงินใหมีการประทับตราจายเงินแลว 
นําใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลที่มีผูใชสิทธิเบิกแลวกลับไป
ใชเบิกเงินซ้ําอีกแลวโอนเงินเขาบัญชีของตนและพวก 

ในเวลาตอมาหนวยงานของรัฐจึงไดมีคําส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังใหเจาหนาที่ตองรับผิดจํานวน ๖ คน ประกอบ 
ดวย นาง ก. นาย จ. นาย ธ. นาย น. และนางสาว อ. รวมถึงนาย ข. 
(ซ่ึงเปนผูฟองคดี) ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จาย 
เงินประจําวันที่ละเลยไมตรวจสอบหลักฐานการจายเงินในแตละวัน
ใหถูกตอง   

นาย ข. ไมเห็นดวยจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวและไดนํา 
คดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งใหชดใช 
คาสินไหมทดแทน 

โดยผูฟองคดีไดโตแยงในชั้นอุทธรณตอศาลปกครอง
สูงสุดวา การปฏิบัติหนาที่ของนาง ก. ไมผานการตรวจสอบจาก
ผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานการเงิน และเจาหนาที่การเงิน 
และบัญชีที่มีหนาที่ไมเคยเสนอบัญชีและเอกสารหลักฐานให
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ตรวจสอบ ทั้งการตรวจสอบการประทับตราจายเงินแลวในใบเสร็จ 
รับเงินไมใชหนาที่ของตน ประกอบกับหลักฐานการจายเงินใน
แตละวันมีจํานวนมาก ไมสะดวกในการปฏิบัติงาน แตไดตรวจสอบ
ในสวนงบหนาหลักฐานการจายเงินแลว  

ขอโตแยงของผูฟองคดีรับฟงไดหรือไม ?  
และการที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนกรรมการฯ ไมตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานการจายเงิน ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับ
ความเสียหาย ถือเปนการกระทําละเมิดหรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของผูมีหนาที่ตรวจสอบรายการจายเงินไววา ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนดใหผูมีหนาที่ตรวจสอบรายการจายเงินใน
บัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายใน 
แตละวัน ตองตรวจสอบดวยวาผูจายเงินไดทําการประทับตรา
จายเงินแลวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับตามที่ระเบียบ
กําหนดไวหรือไม และการจายเงินมีหลักฐานการจายจริงหรือไมดวย  

ขอเท็จจริงฟงไดวา คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – 
จายเงินประจําวันไมเคยตรวจสอบรายการจายเงินในบัญชีเงินสด
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในแตละวัน 
และไมเคยตรวจสอบหลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงินวา
ไดมีการประทับตราจายเงินแลวหรือไม ทําใหเจาพนักงานการเงิน
และบัญชีอาศัยชองทางดังกลาวนําใบเสร็จรับเงินที่มีการจายเงิน
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ไปแลวมาเบิกจายซํ้าหลายครั้งตอเน่ืองเปนเวลานาน หาก
คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบตามหนาที่มาตั้งแตตนก็นาจะทําให 
นาง ก. ไมกลากระทําการทุจริตหรืออาจตรวจพบการทุจริตได 
ไมยาก ความเสียหายก็จะนอยลง และเมื่อการปฏิบัติหนาที่ของ
นาง ก. ไมผานการตรวจสอบจากผูฟองคดี ยิ่งควรตองใชความ
ระมัดระวัง และติดตามหรือแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่
เพ่ือใหนําบัญชีและเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบได การไมติดตาม
หรือดําเนินการใด ๆ โดยเห็นวาไมมีหนาที่ จึงเปนการไมใสใจ
ปฏิบัติหนาที่และไมรักษาประโยชนของทางราชการ 

สวนงบหนาหลักฐานการจายเงินที่ได รับอนุมัติให
จายเงินน้ัน ไมใชหลักฐานการจายเงิน การตรวจสอบจึงตอง
ตรวจสอบจากหลักฐานการจายเงินเทาน้ัน และผูฟองคดีก็ไมอาจ
ละเลยหรือนําเหตุที่วาหลักฐานการจายเงินแตละวันมีเปนจํานวน
มากมาเปนขออางที่จะไมตรวจสอบได   

ดังน้ัน ความเสียหายสวนหนึ่งจึงเปนผลมาจากการละเลย
ไมตรวจสอบรายการจายเงินในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในแตละวัน และไมตรวจสอบ
หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงินวาไดมีการประทับตรา
จายเงินแลวหรือไม จึงถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลนิเลออยางรายแรง ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย 
อันเปนการกระทําละเมิดที่ผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒/๒๕๖๐)  
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คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่โดยตรงหรือไดรับมอบหมาย
ใหมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการเงินของหนวยงานของรัฐวา จะตอง
ใชความรอบคอบ ระมัดระวัง และหม่ันตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ของผูปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน โดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนดไวอยางเครงครัด 
หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือสอวาจะมีการทุจริตเกิดขึ้น ก็จะตองนํา
หลักฐานเก่ียวกับการรับจายเงินหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
มาตรวจสอบโดยไมชักชา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรรมการตรวจสอบ 
การรับ – จายเงินประจําวันตองไมละเลยที่จะตรวจสอบหลักฐาน
การรับ – จายเงินทุกส้ินวันทําการอยางละเอียด แมหลักฐาน
ดังกลาวจะมีจํานวนมากนอยเพียงใดก็ตาม  ทั้งนี้ เพ่ือมิใหเปน
ชองทางใหเกิดการทุจริตในขัน้ตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือชวงเวลาใด
ชวงเวลาหนึ่ง 
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เร่ืองที่ ๒๘ 
สิทธิฟองคดแีละคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ที่แจงเม่ือพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๗๑/๒๕๕๙ 
สาระสําคัญ 

เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําสั่งใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนพิจารณาอุทธรณไมแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําอุทธรณ และไมแจงเหตุจําเปนที่ตองขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณทราบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ผูอุทธรณจึงสามารถใชสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวัน
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือผูอุทธรณยื่นฟองคดี
พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว แตปรากฏตอมาวาเจาหนาที่ผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
ใหทราบ กรณีจึงถือวาคําวินิจฉัยอุทธรณที่ไดรับแจงเปนคําส่ัง
ทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม ซ่ึงผูอุทธรณมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณน้ันไดภายในเกาสิบวันนับแตไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ การท่ีผู อุทธรณไดยื่นฟองเพื่อขอใหศาลปกครองมี
คําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนภายใน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

 

เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณน้ี จึงเปนการ
ยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซ่ึงศาลมีอํานาจรับคดีไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งได 

 

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
๑. การพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้น เจาหนาที่ผูมี

อํานาจจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําอุทธรณ แตหากไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตอง
แจงถึงเหตุจําเปนที่ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดใหผูอุทธรณ
ทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหกสิบวัน ซ่ึงการแจงน้ีจะมีผลทําให
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณขยายออกไปอีกสามสิบวัน  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. การไมแจงเหตุจําเปนที่ไมอาจพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันใหผูอุทธรณทราบ จะกอใหเกิดผลดังน้ี (๑) ถือวา
ผูอุทธรณไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลวตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒) ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอให
ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน โดยตองฟองภายในกําหนดระยะเวลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

 

เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดหกสิบวัน (สิทธิการฟองคดี
เริ่มนับตั้งแตวันที่ ๖๑ เปนตนไป) 

๓. หากพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไปแลว แตตอมาผูมี
อํานาจไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณทราบ 
กรณีถือวาคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองที่เกิด 
ขึ้นใหม ซ่ึงผูอุทธรณมีสิทธินําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลปกครอง
มีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นไดภายในกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

สิทธิฟองคดแีละคําวินิจฉัยอุทธรณ
ที่แจงเม่ือพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ 

 
 

การอุทธรณคําสั่งทางปกครองถือเปนข้ันตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอน
ฟองคดีตอศาลปกครอง หากคูกรณีหรือผูอยูภายใตบังคับ 
ของคําสั่งทางปกครองมิไดดําเนินการ จะสงผลใหเปนผูไมมีสิทธิ 
ฟองคดี แตการอุทธรณคําสั่งทางปกครองในกรณีที่ไมมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนการอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ 
จะตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับ โดยใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครอง
ตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 
และเม่ือเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไดรับคําอุทธรณแลว 
ตองพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว แตถาไมเห็นดวยก็ใหเรงรายงานความเห็น
พรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาคําอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามี
เหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว 



๒๔๒ 
 

โดยมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา จะทําให
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณขยายออกไปไดไมเกินสามสิบวัน 
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๔ และ
มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ปญหา คือ หากผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณา
ไมแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ และ 
ไมแจงเหตุจําเปนที่ตองขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณให 
ผูอุทธรณทราบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จะกอใหเกิดสิทธิแก 
ผูอุทธรณอยางไร ?  โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากพนระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณแลว ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณใหผูอุทธรณทราบ กรณีน้ีจะสงผลถึงสิทธิในการนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองหรือไม ? อยางไร ? 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๗๑/๒๕๕๙  
ซ่ึงจะนําเสนอในฉบับน้ีมีคําตอบ ...  

คดีน้ีผูถูกฟองคดี (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา) มีคําสั่งลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ อุทธรณคําสั่งตอผูถูกฟองคดี 

 



๒๔๓ 
 

ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแลวมีคําส่ังยกอุทธรณ โดย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดี
เห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทนไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
เพ่ือขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 

กรณีดังกลาวถือวาผูฟองคดีไดยื่นฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี คือ เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม ? 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หนังสือลงวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงผูฟองคดีไดระบุขอคัดสําเนารายงานการ
สอบสวนทางละเมิดพรอมพยานหลักฐานเพื่อใชในการอุทธรณ
คําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน และขออุทธรณคําส่ังโดยจะ
เสนอขอเท็จจริงและขอกฎหมายแกขอกลาวหาภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวน มีลักษณะเปนการแจงความ
ประสงคที่จะอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดี สวนหนังสือลงวันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ผูฟองคดีไดระบุขอเสนอขอเท็จจริง
และขอกฎหมายแกขอกลาวหา ซ่ึงมีรายละเอียดขอโตแยง 
ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ถือเปนคําอุทธรณตาม
มาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวา 



๒๔๔ 
 

ผูถูกฟองคดีไดรับคําอุทธรณของผูฟองคดีเม่ือใด แตเม่ือหนังสือ
อุทธรณลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ระบุวาเขียนในทองที่ 
ที่ใกลเคียงกับสํานักงานของผูถูกฟองคดี จึงสันนิษฐานไดวา 
ผูถูกฟองคดีไดรับคําอุทธรณภายในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งน้ัน
มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขางตน 
กําหนดใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนัที่เจาหนาที่ผูทําคําสัง่
ทางปกครองไดรับคําอุทธรณ หากมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอน
ครบกําหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณจึงจะ
ขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแตวันครบหกสิบวัน 

เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวารัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับขอ ๒ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ไดแจงเหตุจําเปนที่ตองขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ จึงตองถือวาวันที่ครบ 
หกสิบวัน คือ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ เปนวันที่ผูฟองคดี
ไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว และสามารถใช
สิทธิฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ



๒๔๕ 
 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยถือวาวันถัดจากวันครบกําหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๑ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี และนับเปนวันแรกที่เริ่มใชสิทธิฟองคดีขอให
ศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีได ซ่ึงผูฟองคดีตองยื่นฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยไมตอง
รอคําวินิจฉัยอุทธรณของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอีกตอไป 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟอง
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 

แตโดยท่ีปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แจง 
ผูฟองคดีวารัฐมนตรีฯ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณได
วินิจฉัยยกอุทธรณ พรอมแจงวาหากผูฟองคดีไมพอใจคําวินิจฉัย
อุทธรณ ผูฟองคดีอาจฟองตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณน้ัน ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเปนคําสั่งทาง
ปกครองที่ เกิดข้ึนใหมและมีผลเปนการยืนยันคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แม 
คําขอทายคําฟองจะไมไดระบุขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองภายหลังจากที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณแลว ยอมเปนที่เขาใจไดวาผูฟองคดีมี
ความประสงคที่จะใหศาลพิจารณาผลคําวินิจฉัยยกอุทธรณดวย 



๒๔๖ 
 

ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ และถึงแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณเมื่อใด แตก็พอจะพิจารณาไดวาผูฟองคดีไดรับแจง 
อยางเร็วที่สุด คือ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อันเปนวันที่ลง
ในหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ และถือวาผูฟองคดีรูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางเร็วที่สุดในวนัดังกลาว 

การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลจึงรับคําฟองที่ฟอง
ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณไวพิจารณาได โดยศาลมีอํานาจ
พิจารณาในเบื้องตนดวยวาคําสั่งใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ชอบดวยกฎหมายหรือไม 

คดีน้ีถือเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับ
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองทั้งในชั้นเจาหนาที่
ผูทําคําสั่งทางปกครองและในชั้นเจาหนาที่ ผู มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณวา จําตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ แตหากวา 
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันดังกลาว 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองแจงถึงเหตุจําเปนที่ตนเอง
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดใหผูอุทธรณทราบกอนสิ้นกําหนด 
เวลาหกสิบวัน ซึ่งจะมีผลทําใหระยะเวลาในการพิจารณา
อุทธรณขยายออกไปอีกสามสิบวันตามที่ กําหนดไวใน 



๒๔๗ 
 

มาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตหากไมแจงเหตุจําเปนใหผูอุทธรณ
ทราบจะกอใหเกิดสิทธิตอผูอุทธรณ คือ (๑) ถือวาวันที่ครบ 
หกสิบวันเปนวันที่ ผู อุทธรณไดดําเนินการแกไขความ
เดือดรอนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนดไวแลวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๒) ถือวาผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดภายใน
กําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสิทธิ 
แหงการฟองคดีเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๖๑ เปนตนไป 

นอกจากน้ัน หากปรากฏวาเม่ือพนระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณไปแลว แตผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีหนังสือ
แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผู อุทธรณทราบ กรณีถือวา 
คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่เกิดข้ึน
ใหม ซ่ึงผูอุทธรณมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอให
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นได โดยคดีน้ีแมวาระยะเวลา 
การฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
จะลวงพนไปแลว แตหากผูอุทธรณไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ภายหลังจากวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ และวันที่ไดยื่น
ฟองตอศาลปกครองยังอยูภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ซ่ึงแมคําฟองจะไมระบุขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณก็ตาม 



๒๔๘ 
 

ศาลปกครองก็มีอํานาจที่จะรับคําฟองไวพิจารณา โดยวินิจฉัยวา
คําวินิจฉัยอุทธรณชอบดวยกฎหมายหรือไม และวินิจฉัยวาคําสั่ง
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนชอบดวยกฎหมายหรือไมเปนเบื้องตน 
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