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ภาค ๑
ภาคทัวไป
่
บทที่ ๑ โครงสร้างและอานาจหน้ าที่ของศาลปกครอง
๑. โครงสร้างของศาลปกครอง
๒. อานาจหน้าทีข่ องศาลปกครอง
๓. หลักทัวไปของวิ
่
ธพี จิ ารณาคดีปกครอง

๓
๓
๔
๔

บทที่ ๒ “หน่ วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้ าที่ของรัฐ”
ตามพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. หน่วยงานทางปกครอง
๑.๑ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง
๑.๑.๑ ส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิน่
๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจทีต่ งั ้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือ
พระราชกฤษฎีกา
๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑.๕ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครอง
หรือให้ดาเนินกิจการทางปกครอง
๑.๒ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง
๒. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๒.๑ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล
หรือผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทางปกครอง
๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ
หรือบุคคลซึง่ มีกฎหมายให้อานาจในการออกกฎ
คาสัง่ หรือมติใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อบุคคล
๒.๒ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
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๑๑
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(๒)
บทที่ ๓ อานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๑. ข้อพิจารณาเกีย่ วกับการกระทาของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีอ่ ยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง
๑.๑ การใช้อานาจในการออกกฎ
๑.๑.๑ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อานาจของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีลกั ษณะ
เป็นการออก “กฎ”
๑.๑.๒ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อานาจของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ใช่ลกั ษณะ
ของการออก “กฎ”
๑.๒ การใช้อานาจในการออกคาสัง่
๑.๒.๑ คาสังทางปกครอง
่
๑) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“คาสังต่
่ างๆ”
๒) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“หนังสือต่างๆ”
๓) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“มติของสภาหรือคณะกรรมการ”
๔) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“การอนุญาต”
๕) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“การอนุมตั ”ิ
๖) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“การวินิจฉัยอุทธรณ์”
๗) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“ประกาศ”
๘) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะของ
“การรับจดทะเบียน”
๙) คาสังทางปกครองที
่
อ่ อกในลักษณะอื่นๆ
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(๓)
๑.๒.๒ คาสังทางปกครองทั
่
วไป
่
๑.๒.๓ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคาสัง่
ทีพ่ พิ าทเป็นคดีพพิ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
โดยไม่ระบุว่าคาสังดั
่ งกล่าวเป็ นคาสังประเภทใด
่
๑.๒.๔ กรณีท่ี “ไม่ใช่คาสังทางปกครอง”
่
๑) กระบวนการภายในฝา่ ยปกครอง
๒) มาตรการภายในของฝา่ ยปกครอง
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกีย่ วกับทีด่ นิ
๔) การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐคัดค้านการรังวัดทีด่ นิ
ของเอกชน
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานของรัฐ
๖) การใช้สทิ ธิตามสัญญา
๗) กรณีอ่นื ๆ
๑.๓ การใช้อานาจกระทาการอื่นใด
๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือ
การปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
๑.๔.๑ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
การละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
๑.๔.๒ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
การละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
๑.๕ การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑.๕.๑ การกระทาละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจ
ตามกฎหมาย
๑.๕.๒ การกระทาละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ
๑.๕.๓ การกระทาละเมิดอันเกิดจากการออกคาสัง่
๑.๕.๔ การกระทาละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
หรือปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
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(๔)
๑.๕.๕ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทาละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า
เป็นการกระทาละเมิดจากกรณีใด
๑.๕.๖ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
การกระทาละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
๑.๖ สัญญาทางปกครอง
๑.๖.๑ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
๑) กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
๒) กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๔
๓) กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา
๔) แนวคาวินิจฉัยกรณีอ่นื ๆ
๑.๖.๒ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครอง
แต่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๑) สัญญาค้าประกันของสัญญาทางปกครอง
๒) การรับสภาพความรับผิดในหนี้ทเ่ี กิดจาก
สัญญาทางปกครอง
๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์จานาตามสัญญาจานา
เพื่อประกันหนี้เงินกูย้ มื
๑.๖.๓ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครอง
๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒) สัญญากูย้ มื
๓) สัญญาซือ้ ขาย
๔) สัญญาเช่าหรือให้เช่า
๕) สัญญาอื่นๆ ทีศ่ าลปกครองวินิจฉัยว่า
ไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครอง
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๖๘
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๗๕
๗๖
๗๖
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๗๖

(๕)
๑.๗ การกระทาอย่างอื่นทีเ่ ป็นความรับผิดของรัฐ
๑) กรณีพพิ าทเกีย่ วกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๒) กรณีฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนจากการรอนสิทธิ
๓) กรณีหน่ วยงานทางปกครองฟ้องเรียกให้ขา้ ราชการ
คืนเงินทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิ
๔) กรณีฟ้องขอให้จา่ ยเงินรางวัลนาจับ
๑.๘ การกระทาในกรณีอ่นื ๆ
๑.๘.๑ กรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล
ต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
๑.๘.๒ กรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ยน่ ื ฟ้องการใช้อานาจรัฐ
ในบางกรณีต่อศาลปกครอง
๒. ข้อพิจารณาเกีย่ วกับการกระทาของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง
๒.๑ การกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีเ่ ป็นการกระทาทางปกครอง แต่กฎหมายกาหนดให้
ไม่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๒.๑.๑ การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
๒.๑.๒ การดาเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
๒.๑.๓ การกระทาทางปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลชานัญพิเศษ
๑) การกระทาทางปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
๒) การกระทาทางปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
๓) การกระทาทางปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร
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(๖)
๔) การกระทาทางปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
และการค้าระหว่างประเทศ
๕) การกระทาทางปกครองทีอ่ ยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย
๒.๒ การกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๒.๒.๑ การกระทาทางรัฐบาล
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒) ความสัมพันธ์กบั รัฐสภา
๓) งานทางนโยบาย
๔) การดาเนินกิจการภายในของฝา่ ยบริหาร
๒.๒.๒ กระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคาพิพากษา
๒.๒.๔ การดาเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์
๑) การดาเนินกิจการทางศาสนา
๒) การปกครองสงฆ์
๒.๒.๕ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
๑) การออกหมายเรียก
๒) การจับกุม
๓) การปรับ
๔) การปล่อยชัวคราว
่
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น
๖) การขออายัดตัวผูต้ อ้ งหา
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
๒.๒.๖ กระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง
๒.๒.๗ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ วไป
ั่
๑) การรักษาพยาบาล
๒) การขับรถ
๓) การปิดกัน้ ลาน้ าเพื่อการผลิตไฟฟ้า
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๘๒
๘๓
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๕
๘๖
๘๖
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๙๐
๙๑
๙๑
๙๒
๙๓
๙๓
๙๕
๙๕
๙๕
๙๕

(๗)
๔) การดูแลรักษาทีร่ าชพัสดุ
๕) การดูแลรักษาต้นไม้
๖) การแจ้งความร้องทุกข์
๗) การขุดลอกทางน้านอกเขตชลประทาน
๘) การหักเงินบาเหน็จบานาญเพื่อชาระหนี้ตามคาขอ
๙) การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งเกีย่ วกับเอกสาร
๑๐) การติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒.๒.๘ การเลือกตัง้ และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
๒.๒.๙ การใช้อานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารรักษา
ความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒.๑๐ การใช้อานาจตามพระราชกาหนดบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๒.๑๑ การใช้อานาจตามพระราชกาหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๒.๑๒ การใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
๓. ข้อพิจารณาเกีย่ วกับอานาจหรือเขตอานาจของศาลปกครอง
กรณีคดีทย่ี น่ ื ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีหลายข้อหาหรือ
มีหลายประเด็นเกีย่ วพันกัน
๓.๑ กรณีคดีทย่ี น่ ื ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีหลายข้อหา
เกีย่ วพันกัน
๓.๒ กรณีคดีทย่ี น่ ื ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีหลายประเด็น
เกีย่ วพันกัน
๓.๒.๑ กรณีมปี ระเด็นทีจ่ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยูใ่ นอานาจ
ของศาลอื่นซึง่ มิใช่ศาลปกครอง
๓.๒.๒ กรณีมปี ระเด็นทีจ่ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยูใ่ นอานาจ
ของศาลปกครองสูงสุด

๙๕
๙๕
๙๕
๙๕
๙๕
๙๕
๙๖
๙๖
๙๖
๙๗
๙๗
๙๙

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๒
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(๘)
บทที่ ๔ เงื่อนไขแห่งการฟ้ องคดีปกครอง
๑. ผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดีปกครอง
๑.๑ ผูเ้ สียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
๑.๑.๑ ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
๑) เหตุแห่งการเป็นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
ออกกฎ
(๒) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
ออกคาสัง่
(๓) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
กระทาอื่น
(๔) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
ละเลยต่อหน้าที่
(๕) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
(๖) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
กระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๗) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญา
ทางปกครอง
(๘) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
กระทาทีเ่ ป็นความรับผิดอย่างอื่น
(๙) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ
กระทาในกรณีอ่นื ๆ
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๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓

๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๑๒
๑๕๕
๑๖๑
๑๗๐
๑๗๐
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๕

(๙)
๒) ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
(๑) หน่วยงานทางปกครอง
(๒) ประชาชนผูถ้ ูกกระทบสิทธิจากการใช้อานาจรัฐ
(๓) คณะบุคคล
(๔) ชุมชน
๑.๑.๒ กรณีทก่ี ฎหมายให้สทิ ธิในการฟ้องคดี
๑.๒ การขอให้ศาลกาหนดคาบังคับ
๑.๒.๑ กรณีทไ่ี ม่จาเป็ นต้องมีคาบังคับของศาล
๑) กรณีทม่ี ผี ลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอยูแ่ ล้ว
๒) กรณีทป่ี รากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีได้หมดสิน้ ไปแล้ว
๓) กรณีทป่ี รากฏในภายหลังว่าการกาหนดคาบังคับ
ตามคาขอไม่เป็ นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายของผูฟ้ ้ องคดีอกี ต่อไป
๑.๒.๒ กรณีทจ่ี าเป็ นต้องมีคาบังคับของศาล
๑) กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคาขอทีก่ าหนด
คาบังคับได้
๒) กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคาขอทีไ่ ม่อาจ
กาหนดคาบังคับได้
๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง
๓. ขัน้ ตอนและวิธกี ารก่อนการฟ้องคดี
๓.๑ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดาเนินการตามขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารสาหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ทีต่ อ้ งดาเนินการก่อนฟ้องคดี
๓.๑.๑ กรณีทไ่ี ด้ดาเนินการตามขัน้ ตอนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๓.๑.๒ กรณีทถ่ี อื ว่าเป็นการดาเนินการตามขัน้ ตอนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว
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๑๘๕
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖

๑๙๔
๑๙๔
๑๙๔
๒๑๑
๒๒๓
๒๒๓

๒๒๓
๒๒๓
๒๒๗

(๑๐)
๓.๒ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดียงั ไม่ได้ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
๓.๒.๑ กรณียน่ ื ฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
๓.๒.๒ กรณียน่ ื อุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมือ่ พ้นกาหนดระยะเวลา
๓.๒.๓ กรณีดาเนินการผิดจากขัน้ ตอนหรือวิธกี ารตามที่
กฎหมายกาหนด
๓.๒.๔ กรณียน่ ื ฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ก่อนฟ้องคดี
๓.๓ กรณีทศ่ี าลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ตอ้ งดาเนินการตามขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารตามทีก่ ฎหมายกาหนดก่อนฟ้องคดี
๓.๓.๑ กรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีมไิ ด้เป็ นคู่กรณีผมู้ สี ทิ ธิอุทธรณ์
ตามกฎหมาย
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
อ่ อกโดย
คณะกรรมการ
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคาสังทางปกครองทั
่
วไป
่
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ
๓.๓.๕ กรณีทก่ี ฎหมายเฉพาะกาหนดให้ฟ้องคดี
โดยไม่ตอ้ งยืน่ อุทธรณ์หรือร้องทุกข์
๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกีย่ วกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ
คาสัง่ และสังห้
่ ามการกระทา
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคาสังทางปกครอง
่
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคาสังทางปกครองทั
่
วไป
่
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสังห้
่ ามการกระทาทัง้ หมดหรือบางส่วน
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีทม่ี กี ฎหมายเฉพาะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
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๒๒๗
๒๒๗
๒๓๒
๒๓๗

๒๓๘
๒๔๘
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๓
๒๖๑
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๓

(๑๑)
๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกีย่ วกับการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
ล่าช้าเกินสมควร
๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกีย่ วกับการกระทาละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่น
๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกีย่ วกับการกระทาละเมิด
๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกีย่ วกับความรับผิดอย่างอื่น
๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาจ้าง
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
สัญญาสัมปทาน
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
สัญญาทุนการศึกษา
๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
สัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญากูย้ มื เงิน
๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญา
รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
และจัดจาหน่ายข้าวสาร
๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้
หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ยน่ ื ฟ้อง
การใช้อานาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง
๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีทเ่ี หตุแห่งการฟ้องคดี
เกิดขึน้ ก่อนศาลปกครองเปิดทาการ
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๒๘๖
๒๙๔
๒๙๔
๓๑๖
๓๑๘
๓๑๘
๓๒๑
๓๒๑

๓๒๒
๓๒๒

๓๒๓
๓๒๕

๓๒๕
๓๒๕
๓๒๖

(๑๒)
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การวินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีทม่ี กี ารฟ้อง
คดีปกครองต่อศาลอื่นซึง่ มิใช่ศาลปกครอง
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีทม่ี กี ารรับสภาพหนี้
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีทม่ี กี าร
รับสภาพความรับผิด
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกีย่ วกับการคุม้ ครอง
ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล
๔.๙.๑ การฟ้องคดีทเ่ี กีย่ วกับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกีย่ วกับสถานะของบุคคล
๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกีย่ วกับกรณีทเ่ี ป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือมีเหตุจาเป็นอื่น
๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีทเ่ี ป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
๔.๑๐.๒ กรณีทม่ี เี หตุจาเป็นอื่น
๔.๑๐.๓ การเป็ นทีส่ ุดของคาสังรั
่ บคาฟ้องทีย่ น่ ื ฟ้องเมือ่ พ้น
กาหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พจิ ารณาตามข้อ ๓๐
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครองฯ
๕. ค่าธรรมเนียมศาล
๕.๑ การชาระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผฟู้ ้ องคดีหลายคน
ร่วมกันยืน่ คาฟ้องเป็ นฉบับเดียว
๕.๒ การไม่ชาระค่าธรรมเนียมศาลหรือชาระค่าธรรมเนียมศาล
ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)
๕.๓ การสังให้
่ ชาระค่าธรรมเนียมศาลเพิม่ (ข้อ ๓๔ วรรคสี)่
๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)
๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ
ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๒๘
๓๒๘
๓๓๓
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๘
๓๓๘
๓๔๗

๓๕๑
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๓
๓๕๓
๓๕๗

(๑๓)
๖. ฟ้องซ้อน ดาเนินกระบวนพิจารณาซ้า และฟ้องซ้า
๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)
๖.๒ ดาเนินกระบวนพิจารณาซ้า (ข้อ ๙๖)
๖.๓ ฟ้องซ้า (ข้อ ๙๗)

๓๖๐
๓๖๐
๓๖๕
๓๖๕

บทที่ ๕ วิ ธีพิจารณาคดีปกครอง
๑. บททัวไป
่
๑.๑ หลักกฎหมายทัวไปว่
่ าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)
๑.๑.๑ หลักผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดีจะต้องเป็ นผูม้ ปี ระโยชน์เกีย่ วข้อง
หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคาสัง่
ทางปกครองทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดี
๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิน้ ไป
๑.๑.๓ หลักการดาเนินวิธพี จิ ารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
๑.๑.๔ หลักคาฟ้องเพิม่ เติมต้องเกีย่ วข้องกับคาฟ้องเดิม
๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อานาจทางปกครอง
แทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๑.๑.๖ การชังน
่ ้าหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล
๑.๑.๗ แบบคาร้องอุทธรณ์คาสัง่
๑.๑.๘ หลักศาลทีม่ อี านาจบังคับคดี
๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคาขอ
๑.๑.๑๐ หลักการฟงั ความสองฝา่ ย
๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน
๑.๒ การย่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)
๑.๓ การดาเนินกระบวนพิจารณาทีผ่ ดิ ระเบียบ (ข้อ ๗)
๑.๓.๑ กรณีทศ่ี าลเห็นเอง
๑.๓.๒ กรณีค่กู รณีมคี าขอ
๑.๔ การยืน่ เอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๗๓
๓๗๓
๓๗๓

๓๗๓
๓๗๓
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๔
๓๗๔
๓๗๖
๓๗๖
๓๗๖
๓๘๒
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๔
๓๘๗
๓๘๗

(๑๔)
๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร
๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)
๑.๕.๒ โดยวิธใี ห้พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาลหรือ
บุคคลอื่นนาไปส่ง (ข้อ ๑๖)
๒. วิธพี จิ ารณาคดีปกครองในศาลปกครองชัน้ ต้น
๒.๑ อานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)
๒.๒ การเสนอคาฟ้องและตรวจคาฟ้อง
๒.๒.๑ การส่งสาเนาคาฟ้อง (ข้อ ๓๓)
๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคาฟ้อง (มาตรา ๔๕
ประกอบกับข้อ ๓๗)
๑) กรณีทค่ี าฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
อาจแก้ไขได้
๒) กรณีทค่ี าฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึง่ ไม่อาจแก้ไข
ให้ถูกต้องได้
๓) เป็นคดีทไ่ี ม่อยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง
๒.๒.๓ กรณีคดีทย่ี น่ ื ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นอยูใ่ นอานาจของ
ศาลปกครองสูงสุด
๒.๒.๔ กรณีคดีทย่ี น่ ื ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นอยูใ่ นอานาจของ
ศาลปกครองชัน้ ต้นอื่น
๒.๒.๕ กรณีคดีทย่ี น่ ื ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีหลายข้อหา
แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจหรือ
เขตอานาจของศาลปกครองชัน้ ต้นนัน้
๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง
๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคาฟ้อง คาให้การ
คาคัดค้านคาให้การ และคาให้การเพิม่ เติม
๑) คาฟ้องและคาฟ้องเพิม่ เติม
๒) คาให้การและคาฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓ - ข้อ ๔๖)
๓) คาคัดค้านคาให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)
๔) คาให้การเพิม่ เติม (ข้อ ๔๙)
๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐ - ข้อ ๕๙)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๘๗
๓๘๗
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๘
๓๘๙
๓๘๙
๓๘๙
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๑
๓๙๑

๓๙๑
๓๙๒
๓๙๒
๓๙๒
๓๙๗
๓๙๘
๔๐๑
๔๐๑

(๑๕)
๒.๔ การแจ้งวันสิน้ สุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)
๒.๕ การรับฟงั พยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔ - ข้อ ๖๘)
๒.๖ วิธกี ารชัวคราวก่
่
อนการพิพากษา
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาสังทางปกครอง
่
(ข้อ ๖๙ - ข้อ ๗๔)
๑) กรณีทศ่ี าลปกครองมีคาสังยกค
่ าขอ
๒) กรณีทศ่ี าลปกครองมีคาสังทุ
่ เลาการบังคับ
๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชวคราว
ั่
(ข้อ ๗๕ - ข้อ ๗๗)
๑) กรณีทศ่ี าลปกครองมีคาสังยกค
่ าขอ
๒) กรณีทศ่ี าลปกครองมีคาสังก
่ าหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราว
ั่
๒.๖.๓ การอุทธรณ์คาสังเกี
่ ย่ วกับวิธกี ารชัวคราว
่
ก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)
๒.๖.๔ การขอให้ระงับคาสังทุ
่ เลาการบังคับตามกฎ
หรือคาสังทางปกครองของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
ไว้เป็นการชัวคราว
่
(ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)
๒.๖.๕ คาสังเกี
่ ย่ วกับวิธกี ารชัวคราวก่
่
อนการพิพากษากรณีอ่นื ๆ
๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี
และการถอนคาฟ้อง
๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง
๒) กรณีบุคคลภายนอกยืน่ คาร้องสอด
๓) กรณีค่กู รณีมคี าขอ
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)
๒.๗.๕ การถอนคาฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๐๓
๔๐๓
๔๐๕
๔๐๕
๔๐๕
๔๐๘
๔๑๖
๔๑๖
๔๒๐
๔๒๕

๔๒๗
๔๒๘
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๓
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๔

(๑๖)
๒.๘ การนังพิ
่ จารณาคดีและการพิพากษาคดี
๒.๘.๑ การนังพิ
่ จารณาคดี (ข้อ ๘๓ – ข้อ ๘๗)
๒.๘.๒ การทาคาพิพากษาและคาสัง่
๑) ข้อกฎหมายอันเกีย่ วด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน (ข้อ ๙๒)
๒) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย
(ข้อ ๙๕)
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนทีค่ ่คู วามมรณะ (มาตรา ๕๓)
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พจิ ารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาสัง่
ชีข้ าดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)
๑) ผูม้ สี ทิ ธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสัง่
ชีข้ าดคดีปกครองใหม่
๒) กรณีทข่ี อให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาสัง่
ชีข้ าดคดีปกครองใหม่ได้
๓) กรณีทไ่ี ม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคาสังชี
่ ข้ าดคดีปกครองใหม่
๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)
๒.๑๓ การบังคับคดี
๓. วิธพี จิ ารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
๓.๒ คดีอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
๓.๒.๑ ผูม้ สี ทิ ธิยน่ ื อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยืน่ อุทธรณ์คาพิพากษา
๓.๒.๓ คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นทีต่ อ้ งห้ามมิให้อุทธรณ์
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์
๑) คาอุทธรณ์ตอ้ งใช้ถอ้ ยคาสุภาพ
๒) คาอุทธรณ์ตอ้ งมีขอ้ ความตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด (ข้อ ๑๐๑)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๓๗
๔๓๗
๔๓๗
๔๓๗
๔๔๓
๔๔๓
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๕๓
๔๕๓
๔๕๖
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๗
๔๕๗
๔๕๙
๔๕๙
๔๕๙
๔๖๐

(๑๗)
๓) คาอุทธรณ์ตอ้ งมีขอ้ เท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ทีม่ สี าระอันควรได้รบั การวินิจฉัย
(มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์
๑) คาอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
๒) การชาระค่าธรรมเนียมศาลในชัน้ อุทธรณ์
๓) คาอุทธรณ์ตอ้ งห้ามตามกฎหมายหรือยืน่
โดยผิดระเบียบ
๓.๒.๖ การย้อนสานวน (ข้อ ๑๑๒)
๑) กรณีทศ่ี าลปกครองสูงสุดมีคาสังยกค
่ าพิพากษา
ของศาลปกครองชัน้ ต้น แล้วส่งสานวนคืนไปยัง
ศาลปกครองชัน้ ต้นเพื่อให้มคี าพิพากษาใหม่
๒) กรณีทศ่ี าลปกครองสูงสุดไม่ส่งสานวนคืนไปยัง
ศาลปกครองชัน้ ต้นเพื่อให้มคี าพิพากษาใหม่
๓.๒.๗ การนาวิธพี จิ ารณาคดีปกครองในศาลปกครองชัน้ ต้นมาใช้
ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)
๓.๓ คดีอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
๓.๓.๑ ผูม้ สี ทิ ธิอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยืน่ คาร้องอุทธรณ์คาสัง่
๓.๓.๓ คาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นทีต่ อ้ งห้ามมิให้อุทธรณ์
๑) คาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นทีก่ ฎหมายกาหนด
ให้เป็นทีส่ ุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)
๒) คาสังระหว่
่
างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคาร้องอุทธรณ์
๑) คาร้องอุทธรณ์ตอ้ งใช้ถอ้ ยคาสุภาพ
๒) คาร้องอุทธรณ์ตอ้ งมีขอ้ ความตามที่
กฎหมายกาหนด (ข้อ ๑๐๑)
๓) คาร้องอุทธรณ์ตอ้ งมีขอ้ เท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ทีม่ สี าระอันควรได้รบั การวินิจฉัย
(มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๖๘
๔๗๑
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๔
๔๗๗

๔๗๗
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๑
๔๘๑
๔๘๑
๔๘๑
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๓
๔๘๓

๔๙๑

(๑๘)
๓.๓.๕ การตรวจคาร้องอุทธรณ์คาสัง่
๑) คาร้องอุทธรณ์คาสังไม่
่ สมบูรณ์ครบถ้วน
๒) คาร้องอุทธรณ์คาสังต้
่ องห้ามตามกฎหมาย
หรือยืน่ โดยผิดระเบียบ
๓.๓.๖ การย้อนสานวน (ข้อ ๑๑๒)
๑) กรณีทศ่ี าลปกครองสูงสุดมีคาสังยกค
่ าสัง่
ของศาลปกครองชัน้ ต้น แล้วส่งสานวนคืนไปยัง
ศาลปกครองชัน้ ต้นเพื่อให้มคี าสังใหม่
่
๒) กรณีทศ่ี าลปกครองสูงสุดไม่ส่งสานวนคืนไปยัง
ศาลปกครองชัน้ ต้นเพื่อให้มคี าสังใหม่
่
๓.๓.๗ การนาวิธพี จิ ารณาคดีปกครองในศาลปกครองชัน้ ต้น
มาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๙๒
๔๙๒
๔๙๒
๔๙๓

๔๙๓
๕๐๓
๕๐๕

(๑๙)

ภาค ๒
แนวคาวิ นิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง
บทที่ ๑

การนาหลักกฎหมายทัวไปตามรั
่
ฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัย
ในคดีปกครอง
๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม)
๒. หลักการเคารพศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
๓. หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕. หลักกฎหมายทัวไปว่
่ าด้วยความแน่นอนและความชัดเจน
ของกฎหมาย
๖. หลักความได้สดั ส่วน

๕๐๙
๕๐๙
๕๑๔
๕๑๕
๕๒๗
๕๒๗
๕๒๗

บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
๑. การออกกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
๒. การออกคาสังเกี
่ ย่ วกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
๓.๑ การควบคุมมลพิษ
๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง
๓.๑.๒ มลพิษทางน้า
๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
๓.๓ การทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

๕๓๓
๕๓๓
๕๓๖
๕๔๐
๕๔๐
๕๔๐
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๑
๕๔๑
๕๔๙

บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค
๑. กรณีเกีย่ วกับอาหาร
๒. กรณีเกีย่ วกับยา
๓. กรณีเกีย่ วกับสินค้าไม่ปลอดภัย
๔. กรณีเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนหน่วยงานคุม้ ครองผู้บริโภค

๕๕๙
๕๕๙
๕๕๙
๕๕๙
๕๕๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

(๒๐)
บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
๑. การควบคุมอาคาร
๑.๑ ข้อพิพาทเกีย่ วกับการฟ้องเพิกถอนกฎ
๑.๑.๑ กฎกระทรวง
๑.๑.๒ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
๑.๒ ข้อพิพาทเกีย่ วกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่ออกใบอนุ ญาต
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคาขอ
๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบอนุ ญาต
โดยมิชอบ
๑.๓ ข้อพิพาทเกีย่ วกับการละเลยต่อหน้าทีไ่ ม่ดาเนินการกับ
ผูฝ้ า่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับผูก้ ่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้าทีส่ าธารณะ
๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับผูก้ ่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะ
หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
หรือทีส่ าธารณะโดยฝา่ ฝืนกฎหมาย
๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับผูก้ ่อสร้างฯ อาคารในบริเวณ
ทีม่ กี ารกาหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น
๑.๔ ข้อพิพาทเกีย่ วกับคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ทีใ่ ห้ผฝู้ า่ ฝื น
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดาเนินการ
๑.๔.๑ กรณีการกระทาฝา่ ฝืนกฎหมายทีส่ ามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้
๑.๔.๒ กรณีการกระทาฝา่ ฝืนกฎหมายทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร
มิได้ปฏิบตั ติ ามคาสังให้
่ แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ของเจ้าพนักงานท้องถิน่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๖๓
๕๖๓
๕๖๓
๕๖๓
๕๖๓
๕๖๖
๕๖๖
๕๖๙
๕๖๙
๕๖๙

๕๗๐

๕๗๓
๕๗๔
๕๗๔

๕๗๗

(๒๑)
๑.๕ ข้อพิพาทเกีย่ วกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ของเจ้าพนักงานท้องถิน่
๑.๖ ข้อพิพาทเกีย่ วกับการยืน่ คาขอต่อศาลเพื่อให้มคี าสังจั
่ บกุม
และกักขังบุคคลซึง่ ฝา่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๒. การผังเมือง
บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคม
๑. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๓. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

๕๘๐

๕๘๐
๕๘๑

๕๘๕
๕๘๕
๕๘๕
๕๘๕

บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิ สาหกิ จ
๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
๒. การเปลีย่ นสถานะของรัฐวิสาหกิจ
๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

๕๙๓
๕๙๓
๕๙๓
๕๙๓

บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิ น การคลัง และการธนาคาร
๑. การลงทุน
๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๕๙๕
๕๙๕
๖๐๓

บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ และการอุตสาหกรรม
๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร
๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร
๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

๖๑๑
๖๑๑
๖๑๑
๖๑๑

บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
๑. การจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค
๒. การบารุงรักษาและดูแลสิง่ สาธารณูปโภค
๓. การให้บริการสิง่ สาธารณูปโภค

๖๑๓
๖๑๓
๖๑๘
๖๑๘

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

(๒๒)
บทที่ ๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย
และเหตุเดือดร้อนราคาญ
๑. อาหารและยา
๒. การจาหน่ ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
๒.๑ การผ่อนผันให้จาหน่ ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
๒.๒ การดาเนินการกับผูฝ้ ่าฝืนจาหน่ ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รบั อนุญาต
๓. ระบบบริการสุขภาพ
๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
๔. เหตุราคาญ
๔.๑ เหตุราคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน
๔.๒ เหตุราคาญจากการประกอบกิจการเกีย่ วกับรถยนต์
เครือ่ งจักร และเครือ่ งกล
๔.๓ เหตุราคาญจากการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์
๔.๔ เหตุราคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
๔.๕ เหตุราคาญจากการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๔.๖ เหตุราคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด
๔.๗ เหตุราคาญจากสุขลักษณะของอาคาร
๔.๘ เหตุราคาญในทีห่ รือทางสาธารณะหรือสถานทีเ่ อกชน
บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิ จการ
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า
๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์
๖. การออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
๗. การออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สถานตรวจสภาพรถ
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๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๑๙
๖๒๒
๖๒๒
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๕
๖๒๕
๖๒๕
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙

(๒๓)
บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ
๑.๒ การประกอบการขนส่ง
๑.๓ การกาหนดเส้นทางเดินรถ
๑.๔ การดูแลรักษาทาง
๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการ
จัดทาบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก
๑.๖ โครงการทีเ่ ป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก
๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้า

๖๓๓
๖๓๓
๖๓๓
๖๓๗
๖๓๗
๖๓๗

บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
๑. การดูแลรักษาทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
๒. การจัดทีด่ นิ เพื่อประชาชน
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
๔. การรังวัดทีด่ นิ
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
๖. กรณีอ่นื ๆ
๖.๑ การจัดทีด่ นิ เพื่อการครองชีพ
๖.๒ การจัดรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
๖.๓ การปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
๖.๔ การเช่าทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
๖.๕ การบริหารจัดการทีร่ าชพัสดุ

๖๔๗
๖๔๗
๖๖๖
๖๖๖
๖๘๗
๖๙๔
๗๐๑
๗๐๑
๗๐๔
๗๐๖
๗๑๙
๗๒๐

บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด
๑. การจัดสรรทีด่ นิ
๑.๑ การใช้อานาจของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรทีด่ นิ
๑.๓ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธกี าร
ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรทีด่ นิ

๗๒๕
๗๒๕
๗๒๕
๗๒๕

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๔๒
๖๔๒
๖๔๒

๗๒๕
๗๒๕

(๒๔)
๑.๕ การบารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
๑.๖ นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ
๒. อาคารชุด
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด
๒.๒ กรรมสิทธิ ์ในห้องชุด
๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ ์ห้องชุด
๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับห้องชุด
๒.๕ นิตบิ ุคคลอาคารชุด
๒.๖ การเลิกอาคารชุด

๗๒๕
๗๒๕
๗๓๐
๗๓๐
๗๓๐
๗๓๐
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๑
๗๓๑

บทที่ ๑๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตัง้
๑. การจัดการเลือกตัง้
๑.๑ การจัดให้มหี รือไม่จดั ให้มกี ารเลือกตัง้
๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตัง้
๒. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
๒.๑ ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒.๒ ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่

๗๓๓
๗๓๓
๗๓๓
๗๓๕
๗๓๕
๗๓๕
๗๓๕

บทที่ ๑๖ คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน
๑. งานทะเบียนราษฎร
๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว
๓. งานทะเบียนอาวุธปืน
๔. งานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั
๕. งานทะเบียนการพนัน
๖. งานทะเบียนสมาคม

๗๓๗
๗๓๗
๗๔๓
๗๔๓
๗๔๔
๗๕๐
๗๕๐

บทที่ ๑๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทาละเมิ ด
๑. การใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ของหน่ วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าทีก่ ระทาละเมิด
ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบตั หิ น้าที่
๑.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
๑.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

๗๕๑
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๗๕๑
๗๕๑
๗๕๑

(๒๕)
๑.๓ การส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
๑.๔ การออกคาสังเรี
่ ยกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทาละเมิด
๑.๕ อายุความการใช้สทิ ธิไล่เบีย้ จากเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทาละเมิด
๒. การใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ
กรณีเจ้าหน้าทีก่ ระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
๒.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
๒.๓ การส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
๒.๔ การออกคาสังเรี
่ ยกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทาละเมิด
๒.๕ อายุความการใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทาละเมิด
๓. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็ นไปตามคาสังเรี
่ ยกให้
เจ้าหน้าทีช่ ดใช้ค่าสินไหมทดแทน

๗๕๑

บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๑.๑ การกาหนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะเวนคืน
๑.๒ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทนการเวนคืน
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน
๑.๓.๑ ค่าทดแทนทีด่ นิ
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้าง
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้
๑.๓.๔ ค่าทดแทนทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลืออันมีราคาลดลง
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการทีต่ อ้ งออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ทถ่ี ูกเวนคืน
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิง่ ปลูกสร้างส่วนทีเ่ หลือจากการเวนคืน
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซือ้ ทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือจากการเวนคืน
๑.๖ การกาหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีทม่ี คี วามจาเป็นโดยเร่งด่วน
๑.๗ การขอคืนทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืน

๗๙๕
๗๙๕
๗๙๕
๗๙๕
๗๙๕
๗๙๕
๘๑๔
๘๑๗
๘๑๗
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๗๕๑
๗๕๘
๗๕๙
๗๕๙
๗๕๙
๗๖๒
๗๗๐
๗๙๒
๗๙๓

๘๑๗
๘๑๗
๘๑๗
๘๑๗
๘๑๘

(๒๖)
๑.๘ ดอกเบีย้ เงินค่าทดแทนการเวนคืน
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน
๒. การรอนสิทธิ
๒.๑ การรอนสิทธิเพื่อบริการสาธารณะเกี่ยวกับไฟฟ้า
๒.๑.๑ การกาหนดแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า
๒.๑.๒ การกาหนดเงินค่าทดแทน
๒.๑.๓ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทน
๓. การเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายกรณีเพิกถอน
คาสังทางปกครอง
่
๓.๑ การเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
ช่ อบด้วยกฎหมาย
ซึง่ เป็นการให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั คาสัง่
๓.๒ การเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ เป็นการให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั คาสัง่

๘๑๘
๘๒๐
๘๒๓
๘๒๓
๘๒๓
๘๒๕
๘๒๕
๘๒๕
๘๒๕
๘๒๕

บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
๑. การจัดทาประกาศจัดซือ้ หรือจัดจ้าง
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซือ้ หรือจัดจ้าง
๓. การอนุ มตั สิ งซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ าง
๔. การยกเลิกการจัดซือ้ หรือจัดจ้าง
๕. การจัดทาสัญญา
๖. หลักประกันซอง
๗. การสังให้
่ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน

๘๒๗
๘๒๗
๘๓๑
๘๓๑
๘๕๐
๘๕๐
๘๕๐
๘๕๐

บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๑. สัญญาทางปกครองตามทีก่ ฎหมายกาหนด (มาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ)
๑.๑ สัญญาสัมปทาน
๑.๒ สัญญาทีใ่ ห้จดั ทาบริการสาธารณะ
๑.๓ สัญญาจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๘๕๓
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๘๕๓
๘๕๓
๘๕๗
๘๕๗
๙๐๕

(๒๗)
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๔
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล

๙๐๖
๙๐๖
๙๓๔

บทที่ ๒๑ คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
๑. การแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ
๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
๓. การเพิกถอนคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
๔. การบังคับตามคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ

๙๓๙
๙๓๙
๙๓๙
๙๓๙
๙๔๓

บทที่ ๒๒ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้
๑.๒ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๒.๑ องค์กรอัยการ
๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
๒.๓ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๔๕
๙๔๕
๙๔๕
๙๔๙
๙๔๙
๙๔๙
๙๔๙
๙๔๙
๙๔๙
๙๔๙

บทที่ ๒๓ คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ
๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา
๓. การจับ ขัง จาคุก ค้น และปล่อยตัวชัวคราว
่
๔. การแจ้งข้อหา
๕. การสอบสวน
๖. การเปรียบเทียบปรับ
๗. การสรุปสานวนและการสังคดี
่
๘. การดาเนินการเกีย่ วกับของกลางในคดีอาญา

๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
๙๕๑
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(๒๘)
บทที่ ๒๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์
๑. การพระราชทานอภัยโทษ
๒. การราชทัณฑ์

๙๕๓
๙๕๓
๙๕๙

บทที่ ๒๕ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิ ชาชีพ
๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย
๑.๑ สภาทนายความ
๑.๒ เนติบณ
ั ฑิตยสภา
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ
๒.๑ แพทยสภา
๒.๒ ทันตแพทยสภา
๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๒.๔ สภาการพยาบาล
๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม
๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี
๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปตั ยกรรม
๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม
๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่นๆ
๗.๑ สัตวแพทยสภา
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๗.๔ คุรสุ ภา

๙๖๓
๙๖๓
๙๖๓
๙๖๘
๙๖๘
๙๖๘
๙๗๒

บทที่ ๒๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา
๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา
๒. การขอรับทุนการศึกษา
๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
๔. การสอบและประเมินผล
๕. การสาเร็จการศึกษา
๖. การพ้นสภาพการเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
๗. การดาเนินกิจการการศึกษา

๙๘๑
๙๘๑
๙๘๔
๙๘๖
๙๘๘
๙๙๑
๙๙๓
๙๙๓
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๙๗๒
๙๗๒
๙๗๖
๙๗๙
๙๗๙
๙๗๙
๙๗๙
๙๗๙
๙๗๙
๙๗๙
๙๗๙

(๒๙)
บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๒. การขอเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

๙๙๙
๙๙๙
๙๙๙
๑๐๐๑
๑๐๐๑

บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษี อากรและค่าธรรมเนี ยม
๑. ภาษีอากร
๑.๑ ภาษีเงินได้
๑.๒ ภาษีมลู ค่าเพิม่
๑.๓ ภาษีบารุงท้องที่
๒. ค่าธรรมเนียม

๑๐๐๓
๑๐๐๓
๑๐๐๓
๑๐๐๖
๑๐๐๖
๑๐๐๖

บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิ การสังคม
๑. การจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
๒. การทางานของคนต่างด้าว

๑๐๐๗
๑๐๐๗
๑๐๐๗

บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิ น
๑. ราชการส่วนกลาง
๒. ราชการส่วนภูมภิ าค
๒.๑ จังหวัด
๒.๒ อาเภอ
๓. ราชการส่วนท้องถิน่
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๓ เทศบาล
๓.๔ กรุงเทพมหานคร
๓.๕ เมืองพัทยา

๑๐๐๙
๑๐๐๙
๑๐๐๙
๑๐๐๙
๑๐๐๙
๑๐๑๒
๑๐๑๒
๑๐๑๒
๑๐๒๒
๑๐๓๑
๑๐๓๑
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(๓๐)
บทที่ ๓๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
๑. การสรรหาและคัดเลือก
๒. การบรรจุและแต่งตัง้
๓. การย้าย การโอน และการสังให้
่ ไปปฏิบตั หิ น้าที่
๔. การบรรจุและแต่งตัง้ กลับเข้ารับราชการ
๕. การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ
๗. การบริหารงานบุคคลอื่นๆ

๑๐๓๓
๑๐๓๓
๑๐๔๐
๑๐๔๕
๑๐๕๒
๑๐๕๕
๑๐๖๓
๑๐๖๘

บทที่ ๓๒ คดีปกครองเกี่ยวกับวิ นัยข้าราชการ
๑. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
๒. คาสังลงโทษทางวิ
่
นัย
๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง
๒.๑.๑ คาสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์
๒.๑.๒ คาสังลงโทษตั
่
ดเงินเดือน
๒.๑.๓ คาสังลงโทษลดขั
่
น้ เงินเดือน
๒.๒ กรณีความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
๒.๒.๑ คาสังลงโทษปลดออก
่
๒.๒.๒ คาสังลงโทษไล่
่
ออก
๓. คาสังพั
่ กราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟงั
ผลการสอบสวน
๔. คาสังให้
่ ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีทถ่ี ูกสอบสวน

๑๐๗๓
๑๐๗๓
๑๐๗๓
๑๐๗๓
๑๐๗๓
๑๐๗๖
๑๐๘๐
๑๐๘๓
๑๐๘๓
๑๐๙๓

บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การของข้าราชการ
และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๒. ค่ารักษาพยาบาล
๓. บาเหน็จบานาญ
๔. การเบิกจ่ายเงินเบีย้ เลีย้ งทหาร
๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ
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๑๑๑๒
๑๑๑๒
๑๑๑๙
๑๑๑๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๖
๑๑๓๖

(๓๑)
ภาคผนวก
ดัชนีคาพิพากษาและคาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ตารางแสดงการปรับเค้าโครงการนาเสนอเนื้อหา
ของภาค ๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรือ่ ง
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทา
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๑๑๔๗
๑๑๘๑
๑๒๒๕
๑๒๒๗

ภาค ๑
ภาคทัวไป
่

บทที่ ๑
โครงสร้างและอานาจหน้ าที่ของศาลปกครอง๑
๑. โครงสร้างของศาลปกครอง
ตามที่ท่ีประชุ มใหญ่ ตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุ ดได้ม ีประกาศ เรื่อง ให้ศาลปกครอง
เชียงใหม่แ ละศาลปกครองพิษ ณุ โ ลก มีเ ขตอ านาจเพิ่ม เติม ในจัง หวัดใกล้เ คียง ลงวัน ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อ ปรับ ปรุงเขตอ านาจเพิ่มเติม ของศาลปกครองเชียงใหม่ และเพิ่มเติม
เขตอ านาจของศาลปกครองพิษ ณุ โลกในจัง หวัด ใกล้เ คียง โดยให้ใ ช้บงั คับ ตัง้ แต่ ว นั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุ เ บกษาเป็ นต้นไป (มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ วนั ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
เป็ นต้นไป) นัน้ ทาให้ศาลปกครองในภูมภิ าคซึ่งปจั จุบนั มีจานวน ๙ แห่ง มีเขตอานาจครอบคลุม
พืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ดังนี้
(๑) ศาลปกครองเชี ยงใหม่ มีเขตอานาจตลอดท้องที่จงั หวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน และมีเขตอานาจเพิม่ เติมในจังหวัดน่ าน
จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเ ขตอ านาจตลอดท้อ งที่จ ัง หวัด สงขลา จัง หวัด พัท ลุ ง
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล และมีเขตอานาจเพิม่ เติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตั ตานี และ
จังหวัดยะลา
(๓) ศาลปกครองนครราชสี ม า มีเ ขตอ านาจตลอดท้อ งที่ จ งั หวัด ชัย ภูม ิ จัง หวัด
นครราชสีมา และมีเขตอานาจเพิม่ เติมในจังหวัดบุรรี มั ย์ และจังหวัดสุรนิ ทร์
(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอานาจตลอดท้องทีจ่ งั หวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอานาจเพิม่ เติมในจังหวัดมุกดาหาร
(๕) ศาลปกครองพิ ษณุโลก มีเขตอานาจตลอดท้องทีจ่ งั หวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจติ ร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
อุตรดิตถ์
(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอานาจตลอดท้องที่จงั หวัดจันทบุร ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุร ี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุร ี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว
๑

พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
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๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๗) ศาลปกครองนครศรี ธรรมราช มีเขตอ านาจตลอดท้องที่จ ังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอานาจเพิม่ เติม
ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอานาจตลอดท้องที่จงั หวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จัง หวัด หนองบัว ล าภู และจัง หวัด อุ ด รธานี และมีเ ขตอ านาจเพิ่ม เติม ในจัง หวัด นครพนม
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร
(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอานาจตลอดท้องทีจ่ งั หวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ
๒. อานาจหน้ าที่ของศาลปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. หลักทัวไปของวิ
่
ธีพิจารณาคดีปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
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บทที่ ๒
“หน่ วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้ าที่ของรัฐ”
ตามพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. หน่ วยงานทางปกครอง
๑.๑ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม
สานังาานงารปฏรรปป ท่ดด นร พพ่ดอพงตตรงรรมเพปน นสวนนราชงารท่พด ร่ยงช่ดออยวาาอ่ดน
ม่ฐานะพปน นงรมเสานังาานงารปฏรรปปท่ดดนร จัาหนัดงาญจนบุรเ่ พปน นหนว นยาานในสัางัดขอาสานังาาน
งารปฏรรปปท่ดดนร พพ่ดอพงตตรงรรมเทัา้ สอาหนว นยาานจึาพปน นหนว นยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เ
แหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๓๕/๒๕๕๔)
๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่ น
ยัาไมวมข่ อ้ มปลพพรมด พตรม
๑.๑.๓ รัฐวิ สาหกิ จที่ตงั ้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎี กา
๑) รัฐวิ สาหกิ จที่ตงั ้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
อาค์ง ารพภสัช งรรมเพปน นรัฐ นรส าหงรจท่ดจดั ตัา้ ขึ้นตามพระราชบัญ ญัตร
อาค์งารพภสัชงรรมเพ.ศ.เ๒๕๐๙เจึาพปน นหนว นยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตร
จัดตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๔)
งารไฟฟ้ าฝว า ยผลรต แหว า ประพทศไทยเพปน น รัฐ นรส าหงรจ ท่ดจ ัด ตัา้ ขึ้น
ตามพระราชบัญ ญัตรง ารไฟฟ้ าฝว า ยผลรต แหว า ประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๑๑เจึา พปน น หนว น ยาาน
ทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๕๘๒/๒๕๕๔)
๒) รัฐวิ สาหกิ จที่ตงั ้ ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ยัาไมวมข่ อ้ มปลพพรมด พตรม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เ
๖เเเแนนคานรนรจฉัยขอาศาลปงครอาเเเ

๑.๑.๔ หน่ วยงานอื่นของรัฐ
ตลาดหลังทรัพย์แหวาประพทศไทยเพปน นหนว นยาานท่ดจดั ตัา้ ขึน้ โดยงฎหมายเ
ม่ฐานะพปน นนรตรบุคคลและพปน นหนว นยาานพด่ยนท่ดมอ่ านาจประงอบงรจงารตลาดหลังทรัพย์โดยไมวนา
ผลง าไรมาแบว า ป นั งัน ตามพระราชบัญ ญัตรห ลัง ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัง ทรัพ ย์เ พ.ศ.เ๒๕๓๕เ
โดยงารด าพนร น งารอยปวภ ายใต้ง ารง างับ และคนบคุ ม ขอารัฐ มนตร่นว า งารงระทรนางารคลัาเ
จึาม่ฐานะพปน นหนว น ยาานขอารัฐเแตว โ ดยท่ดทุนหร่อ พารนอุ ดหนุ นในงารดาพนร นงารมรใ ชวพ ารนจาง
าบประมาณขอารัฐเหางแตวพปน นพารนท่ได ด้รบั โอนมาจางพารนงอาทุนทดแทนคนามพส่ยหายท่จด ดั ตัา้
ตามพระราชบัญญัตตร ลาดหลังทรัพย์แหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๑๗เเอ่งทัา้ เมรได้มห่ น้าท่พด ง่ดยนงับ
งารคนบคุมผป้ประงอบนรชาช่พเจึามรใชวพปน นหนว นยาานขอารัฐท่ดพปน นสวนนราชงารเรัฐนรสาหงรจเอาค์งร
คนบคุ มงารประงอบนรชาช่พหร่อหนว นยาานอรสระขอารัฐเแตวมฐ่ านะพปน นหนว นยาานขอารัฐประพภท
หนว นยาานอ่ดนขอารัฐเอันม่ฐานะพปน นหนว นยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้
ศาลปงครอาฯเ(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๔)
งารง่ฬาแหวาประพทศไทยเพปน นอาค์งารขอารัฐเม่ฐานะพปน นนรตบร ุคคลจัดตัา้ ขึ้น
ตามมาตราเ๖เและมาตราเ๗เแหว า พระราชบัญ ญัตรงารง่ฬ าแหว า ประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เ
ม่น ตั ถุ ประสาค์ใ นงารสว า พสรรม งารง่ฬ าเงารประสานาานพง่ดยนงั บงารง่ฬ าเศึงตาเนรพ คราะห์
งารจัดทาโครางารเจัดเชวน ยพหล่อ เแนะนาและรวน มม่อ ในงารจัดและดาพนรนงารง่ฬ าเสารนจเ
จัด สร้า าและบป ร ณะสถานท่ดส าหรับ งารง่ฬ าเตรด ตว อ รว น มม่อ งับ อาค์ง ารง่ฬ าทัา้ ในและนอง
ราชอาณาจังรเสอดสวอาและคนบคุมงางับงารดาพนรนงรจงารงารง่ฬาเและประงอบงรจงารอ่ดนๆเ
อัน พง่ดย นแงว ห ร่อ พพ่ดอ ประโยชน์ ข อางารง่ฬ าตามมาตราเ๘เแหว า พระราชบัญ ญัตรง ารง่ฬ า
แหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เจึาพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตร
จัดตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
๑.๑.๕ หน่ วยงานที่ ได้ รบั มอบหมายให้ ใช้ อานาจทางปกครองหรือให้ ดาเนิ น
กิ จการทางปกครอง
มหานรทยาลัยธุรงรจบัณฑรตย์เพปน นสถาบันอุดมศึงตาพองชนเซึาด ตามมาตราเ๘เ
แหว า พระราชบัญ ญัตรส ถาบัน อุ ด มศึง ตาพองชนเพ.ศ.เ๒๕๔๖เบัญ ญัตรใ ห้พ ปน น สถานศึง ตา
และนรจยั เโดยม่นตั ถุประสาค์ในงารให้งารศึงตาสวาพสรรมนรชางารและนรชาช่พชัน้ สปาเทางารสอนเ
ทางารนรจยั เให้บรรงารทาานรชางารแงวสาั คมเและทานุ บารุาศรลปะและนัฒนธรรมขอาชาตรเ และ
รายได้สวนนหนึดามาจางพารนอุดหนุ นจางรัฐเมหานรทยาลัยธุรงรจบัณฑรตย์ จาึ พปน นหนว นยาานท่ได ด้รบั
มอบหมายให้ดาพนรนงรจงารดัางลวานตามงฎหมายเอันพปน นหนว นยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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แหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเพฉพาะในงรณ่ทได่ ด้รบั มอบหมายให้ใช้อานาจทาาปงครอา
หร่อให้ดาพนรนงรจงารทาาปงครอาดัางลวานเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๗/๒๕๕๔)
งารง่ฬาแหวาประพทศไทยเพปน นอาค์งารขอารัฐเม่ฐานะพปน นนรตบร ุคคลจัดตัา้ ขึ้น
ตามมาตราเ๖เและมาตราเ๗เแหว า พระราชบัญ ญัตรงารง่ฬ าแหว า ประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เ
ม่น ตั ถุ ประสาค์ใ นงารสว า พสรรม งารง่ฬ าเงารประสานาานพง่ดยนงับงารง่ฬ าเศึงตาเนรพ คราะห์
งารจัดทาโครางารเจัดเชวนยพหล่อเแนะนาและรวนมม่อในงารจัดและดาพนรนงารง่ฬาเสารนจเจัดสร้าา
และบปรณะสถานท่ดสาหรับงารง่ฬาเตรดตวอรวนมม่องับอาค์งารง่ฬาทัา้ ในและนองราชอาณาจังรเ
สอดสว อาและคนบคุมงางับงารดาพนรนงรจงารงารง่ฬาเและประงอบงรจงารอ่ดนๆเอันพง่ดยนแงว
หร่อพพ่ดอประโยชน์ ขอางารง่ฬาตามมาตราเ๘เแหวาพระราชบัญญัตรงารง่ฬาแหวาประพทศไทยเ
พ.ศ.เ๒๕๒๘เจึาพปน นหนว นยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ
สวนนสมาคมง่ฬายราป่ นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถัมภ์เ พปน นสมาคมง่ฬาท่ดได้รบั อนุ ญาต
จางงารง่ฬาแหวาประพทศไทยเให้ดาพนรนงารจัดตัา้ สมาคมซึดาม่นตั ถุประสาค์หลังพง่ดยนงับงารง่ฬาเ
หร่อสวาพสรรมง่ฬาโดยตราเโดยม่สทร ธรใช้คานวาสมาคมง่ฬาแหวาประพทศไทยเและได้รบั มอบหมาย
จางงารง่ฬ าแหว า ประพทศไทยให้จ ดั งารแขวา ขัน ง่ฬ ายรา ป่ น แหว า ชาตรต ามข้อ บัา คับ งารง่ฬ า
แหว า ประพทศไทยเนว า ด้น ยงารแขว า ขัน ง่ฬ าแหว า ชาตรเ พ.ศ.เ ๒๕๕๐เโดยสมาคมง่ฬ ายรา ป่ น
แหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถัมภ์พปน นผปง้ าหนดระพบ่ยบงารแขวาขันง่ฬายราป่นง่ฬาแหวาชาตร
ขึน้ ใช้บาั คับในงารแขวาขันง่ฬาแหวาชาตรเครัา้ ท่เด ๓๖เ(พ.ศ.เ๒๕๕๐)เสมาคมง่ฬายราป่นแหวาประพทศไทย
ในพระบรมราชปปถัมภ์เ จึาพปนนหนวนยาานทาาปงครอาเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
๑.๒ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าไม่เป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
สภางาชาดไทยเแม้จ ะม่ฐ านะพปน น นร ตรบุ ค คลและจัด ตัา้ ขึ้น ตามพระราชบัญ ญัตร
นว า ด้น ยสภางาชาดไทยเพระพุ ท ธศัง ราชเ๒๔๖๑เแตว พ น่ด อ าจางม่น ัต ถุ ป ระสาค์ใ นงารจัด ตัา้
พพ่ดอสาพคราะห์และชวนยพหล่อทาาด้านงารแพทย์เงารรังตาพยาบาลคนพจนบไข้ทุงชาตรทุงภาตา
ท่ดประสบภัย ไมวนว าจะพงรดจางอุ บตั รพ หตุ เ โรคร้า ยเหร่อ จางภัย ธรรมชาตรเ รนมทัา้ ภารงรจอบรม
พพรมด พปนคนามรปพ้ จ้าหน้าท่พด ยาบาลเและงารชวนยพหล่องอาทัพในด้านงารพยาบาลไมวนวาจะในภานะ
สาครามและยามสาบศึง เและพปน น อาค์ง รอาสาสาพคราะห์ชว น ยพหล่อ ในงารรัง ตาพยาบาล
และบรรพทาทุงข์ในพหตุสาธารณภัยเซึาด งรจงารดัางลวานมรใชวงจร งารทาาปงครอาเสภางาชาดไทย
จึามรใชวหนว นยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๕/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

เ
๘เเเแนนคานรนรจฉัยขอาศาลปงครอาเเเ

๒. เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
๒.๑ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าเป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงาน
ทางปกครอง
๑) ข้าราชการ
นายทะพบ่ยนมปลนรธงร รุาพทพมหานครเพปน นข้าราชงารม่อานาจหน้ าท่ดในงาร
รับ จดทะพบ่ย นและอองใบส าคัญ แสดางารจดทะพบ่ย นให้แ งว มปล นร ธ รเ แง้ไ ขพพรดม พตรม ข้อ บัา คับ
ขอามปล นร ธ รเ ตลอดจนตรนจตราและคนบคุ ม ดปแ ลงารด าพนร น งรจ งารขอามปล นร ธ รใ ห้พ ปน น ไปตาม
งฎหมายและข้อบัาคับขอามปลนรธเร จึาพปน นพจ้าหน้ าท่ดขอารัฐ ตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตร
จัดตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๔)
ปฏรรปปท่ดดนร จัาหนัดงาญจนบุรเ่ พปน นข้าราชงารในสัางัดสานังาานงารปฏรรปป
ท่ดดรน พพ่ดอ พงตตรงรรมเจึา พปน น พจ้า หน้ า ท่ดข อารัฐ ตามมาตราเ๓เแหว า พระราชบัญ ญัตรจ ัด ตัา้
ศาลปงครอาฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๓๕/๒๕๕๔)
ปลัดงระทรนาศึงตาธรงารเในฐานะประธานงอาทุนสาพคราะห์ซดาึ ม่งฎหมาย
งาหนดให้มอ่ านาจหน้าท่ใด นงารงางับดปแลงารจัดงารงอาทุนสาพคราะห์ เเทัา้ น่้เตามมาตราเ๕๔เ
แหวาพระราชบัญญัตโร ราพร่ยนพองชนเพ.ศ.เ๒๕๕๐เซึาด บัญญัตนร วาเให้มง่ อาทุนสาพคราะห์พปน นนรตบร ุคคลเ
ม่นตั ถุประสาค์พพ่ดอสาพคราะห์ผป้อานนยงารเครป เและบุคลางรทาางารศึงตา...เและมาตราเ๖๖เ
ซึดาบัญญัตนร วาเให้คณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์มอ่ านาจหน้ าท่ดเดัาตวอไปน่้...เ(๓)เงางับดปแล
งารจัด งารงอาทุ น สาพคราะห์ เ ประงอบงั บ มาตราเ๖๙เซึด า บั ญ ญั ตร นว า เให้ ม ่ ผป้ อ านนยงาร
งอาทุ นสาพคราะห์ค นหนึด า เซึดา คณะงรรมงารงอาทุ น สาพคราะห์แ ตว า ตัา้ ...เและมาตราเ ๗๐เ
นรรคหนึดาเซึดา บัญญัตรนวาเงารดาราตาแหนว าเงารพ้นจางตาแหนว าเงารงาหนดพา่ดอนไขในงาร
ทดลอาปฏรบตั าร านเและงารทาาานในหน้าท่ผด อป้ านนยงารงอาทุนสาพคราะห์เให้พปน นไปตามสัญญาจ้าา
ท่คด ณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์งาหนดเโดยให้มอ่ ายุงารจ้าาครานละไมวพงรนส่ปด ่ เและพม่ดอครบ
ง าหนดอายุส ัญ ญาจ้า าแล้น เคณะงรรมงารงอาทุ น สาพคราะห์จ ะตว อ อายุส ัญ ญาจ้า าอ่ง งนไ ด้เ
และนรรคสอาเซึาด บัญญัตนร วาเให้ประธานคณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์พปน นผปม้ อ่ านาจทาสัญญาจ้าา
ผปอ้ านนยงารงอาทุนสาพคราะห์ในนามขอางอาทุนสาพคราะห์เปลัดงระทรนาศึงตาธรงารเในฐานะ
ประธานงอาทุน สาพคราะห์เ จึาพปน นพจ้าหน้ า ท่ดขอารัฐ ตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตรจดั ตัา้
ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๔๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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๒) พนักงาน
ผป้อ านนยงารงารพล่อ งตัา้ ประจ าจัา หนัด อุ ด รธาน่ เ พปน น พนัง าานขอา
สานังาานคณะงรรมงารงารพล่องตัา้ ซึดาพปน นหนว นยาานอ่ดนขอารัฐและพปน นหนว นยาานทาาปงครอาเ
จึาพปนนพจ้าหน้าท่ขด อารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ฟ.๔๖/๒๕๕๔)
๓) ลูกจ้าง
ยัาไมวมข่ อ้ มปลพพรมด พตรม
๔) คณะบุคคล
อ.ง.ค.ศ.เพขตพ่้น ท่ดง ารศึง ตาขอนแงว น เพขตเ๑ ม่อ านาจและหน้ า ท่ด
พรจารณาให้คนามพหนนชอบงารบรรจุและแตวาตัา้ ข้าราชงารครปและบุคลางรทาางารศึงตาในพขต
พ่น้ ท่งด ารศึงตาตามท่พด ระราชบัญญัตรร ะพบ่ยบข้าราชงารครปและบุคลางรทาางารศึงตาเพ.ศ.เ๒๕๔๗เ
งาหนดไน้เจึาพปน นคณะบุคคลซึดาพปน นพจ้าหน้าท่ดข อารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้
ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๑๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๔/๒๕๕๔ ที่ ๑๕/๒๕๕๔
ที่ ๑๔๙/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๐/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๔ และที่ ๑๗๘/๒๕๕๔
วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
คณะอนุ งรรมงารตรนจสอบข้ อ พทน จ จรร า สมาคมง่ ฬ าท่ด ใ ช้ ค านว า เ
“แหว า ประพทศไทย”เปฏรบ ัตร ใ ห้ พ ปน น ไปตามงฎหมายเข้ อ บัา คับ เและระพบ่ย บท่ดพ ง่ด ย นข้ อ าเ
พปน นคณะงรรมงารท่ดได้รบั มอบอานาจจางคณะงรรมงารงารง่ฬาแหวาประพทศไทยให้ดาพนรน
งรจงารอยวาาหนึดาอยวาาใดขอางารง่ฬาแหวาประพทศไทยเ(งงท.)เตามพระราชบัญญัตรงารง่ฬา
แหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เรนมถึาคนบคุมงารดาพนรนงรจงารง่ฬาให้พปน นไปตามงฎหมายเ
ข้อบัาคับเและระพบ่ยบท่ดพง่ดยนข้อาเจึาพปน นพจ้าหน้าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตร
จัดตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๔)
คณะงรรมงารเบรรตทั เอสมทเจางัดเ(มหาชน)เพปน นคณะบุคคลท่ปด ฏรบตั าร าน
ในบรรตทั เอสมทเจางัดเ(มหาชน)เซึาด พปน นหนว นยาานท่ดแปลาสภาพมาจางอาค์งารส่ดอสารมนลชน
แหว าประพทศไทยตามพระราชบัญ ญัตรทุนรัฐนรสาหงรจเพ.ศ.เ๒๕๔๒เอัน ม่ฐานะพปน นนรตรบุค คล
ตามมาตราเ๔๑เแหวาพระราชบัญญัตรบรรตทั มหาชนจางัดเพ.ศ.๒๕๓๕เและม่นตั ถุประสาค์ในงาร
ประงอบงรจงารส่ดอสารมนลชนเพพ่ดอจัดทาบรรงารสาธารณะเจึาพปน นหนว นยาานท่ดได้รบั มอบหมาย
ให้ใ ช้อ านาจทาาปงครอาหร่อ ด าพนร น งรจ งารทาาปงครอาเอัน พปน น หนว น ยาานทาาปงครอา
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

เ
๑๐เเเแนนคานรนรจฉัยขอาศาลปงครอาเเเ

คณะงรรมงารเบรรตั ท เอสมทเจ างัด เ(มหาชน)เจึา พปน น พจ้ า หน้ า ท่ดข อารัฐ ตามมาตราเ๓เ
แหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๕)
๕) ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานทางปกครอง
ผป้นว า งารงารไฟฟ้ านครหลนาเพปน นพจ้าหน้ าท่ดขอางารไฟฟ้ านครหลนา
ซึดาพปน นรัฐนรสาหงรจท่ดจดั ตัา้ ขึ้นตามพระราชบัญ ญัตรงารไฟฟ้ านครหลนาเพ.ศ.เ๒๕๑๐เอันพปน น
หนว น ยาานทาาปงครอาเจึาพปน นพจ้าหน้ าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เแหว าพระราชบัญ ญัตร จ ัด ตัา้
ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๙๒/๒๕๕๔)
ผปอ้ านนยงารอาค์งารพภสัชงรรมและประธานงรรมงารอาค์งารพภสัชงรรมเ
พปนนผปป้ ฏรบตั าร านในอาค์งารพภสัชงรรมซึาด พปน นรัฐนรสาหงรจท่จด ดั ตัา้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตอร าค์งาร
พภสัชงรรมเพ.ศ.เ๒๕๐๙เอันพปน นหนว นยาานทาาปงครอาเจึาพปน นพจ้าหน้าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เ
แหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๔)
พจ้าหน้าท่ดขอางารง่ฬาแหวาประพทศไทยเและพจ้าหน้าท่ขด อาสมาคมง่ฬา
ยราป่ นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถัมป์เพม่ดองารง่ฬาแหวาประพทศไทยพปน นอาค์งารขอารัฐ
ท่ดมฐ่ านะพปน นนรตรบุค คลจัดตัา้ ขึ้นตามพระราชบัญ ญัตรงารง่ฬ าแหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เ
และสมาคมง่ฬายราป่ นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถัมภ์พปน นสมาคมง่ฬาท่ดได้รบั อนุ ญาต
จางงารง่ฬาแหวาประพทศไทยให้ดาพนรนงารจัดตัา้ สมาคมซึาด ม่นตั ถุประสาค์หลังพง่ดยนงับงารง่ฬาเ
หร่อสวาพสรรมง่ฬาโดยตราเอันพปน นหนว นยาานทาาปงครอาเพจ้าหน้ าท่ดขอางารง่ฬาแหวาประพทศไทย
และพจ้าหน้ าท่ดขอาสมาคมง่ฬายราป่ น แหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถัมภ์ เซึดาปฏรบตั รหน้ าท่ด
ในงารแขวาขันง่ฬาแหวาชาตรเจึาพปน นพจ้าหน้ าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้
ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
พลขาธร ง ารคณะงรรมงารงร จ งารโทรคมนาคมแหว า ชาตร เ (อธร บ ด่
งรมไปรตณ่ยโ์ ทรพลขเพดรม)เม่อานาจหน้าท่ดในงารคนบคุมเงางับดปแลงารใช้คล่ดนคนามถ่ดนทร ยุเ
พร่ย งพงนบ คว า ตอบแทนในงารใช้ค ล่ดน คนามถ่ดน รท ยุ แ ละด าพนร น งารอ่ดน ๆเท่ดพ ง่ดย นข้อ าตามมตร
ขอาคณะงรรมงารประสานาานงารจัดและบรรหารคนามถ่ดน รทยุแหวาชาตรเ(งบถ.)เพดรมเจึาพปน น
พจ้าหน้าท่ขด อารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเแนนคานรนรจฉัยขอาศาลปงครอาเเเ๑๑

๒.๑.๒ คณะกรรมการวิ นิจฉั ยข้อพิ พาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่ งมีกฎหมาย
ให้อานาจในการออกกฎ คาสัง่ หรือมติ ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล
คณะงรรมงารอ านนยงารสรรหาอธรง ารบด่ม หานรท ยาลัย รามค าแหาเ
พปนนคณะบุคคลท่ได ด้รบั คาสัาแตว
ด าตัา้ จางสภามหานรทยาลัยรามคาแหาตามข้อบัาคับมหานรทยาลัย
รามคาแหาเนวาด้นยหลังพงณฑ์และนรธง่ ารสรรหาอธรงารบด่มหานรทยาลัยรามคาแหาเพ.ศ.เ๒๕๔๑เ
ซึาด อองโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตมร หานรทยาลัยรามคาแหาเพ.ศ.เ๒๕๔๑เโดยม่อานาจ
หน้าท่ใด นงารอานนยงารและคนบคุมงารสรรหาอธรงารบด่ให้พปน นไปด้นยคนามพร่ยบร้อยเรนมถึา
ให้ม ่อ านาจตัด สรน นรนร จ ฉั ย ทุ ง งรณ่ ร ะหนว า าด าพนร น งารสรรหาเจึา พปน น พจ้า หน้ า ท่ดข อารัฐ ตาม
มาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๕)
คณะงรรมงารปฏรรปปท่ดดนร จัาหนัดงาญจนบุรเ่ พปน นคณะบุคคลซึดาม่งฎหมาย
ให้อานาจในงารอองงฎเคาสัาเหร่
ด อ มตรใดๆเท่ดมผ่ ลงระทบตว อบุค คลเจึาพปน นพจ้าหน้ าท่ดขอารัฐ
ตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตจร ดั ตัา้ ศาลปงครอาฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๓๕/๒๕๕๔)
๒.๒ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าไม่เป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
บุ ค ลางรขอาสภางาชาดไทยเพม่ดอ สภางาชาดไทยมรใ ชว หนว น ยาานทาาปงครอาเ
บุคลางารขอาสภางาชาดไทยดัางลวานจึามรใชวพจ้าหน้าท่ขด อารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตร
จัดตัา้ ศาลปงครอาฯเ(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด ที่ ๕๘๕/๒๕๕๔ และที่ ๕๙๒/๒๕๕๔ วิ นิจฉั ย
แนวทางเดียวกัน)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๓
อานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๑. ข้ อ พิ จารณาเกี่ ย วกับ การกระท าของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ
ที่อยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๑.๑ การใช้อานาจในการออกกฎ
๑.๑.๑ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าการใช้ อานาจของหน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐมีลกั ษณะเป็ นการออก “กฎ”
๑) กฎที่อยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครองสูงสุด
(๑) พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากาหนดบริ เวณให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ
กรณี ฟ้ อ งขอให้เ พิก ถอนพระราชกฤษฎีก าก าหนดบริเ วณที่ด ิน
ป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตาบลเพ
อ าเภอเมือ งระยอง และต าบลแกลง อ าเภอแกลง จัง หวัด ระยอง ให้เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื่ องจากออกโดยมีแนวเขตครอบคลุ มถึงที่ดนิ ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ หนึ่ งร้อยเก้าคน
ครอบครองและทาประโยชน์มาก่อนทีจ่ ะมีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็ นคดีพพิ าท
เกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และ
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา จึงอยู่ในอานาจพิจารณา
พิพ ากษาของศาลปกครองสูงสุ ด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่ง พระราชบัญ ญัติเ ดีย วกัน (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๕๔ และที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๔ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
พระราชกฤษฎีกากาหนดบริ เวณให้เป็ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า
กรณี ฟ้ องขอให้ เ พิก ถอนพระราชกฤษฎีก าก าหนดบริเ วณที่ดิน
ั ่ ายห้วยทับทัน และป่าห้วยสาราญ ในท้องทีต่ าบลกาบเชิง
ป่าทุ่งมน ป่าบักได ป่าตาเบา ป่าฝงซ้
ตาบลโคกตะเคียน ตาบลตะเคียน ตาบลด่าน ตาบลแนงมุด ตาบลบักได ตาบลตาเมียง อาเภอ
กาบเชิง ตาบลตาตุม ตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ และตาบลอาโพน ตาบลจรัส อาเภอบัวเชด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จังหวัดสุรนิ ทร์ ให้เป็ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากออกทับที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดี
ทัง้ สิบห้าคนได้อาศัยทากิน เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กระท าการโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑)
แห่ งพระราชบัญญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และเป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกา จึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๒๒-๓๖/๒๕๕๕)
พระราชกฤษฎีกากาหนดเบีย้ ประชุม
กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เนื่องจากไม่ชอบด้ว ยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็ นคดีพพิ าท
เกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ และเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา
จึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๖๖/๒๕๕๔)
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนบทบัญญัตใิ นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชกฤษฎีก า
พระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่ อ งจากบทบัญ ญัติด ัง กล่ า วมีล ัก ษณะไม่ เ ป็ น ธรรม
ขัด ต่ อ หลั ก นิ ติ ธ รรม ไม่ ค านึ ง ถึ ง ศั ก ดิ ศ์ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ขัด ต่ อ หลัก ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันในกฎหมาย เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐกระทาการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใดตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และเป็ นคดีพพิ าทเกี่ ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา จึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๖/๒๕๕๕
และที่ ฟ.๗/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕

(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
กรณีฟ้องว่า กระทรวงยุตธิ รรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัตใิ นข้อ ๘ และข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
ขัดกับประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ให้อานาจในการออกกฎกระทรวง
ฉบับพิพาท ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนกฎกระทรวงในส่วนทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๘/๒๕๕๕)
กรณีฟ้อ งว่ า นายกรัฐมนตรีอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔
และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เพิก ถอนกฎกระทรวงฉบับ ดัง กล่ า ว เมื่อ กฎกระทรวงที่พิพ าทเป็ น บทบั ญ ญัติท่ีม ีผ ลบัง คับ
เป็ นการทัวไปที
่
่มผี ลกระทบต่อบุคคล และเป็ นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึง เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของกฎที่อ อกโดยความเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ใ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูก จ้า งประจ าของส่ ว นราชการ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง มีผ ลใช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ ได้รบั แต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่ ง นิ ติก รช านาญการพิเ ศษตามค าสัง่ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสิง ห์บุ ร ี
ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน เนื่องจากระเบียบฉบับดังกล่าวกาหนดให้เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดับ ๘ หรือ ๙ว ก่ อ นระเบีย บฉบับ นี้ ม ีผ ลใช้ บ ัง คับ เท่ า นั ้น ขอให้ ศ าล
มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนระเบียบกระทรวงการคลังฉบับ ดังกล่ าว และให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึก ษาสิงห์บุรเี บิก จ่ายเงินค่ าตอบแทนรายเดือ นในอัต ราเดือ นละ ๓,๕๐๐ บาท
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐออกกฎ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
และเป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ ความชอบด้ว ยกฎหมายของกฎที่อ อกโดยความเห็น ชอบของ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คณะรัฐมนตรี จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูง สุดตามมาตรา ๑๑ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕)
กรณีฟ้ องว่ า คณะกรรมการข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั เงินเดือนสูงกว่ าหรือต่ ากว่าขัน้ ต่ าหรือสูงกว่าขัน้ สูงของอันดับ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของตารางเทียบขัน้ เงินเดือนท้ายกฎดังกล่าว และคาอธิบาย กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขัน้ ต่ า
หรือสูงกว่าขัน้ สูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีก่ าหนดว่า “ให้ครูผชู้ ่วยทีผ่ ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งครูอยู่ก่อนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
หากได้รบั เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับและขัน้ ทีไ่ ด้รบั อยู่เดิม ”
โดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย เนื่อ งจากกฎดัง กล่ าวมีผ ลเป็ นการตัด สิท ธิผู้ฟ้ อ งคดีแ ละครูผู้ช่ว ย
ทีบ่ รรจุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งครู คศ.๑
ก่ อ นวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่ใ ห้ไ ด้รบั การปรับเงินเดือ นขึ้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรือ ขัน้ ต่ า
ของครู คศ.๑ ย้อ นหลัง ไปตัง้ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู คศ.๑ ขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนกฎ ก.ค.ศ. และคาอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว เป็ นคดีพพิ าท
เกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และ
เป็ น คดี พ ิ พ าทเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของกฎที่ อ อกโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)
แห่งพระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน (ค าสังศาลปกครองสู
่
ง สุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๕ ที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕
และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีพ่ นักงานสอบสวนต้องปฏิบตั ใิ นการจัดหาทนายความให้แก่ผตู้ ้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กาหนดให้กระทรวงยุตธิ รรมขอบัญชีบุคคลทีส่ ามารถรับเป็ นทนายความให้แก่
ผู้ต้องหาในชัน้ สอบสวนจากสภาทนายความเพื่อที่กระทรวงยุติธรรมจะได้จดั ส่งให้แก่ผู้จดั หา
ทนายความ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กาหนดให้สภาทนายความปรับปรุงบัญชีตามที่กาหนดในข้อ ๓
ของกฎกระทรวงให้เป็ นปจั จุบนั และให้ส่งกระทรวงทุกหกเดือนเพื่อจัดส่งบัญชีใหม่ให้แก่ผจู้ ดั หา
ทนายความ และข้อ ๕ วรรคสาม ก าหนดให้ก ระทรวงจัด หาค่ า ใช้จ่า ยให้ส ภาทนายความ
โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย และขัด ต่ อ มาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกระทบต่อสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗

ที่มอี าชีพทนายความและผู้มอี าชีพทนายความอื่น ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็ นคดีพพิ าท
เกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ไม่ ว่ า จะเป็ น การออกกฎ ค าสัง่ หรือ การกระท าอื่น ใด ซึ่ง อยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ
และเป็ น คดี พ ิ พ าทเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของกฎที่ อ อกโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ก าหนดสาขาวิช าชีพ วิศ วกรรมและวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่ ช อบ
ด้ว ยกฎหมาย เนื่อ งจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่ าวมีผ ลกระทบกับผู้ถือ ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุ ม เดิม อยู่ ก่ อ นแล้ ว จ านวนมากในประเทศ เป็ น การลิด รอนสิท ธิ
การประกอบวิช าชีพ ของผู้ถือ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุ ม เดิม เป็ น การ
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มและก่อให้เกิดความเสียหายต่ อประชาชนและสาธารณะ
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
การที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่า
จะเป็ นการออกกฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใด ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และเป็ น คดีพิพ าท
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงอยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพ ากษาของศาลปกครองสูง สุ ด ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
เดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๔๒/๒๕๕๕)
(๔) กฎที่ ก ฎหมายก าหนดให้ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษา
ของศาลปกครองสูงสุด
กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตัง้ ออกระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกาหนดไว้ในข้อ ๙๘ ว่า ให้ผซู้ ง่ึ เป็ น
พนักงานของสานักงานอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ เป็ นพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดารง
ต าแหน่ ง และอัต ราเงิน เดือ นตามที่ไ ด้ร ับ อยู่ ใ นวัน ที่ร ะเบีย บนี้ ใ ช้ บ ัง คับ ส าหรับ พนั ก งาน
ประจ าพิเ ศษให้ เ ป็ น พนั ก งานตามสัญ ญาจ้า ง ซึ่ง มีผ ลเป็ น การยกเลิก ต าแหน่ ง พนั ก งาน
ประจาพิเศษ ตามข้อ ๙ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีไม่ได้รบั การพิจารณาให้ต่อเวลางาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ในต าแหน่ ง พนัก งานประจ าพิเ ศษ ตัง้ แต่ เ กษีย ณอายุราชการจนถึง อายุห กสิบห้าปี บริบูร ณ์
และหมดโอกาสที่จ ะได้ ร ั บ รายได้ จ ากเงิน เดือ นและเงิน ประจ าต าแหน่ ง เงิน ตอบแทน
การปฏิบ ัติ ง าน และเงิน ช่ ว ยค่ า ครองชีพ ในต าแหน่ ง พนั ก งานประจ าพิเ ศษ ขอให้ ศ าล
มีคาพิพ ากษาหรือคาสังให้
่ สานัก งานคณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือ กตัง้
และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๙๘ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกระทาการใดๆ อันมีผลทางกฎหมาย
กาหนดให้ความคุ้มครองสิทธิต่อเวลางานให้แก่พนักงานที่อายุครบหกสิบปี บริบูรณ์และบรรจุ
เป็ นพนักงานก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ นัน้ การดาเนินการตามคาขอดังกล่าวจะกระทาได้
โดยชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อ ได้มกี ารเพิกถอนบทบัญญัติดงั กล่าวทัง้ หมดหรือบางส่วนแล้ว
เท่านัน้ กรณีจงึ เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
ส่วนกรณีขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย
ทีเ่ กิดแก่ผฟู้ ้ องคดีจากการออกข้อกาหนดของระเบียบดังกล่าว เป็นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทา
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือ จากกฎ ค าสัง่ ทางปกครองหรือ ค าสัง่ อื่น หรือ จากการละเลย
ต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้ อ งปฏิบ ัติห รือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด ัง กล่ า วล่ า ช้า เกิน สมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และโดยที่คดีพพิ าททัง้ สองข้อหา
ดังกล่าวมีมลู มาจากข้อ ๙๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีสภาพเป็ นกฎและเป็ นผลิตผลจากการใช้อานาจทางปกครองของคณะกรรมการ
การเลือ กตัง้ จึง อยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุ ด ตามมาตรา ๑๑ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)
๒) กฎที่อยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครองชัน้ ต้ น
(๑) ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม เรื่อ ง
กาหนดประเภท ขนาด และวิธปี ฏิบตั ิสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อ ให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทัง้ ทางด้า นคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสุ ข ภาพ
ทีส่ ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙

พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวัน ที่ ๓๑ สิง หาคม ๒๕๕๓ เป็ นประกาศกระทรวงที่ม าตรา ๔๖ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้
เป็ นอ านาจหน้ าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้อ ง
ด าเนิ น การโดยได้ ร ับ ความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติโ ดยเฉพาะ
ประกอบกับมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มิไ ด้ก าหนดให้ก ระท าโดยคณะรัฐ มนตรี หรือ โดยความเห็น ชอบของคณะรัฐ มนตรี ดัง นัน้
แม้ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มดังกล่ าวจะได้ดาเนินการประกาศ
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก็ตาม แต่การดาเนินการดังกล่าวก็มใิ ช่ขนั ้ ตอนตามที่
กฎหมายบัญญัตไิ ว้ให้ตอ้ งปฏิบตั ิ กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ มดัง กล่ า ว จึง ไม่อ ยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ตาม
มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ แต่ อยู่ในอานาจของศาลปกครองชัน้ ต้น
ที่จะพิจารณาพิพ ากษาตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (มติ ที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง การขึ้น ทะเบีย น
การออกใบสาคัญและการต่ออายุใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรายที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์
และวิธกี ารขึน้ ทะเบียน การออกใบสาคัญและการต่ออายุใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอ ั นตราย
ทีก่ รมวิชาการเกษตรเป็ นผู้รบั ผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธ ีการขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญและการต่อ อายุใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็ นผู้รบั ผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอนั ตราย
ที่ร ับ ขึ้น ทะเบีย น ได้ ก าหนดให้ใ ช้บ ัง คับ กับ ผู้ท่ีป ระสงค์จ ะผลิต หรือ น าเข้า วัต ถุ อ ัน ตรายที่
กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึง่ มีผลบังคับเป็นการทัวไปโดยไม่
่
มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใด
หรือ บุ ค คลใดเป็ น การเฉพาะ ประกาศทัง้ สี่ฉ บับ ดัง กล่ า วจึงมีล ักษณะเป็ น กฎตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๙๖/๒๕๕๔)
(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่ น
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
มีลกั ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๔๒๙/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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(๓) ระเบียบ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
(๔) ข้อบังคับ
ข้อ บัง คับ โรงเรีย นนายร้อ ยต ารวจ ว่ า ด้ ว ยจ านวน คุ ณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้มา วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ ง ของประธานสภา
คณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ การประชุมและการดาเนินงานของสภาคณาจารย์
โรงเรีย นนายร้อ ยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกโดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ (๒)
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
กาหนดจานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจาก
ตาแหน่ งของประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ การประชุมและการดาเนินงาน
ของสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตารวจ โดยมีผลบังคับเป็ นการทัวไปโดยไม่
่
มุ่งหมายให้
ใช้ บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดหรือ บุ ค คลใดเป็ นการเฉพาะ จึง มีล ั ก ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๕)
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้ว ยการออกใบอนุ ญ าตให้แก่ ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
เป็ น การเฉพาะ จึง มีส ภาพเป็ น กฎตามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๖๘/๒๕๕๕)
(๕) ประกาศ
ประกาศของคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพัน ธุ์ พ ืช เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารคัด เลือ กบุ ค คลที่จ ะเข้า รับ การประเมิน ผลงาน
เพื่อ แต่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเ ศษ
มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายใช้บงั คับแก่ กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
จึงมีลกั ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ เรื่อง
การจัดสรรผลประโยชน์ สุ ทธิเข้าบัญชีกองทุ นและหลักเกณฑ์ว ิธ ีการคิดมูลค่ าสิ นทรัพย์สุ ทธิ
ของกองทุนส่วนสมาชิกเป็ นจานวนหน่ วยและมูลค่าต่อหน่ วย (Unitization) (ฉบับที่ ๒) เป็ นกฎ
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๔)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธกี ารงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
กลัน่ ชนิ ด สุ ร าสามทับ (เอทานอล) ที่น าไปใช้ผ สมกับ น้ า มัน เชื้อ เพลิง เพื่อ ใช้เ ป็ น เชื้อ เพลิง
โดยกาหนดให้ขายแก่เฉพาะผู้ค้าน้ ามันเท่านัน้ ประกาศฉบับดังกล่าวจึงเป็ นกฎตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๔)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบ
และวิธ ีก ารแสดงข้อ ความค าเตือ นประกอบภาพสัญ ลัก ษณ์ ข องเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ หรือ
ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตราขึ้นเพื่อ รองรับกรณี
ตามข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์
เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ กฎกระทรวง
ฉบับ ดัง กล่ า วก าหนดให้ม ีก ารแสดงข้อ ความค าเตือ นทุ ก ครัง้ และตลอดเวลาที่ม ีก ารแสดง
ภาพสัญ ลัก ษณ์ ข องเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ หรือ ภาพสัญ ลัก ษณ์ ข องบริษัท ผู้ผ ลิต เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยรูป แบบของข้ อ ความค าเตือ นนั น้ ให้เ ป็ น ไปตามที่ค ณะกรรมการควบคุ ม
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ป ระกาศก าหนด ประกาศฉบับ ดัง กล่ า วจึง มีส ภาพเป็ น กฎ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๕๕)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อ นไข
การอนุ ญ าตให้ ท าและขายสุ ร ากลัน่ ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการอนุ ญาตให้ทาและขายสุรากลันชุ
่ มชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑๔ ที่กาหนดให้ใช้ภาชนะบรรจุขนาด ๐.๑๕๐ ลิตร บรรจุสุราและ
นาออกจากสถานที่ทาสุราได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็ นประกาศที่กรมสรรพสามิต
ได้ก าหนดเกี่ย วกับ ภาชนะในการบรรจุสุ ร าซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการก าหนดกรรมวิธ ี
เกี่ยวกับการทาสุรา โดยมีผลเป็ นการทัวไป
่ จึงมีสภาพเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๕)
(๖) หนังสือเวียนที่มีลกั ษณะเป็ นกฎ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๗) มติ คณะกรรมการหรือมติ สภา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
(๘) กรณี อื่นๆ ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าเป็ นกฎ
บัน ทึก ข้อ ความ เรื่อ ง การออกใบอนุ ญ าตขับ รถตามกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยรถยนต์ใ ห้ก ับ คนต่ า งด้า วหลบหนี เ ข้า เมื อ ง เป็ น นโยบายส าคัญ ของรัฐ เพื่อ ป้ องกัน
มิให้เกิดผลกระทบต่อความมันคงของประเทศ
่
อันมีผลบังคับเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมาย
ให้ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดหรือ บุ ค คลใดเป็ น การเฉพาะ จึง มีล ัก ษณะเป็ น กฎตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๔)
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งในระดับสูงขึ้น ในตาแหน่ งสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานที่มปี ระสบการณ์ (ต าแหน่ งประเภท
ทัวไป)
่
ระดับ ๘ว ที่กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ขอรับการประเมินจะต้องเป็ นผู้ผ่านการอบรมจาก
โรงเรีย นนายอ าเภอ (นอ.) มี ล ัก ษณะเป็ น กฎ (ค าสัง่ ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๒๒/๒๕๕๕
(ประชุมใหญ่))
หลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๖๗๗
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และด่วนที่สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๓๙๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุ ลาคม
๒๕๕๓ เป็ น หลัก เกณฑ์ท่ีม ีผ ลบัง คับ เป็ น การทัว่ ไป โดยไม่มุ่ง หมายให้ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก รณีใ ด
หรือ บุค คลใดเป็ น การเฉพาะ จึง มีล ัก ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๕)
ค าสั ง่ กรมศุ ล กากร เรื่ อ ง ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่ า ตอบแทนพิเ ศษแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ท่ี ป ฏิบ ัติ ง านในระบบตรวจสอบตู้ ค อนเทนเนอร์ ส ิน ค้ า
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ มีเ นื้อหาเป็ นการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุ ญาตให้มคี วามชัดเจน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหลักเกณฑ์
ที่มผี ลบังคับเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
จึง มีล ัก ษณะเป็ น กฎตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๙/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓

๑.๑.๒ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าการใช้ อานาจของหน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐไม่ใช่ลกั ษณะของการออก “กฎ”
๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน
มติของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกร และมติ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์การดาเนินโครงการปรับโครงสร้า งหนี้ และฟื้ นฟู อ าชีพ
เกษตรกร ตามที่ก ระทรวงการคลัง เสนอนั น้ เป็ น การเห็น ชอบในหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ในการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจทีน่ ายกรัฐมนตรี
แต่งตัง้ ขึน้ และของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วข้องในเรือ่ งหลักการและแนวทางการฟื้นฟูพฒ
ั นา
อาชีพ เกษตรกร งบประมาณการดาเนินงาน รวมทัง้ การมอบหมายภารกิจให้แก่ หน่ ว ยงาน
ั หาหนี้ ส ิน
ที่เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ ด าเนิ น การให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการในการแก้ ไ ขป ญ
ของเกษตรกรทัง้ ในระบบและนอกระบบให้เ ป็ นรูปธรรม อันเป็ นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปญั หาดังกล่าวให้แก่ เกษตรกรในฐานะองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร มติดงั กล่าว
ไม่ได้มลี กั ษณะเป็ นบทบัญญัตทิ ม่ี ผี ลบังคับเป็ นการทัวไป
่ และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใด
หรือ บุค คลใดเป็ นการเฉพาะที่จะมีล กั ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๒๓/๒๕๕๔)
โครงการรับ จ าน ามัน ส าปะหลัง จ านวน ๑๐ ล้า นตัน เป็ น โครงการ
ที่ม ีก าหนดเวลาให้เ ริ่มโครงการในวัน ที่ ๑ กุ ม ภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึง วัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๕ เท่านัน้ โครงการดังกล่าวจึงมีผลบังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็ นการเฉพาะ มิได้มผี ล
ใช้ บ ัง คับ เป็ น การทัว่ ไปแต่ อ ย่ า งใด ประกอบกับ การด าเนิ น โครงการดัง กล่ า วมีล ัก ษณะ
ั หาราคามัน ส าปะหลัง ซึ่ง ฝ่ า ยบริห ารจะต้ อ งรับ ผิด ชอบ
ในเชิง นโยบายในการแก้ ไ ขป ญ
ในทางการเมือ ง มิใ ช่ เ ป็ น เรื่อ งที่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ กระท าการโดยใช้ อ านาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย จึงมิได้มสี ถานะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๓/๒๕๕๕)
มติค ณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่เ ห็นชอบให้อ นุ มตั ิ
โครงการรับจานามันสาปะหลังจานวน ๑๐ ล้านตัน เป็ นกรณีท่คี ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบ
โครงการตามที่ห น่ ว ยงานผู้รบั ผิดชอบเสนอให้พิจารณาเท่ านัน้ มติดงั กล่ าวมิได้มผี ลบังคับ
เป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะแต่อย่างใด
จึง มิไ ด้ ม ีส ถานะเป็ น กฎตามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๒๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มติข องคณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เ ห็น ชอบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๑ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน
เป็ นการใช้อ านาจบริห ารในฐานะเป็ นองค์ก รสูง สุ ด ของฝ่ายปกครองในการก าหนดนโยบาย
การสาธารณสุ ขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุ ขภาพของประชาชน โดยให้หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ไปพิจ ารณาด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่เ พื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติข องคณะรัฐ มนตรีต่ อ ไป
มติดงั กล่าวไม่มลี กั ษณะเป็ นบทบัญญัตทิ ่มี ผี ลบังคับเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ อันจะมีสภาพเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๒๑/๒๕๕๕)
๒) การดาเนิ นการภายในของฝ่ ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) การฟ้ องเพิ กถอนพระราชบัญ ญัติห รื อ กฎหมายอื่ นที่ มีค่ าบัง คับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔) กรณี ที่ไม่ใช่การใช้อานาจทางปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒ การใช้อานาจในการออกคาสัง่
๑.๒.๑ คาสังทางปกครอง
่
๑) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “คาสังต่
่ างๆ”
คาสังทางปกครองเกี
่
่ยวกับงานทะเบียน
ค าสัง่ ปฏิเ สธไม่ร ับ ค าขอมีใ บอนุ ญ าตขับ รถ เป็ น ค าสัง่ ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕

คาสังทางปกครองเกี
่
่ยวกับที่ดิน
คาสังของส
่
านักงานที่ดนิ จังหวัดล าปาง สาขาเถิน ที่อ อกโฉนดที่ดิน
ให้แ ก่ ผู้ย่นื ค าขอ เป็ นการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ม ีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพ
ของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องผู้ ย่ ืน ค าขอออกโฉนด จึง เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๔๖๒/๒๕๕๔)
คาสังของเจ้
่
าพนักงานที่ดนิ จังหวัดพะเยา ที่ปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดนิ
ให้แก่ ผู้ฟ้ อ งคดี เป็ นการใช้อานาจตามประมวลกฎหมายที่ด ินซึ่งมีผ ลกระทบต่ อสิทธิใ นที่ด ิน
ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๗๗/๒๕๕๔)
ค าสัง่ ของเจ้า พนัก งานที่ดิน จัง หวัด กาญจนบุ ร ี สาขาท่ า ม่ว ง ที่ร ับ
อายัด ที่ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดี และค าวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข องเจ้า พนั ก งานที่ด ิน จัง หวัด กาญจนบุ ร ี
เป็ น การใช้ อ านาจตามกฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ใ นการออกค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๖๕๐/๒๕๕๔)
ค าสั ง่ ของอธิ บ ดี ก รมที่ ด ิ น ที่ ใ ห้ เ พิ ก ถอนโฉนดที่ ด ิ น ที่ ผู้ ฟ้ องคดี
เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ เป็ นการใช้อานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และเป็ นคาสัง่
ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องผู้ ฟ้ องคดี จึง เป็ น ค าสัง่ ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๗๒๗/๒๕๕๔)
ค าสัง่ ให้ เ พิก ถอนและแก้ ไ ขรู ป แผนที่แ ละเนื้ อ ที่ใ นหนั ง สือ รับ รอง
การท าประโยชน์ เป็ น การใช้ อ านาจตามกฎหมายของเจ้า หน้ า ที่ท่ีม ีผ ลกระทบต่ อ สิท ธิ
ของผู้ค รอบครองที่ดิน ค าสังดั
่ งกล่ าวจึงเป็ นค าสังทางปกครอง
่
(ค าสังศาลปกครองสู
่
ง สุด
ที่ ๑๔/๒๕๕๕)
คาสังยกเลิ
่
กคาขอออกโฉนดที่ดนิ เป็ นการกระทาทีเ่ กิดจากการใช้อานาจ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ของเจ้า พนั ก งานที่ดิน จัง หวัด ปทุ ม ธานี และมีผ ลเป็ น การสร้า ง
นิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างผูย้ ่นื คาขอออกโฉนดที่ดนิ กับเจ้าพนักงานทีด่ นิ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการระงับ
หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูย้ ่นื คาขอเป็ นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็ นคาสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๒๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาสังของนายอ
่
าเภอสิเกาที่ปฏิเสธไม่ดาเนินการออกหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า มิใ ช่ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๒๗ ตรี
แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็ นการใช้อ านาจตามกฎหมายที่มผี ลเป็ นการสร้างนิติสมั พันธ์
ขึน้ ระหว่างบุคคลและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้ าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงมีลกั ษณะ
เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๕)
คาสังทางปกครองเกี
่
่ ยวกับการปกครองและการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิ น
ค าวินิ จ ฉั ย ของผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ระยองเกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติข อง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่น้ าคู้ เป็ น การใช้อานาจหน้าทีข่ องผูว้ ่าราชการจังหวัดระยอง
ตามพระราชบัญญัติส ภาต าบลและองค์การบริหารส่ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งอาจมีผ ลการ
วินิ จ ฉั ย ได้ ๒ ทาง คือ วินิ จ ฉั ย ว่ า ขาดคุ ณ สมบัติห รือ ไม่ ข าดคุ ณ สมบัติ การวินิ จ ฉั ย ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในกรณีดงั กล่าว จึงเป็ นการรับรองหรือแสดงสถานะของสิทธิหน้าที่
ของบุค คล อันมีล กั ษณะเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติว ิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕)
คาสังทางปกครองเกี
่
่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
ค าสัง่ เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นและค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ข้า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็ นการใช้อานาจของเจ้าหน้ าที่ท่มี ผี ลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิห รือ หน้ าที่ของบุค คล ทาให้ไ ด้รบั หรือ ไม่ได้รบั การเลื่อ นขัน้ เงินเดือ น จึงเป็ นค าสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(ค าสังศาลปกครองสู
่
ง สุด ที่ ๑๐๑/๒๕๕๕ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ และที่ ๒๙๑/๒๕๕๕ วิ นิจฉั ย
แนวทางเดียวกัน)
คาสังทางปกครองเกี
่
่ยวกับวิ นัยข้าราชการ
คาสังลงโทษไล่
่
ออกจากราชการ เป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ และที่ ๒๔๙/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗

๒) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่างๆ”
การออกโฉนดที่ดนิ เป็ นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ที่เจ้าพนั กงานที่ดนิ
อาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดนิ รับรองกรรมสิทธิ ์ความเป็ นเจ้าของที่ดนิ ให้แ ก่ ผู้มชี ่ อื
ในโฉนดที่ดนิ จึงเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๒๐๗/๒๕๕๔ ที่ ๖/๒๕๕๕
ที่ ๗๐/๒๕๕๕ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๕ และที่ ๒๐๘/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
การออกหนั ง สือ ส าคัญ ส าหรับ ที่ห ลวงของอธิบ ดีก รมที่ดิน ซึ่ง เป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็นการใช้อานาจตามกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๓๒/๒๕๕๔)
การออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ (น.ค. ๓) ของอธิบดีกรมพัฒนา
สัง คมและสวัส ดิก าร เป็ น การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้า หน้ า ที่ท่ีม ีผ ลเป็ น การสร้า ง
นิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคล ในอันทีจ่ ะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิห รือ หน้ า ที่ข องบุ ค คล ไม่ว่ าจะเป็ นการถาวรหรือ ชัวคราว
่
จึง เป็ น ค าสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔)
หนั ง สือ ที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภู เ ก็ ต ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ฟ้ องคดีเ ข้า ใช้
ที่ราชพัส ดุ ใ นความครอบครองของมหาวิทยาลัย เป็ นทางเข้า ออกสู่ถ นนสาธารณะ เป็ นการ
ใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทีร่ าชพัสดุดงั กล่าว อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคล จึงเป็ นคาสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาสังทางปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๕)
กรณี ฟ้ องว่ า ส านั ก งานการปฏิรูป ที่ด ิน จัง หวัด บุ ร ีร ัม ย์อ อกหนั ง สือ
อนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิรู ป ที่ดิน ทับ ที่ดิน ที่ผู้ ฟ้ องคดีค รอบครอง
ทาประโยชน์ ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด บุรรี มั ย์
คณะกรรมการปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
เพิก ถอนหนั ง สือ อนุ ญ าตดัง กล่ า ว และให้ ท่ีด ิน พิพ าทกลับ มาเป็ น ของผู้ ฟ้ องคดีต ามเดิม
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในการออกคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๙๓/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๒๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓) ค าสัง่ ทางปกครองที่ อ อกในลัก ษณะของ “มติ ของสภาหรื อ
คณะกรรมการ”
มติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ไม่รบั ย้าย
ข้า ราชการครู มีผ ลกระทบต่ อ สิทธิแ ละหน้ า ที่ข องผู้ฟ้ อ งคดี ทาให้ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ ไ ด้ย้า ยไปยัง
สถานศึก ษาในสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑ ตามค าร้อ งขอ
มติด ังกล่ าวจึง เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบตั ิร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๓๙/๒๕๕๔)
มติ ข องคณะกรรมการปฏิรู ป ที่ดิ น จัง หวัด ชุ ม พร ที่ใ ห้ แ ก้ ไ ขเนื้ อ ที่
ที่อ นุ ญ าตให้ผู้ฟ้ อ งคดีเ ข้าทาประโยชน์ ใ นเขตปฏิรูปที่ด ินตามที่สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ชุ ม พรเสนอ เป็ น การใช้อ านาจตามกฎหมายเกี่ย วกับ การจัด เกษตรกรเข้า ท ากิน ในที่ดิน
ตามแปลงทีก่ าหนด ซึง่ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคาสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๐๓/๒๕๕๔)
มติ ข องคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ ง ชาติ
ทีใ่ ห้ผู้ฟ้องคดีย่นื บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งระดับสูง
ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจได้รบั โทษตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดไว้ มติดงั กล่าวเป็ นการใช้อานาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่มผี ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิทธิหรือ หน้ าที่ของผู้ฟ้ อ งคดี
จึง มีล ัก ษณะเป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕)
๔) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”
คาสังของอธิ
่
บดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ทไ่ี ม่อนุ ญาต
ให้ส่ ง แร่อ อกนอกราชอาณาจัก ร เป็ น ค าสัง่ ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิหรือ หน้ า ที่
ของผูย้ น่ ื คาขอ จึงเป็นคาสังทางปกครอง
่
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๒/๒๕๕๕)
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๙ อินทปจั –ซอยทวีวฒ
ั นา ซึ่งนายทะเบียนกลางอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกให้แ ก่
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุง เทพ เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙

๕) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “การอนุมตั ิ ”
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “การวิ นิจฉัยอุทธรณ์ ”
กรณี ท่ี ร ั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมวิ นิ จ ฉั ย และแจ้ ง ผล
การพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ เ งิน ค่ า ทดแทนที่ด ิน ให้ ผู้ ฟ้ องคดีท ราบหลัง จากพ้ น ก าหนดหกสิบ วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั อุทธรณ์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีดงั กล่ าวถือเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ (๑) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔/๒๕๕๔ และที่ อ.๔๑๐/๒๕๕๔ วิ นิจฉั ยแนวทาง
เดียวกัน)
คาวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว่ า ด้ ว ยการเวนคื น อสัง หาริม ทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ถือ เป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญ ญัติว ิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๑/๒๕๕๔)
หนังสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
ถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดนิ ค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้าง และค่าทดแทนอื่นๆ
ถือเป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคาสังทางปกครอง
่
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๘/๒๕๕๕)
คาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสังลงโทษทางวิ
่
นัย เป็ นการใช้อานาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ท่มี ผี ลเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคลในอันทีจ่ ะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือ มีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องบุ ค คล จึง เป็ น ค าสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕)
๗) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”
ประกาศผลการสอบกระบวนวิช าการพั ฒ นาหลัก สู ต ร เป็ น ค าสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๗๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ประกาศจังหวัดกาแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้ร ับการคัดเลือ กบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในระดับที่สูงขึน้ เพื่อดารง
ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพ ๘ วช. โรงพยาบาลกาแพงเพชร เป็ นการใช้อานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชรที่มผี ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิทธิห รือ หน้ าที่ของผู้ฟ้ องคดีท่ีไม่ได้รบั
การคัดเลือก จึงเป็ นค าสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติว ิธปี ฏิบตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๙๑/๒๕๕๕)
๘) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดนิ พิพาทระหว่างผู้ต าย
กับเจ้าหนี้ของเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสุรนิ ทร์ สาขาปราสาท เป็ นการใช้อานาจตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ม ีผ ลเป็ นการสร้างนิติส มั พัน ธ์ข้นึ ระหว่ างบุค คลในอัน ที่จ ะก่ อ เปลี่ย นแปลง
โอน สงวน ระงับ หรือ มีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิทธิหรือ หน้ าที่ของบุค คลไม่ว่าจะเป็ น
การถาวรหรือชัวคราว
่
จึงเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๕)
๙) คาสังทางปกครองที
่
่ออกในลักษณะอื่นๆ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒.๒ คาสังทางปกครองทั
่
วไป
่
ประกาศประกวดราคาจ้า งบริก ารงานด้ า นระบบไฟฟ้ าแบบราคาคงที่
ไม่จากัด จานวนให้ก ับการไฟฟ้ าส่ ว นภูมภิ าค เขต ๑ (ภาคใต้) จัง หวัดเพชรบุร ี ด้ว ยวิธ ีการ
ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เป็ นการใช้อานาจของหน่ วยงานทางปกครองที่แม้ จะมีผลเป็ นการทัวไป
่
โดยมิไ ด้ เ จาะจงตั ว บุ ค คลก็ ต าม แต่ ก็ มุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บ ั ง คับ เฉพาะแก่ ก รณี ห นึ่ ง กรณี ใ ด
เป็ น การเฉพาะเจาะจง กล่ าวคือ ใช้บ ัง คับกับการประกวดราคาจ้างบริก ารงานด้านไฟฟ้ า ฯ
เฉพาะครัง้ นี้ เ พีย งครัง้ เดีย วเท่ า นั น้ ประกาศดัง กล่ า วจึง มีล ัก ษณะเป็ น ค าสัง่ ทางปกครอง
ประเภทคาสังทางปกครองทั
่
วไป
่ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๗/๒๕๕๔)
ประกาศของเทศบาลเมือ งปากช่อ งและนายกเทศมนตรีเ มือ งปากช่ อ ง
เรือ่ ง ประมูลรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เป็ นคาสังทางปกครอง
่
ทัวไป
่ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
ผูม้ วี ุฒปิ ริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการตารวจชัน้ ประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นคาสัง่
ทางปกครองทัวไป
่ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๕)
๑.๒.๓ กรณี ที่ ศ าลปกครองวิ นิ จฉั ย ว่ า การฟ้ องโต้ แ ย้ ง ค าสัง่ ที่ พิ พ าทเป็ น
คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคาสังดั
่ งกล่าวเป็ นคาสังประเภทใด
่
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีค าสังส
่ านักงานส่ งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ย้ายผู้ฟ้องคดี
จากต าแหน่ ง ผู้อ านวยการส านัก งานสนับ สนุ น ด้า นการเงิน ไปด ารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยกา ร
สานักติดตามและประเมินผลโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็ นการกลันแกล้
่
ง
และไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ ฟ้ องคดี ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ดัง กล่ า ว
และให้ผฟู้ ้ องคดีกลับไปปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งเดิม เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ออกค าสัง่ โดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๐๑/๒๕๕๕)
๑.๒.๔ กรณี ที่ “ไม่ใช่คาสังทางปกครอง”
่
๑) กระบวนการภายในฝ่ ายปกครอง
(๑) การพิ จารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคาสังทางปกครอง
่
มติท่ีประชุม คณะทางานติดตามตรวจสอบเพื่อ เร่งรัด ดาเนินการ
ใช้ม าตรการทางภาษีก ับ ผู้ก ระท าความผิด และผู้ม ีพ ฤติก ารณ์ เ กี่ย วกับ ยาเสพติด หรือ เป็ น
ผูม้ อี ทิ ธิพล ครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๗ ทีใ่ ห้กรมสรรพากรออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรกลุ่มนาย ร.
รวมถึงผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองด้วยนัน้ เมื่อคณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่เพียงเร่งรัดให้ส่วนราชการ
ทีม่ อี านาจหน้าที่ดาเนินการใช้มาตรการทางภาษีในการปราบปรามผู้มอี ทิ ธิพลเท่านัน้ ประกอบกับ
การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรเป็ นกระบวนการภายในของหน่ วยงานทางปกครอง
ทีจ่ ะนาไปสู่การออกคาสังทางปกครอง
่
คือ การประเมินภาษีอากร มติของคณะทางานฯ ดังกล่าว
จึงไม่มผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคลในอันทีจ่ ะก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ
หรือ มีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องบุ ค คล จึงไม่เ ป็ นค าสัง่ ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มติข องคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจัง หวัด สุ พ รรณบุ ร ี
ทีเ่ ห็นชอบให้ผฟู้ ้ องคดีไปประจาทีส่ านักงานเลขานุ การคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
สุพรรณบุร ี เป็ นเพียงกระบวนการพิจารณาซึ่งเป็ นขัน้ ตอนภายในก่อนที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าช้างจะออกคาสังทางปกครองต่
่
อไป มติดงั กล่าวจึงเป็ นเพียงความสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลท่าช้างกับคณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบลจังหวัด
สุพรรณบุร ี ยังมิได้มสี ถานะทางกฎหมายออกสู่ภายนอกอันจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดี (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๓/๒๕๕๕)
มติ ข องคณะกรรมการกลุ่ ม เครือ ข่ า ยหาดล้ า ที่ เ สนอรายชื่ อ
ข้าราชการผู้มสี ทิ ธิได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนต่ อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาอุ ต รดิต ถ์ เขต ๒ ซึ่ง เป็ น ผู้ ม ีอ านาจพิจ ารณาออกค าสัง่ เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น
แก่ ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็ นเพียงการเสนอความเห็นเบื้องต้น
เพื่อประกอบการพิจารณาออกคาสังของผู
่
้มอี านาจเท่านัน้ อันถือเป็ นขัน้ ตอนการเตรียมการ
และการด าเนิน การของเจ้าหน้ า ที่เ พื่อ จัด ให้มคี าสัง่ ทางปกครองต่ อ ไป การกระท าดัง กล่ า ว
จึงเป็ นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๐๑/๒๕๕๕)
การดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ท่ไี ด้รบั การพิจารณาให้เลื่อนขัน้
เงิน เดือ นประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครึ่ง ปี ห ลัง (กัน ยายน ๒๕๕๑) เป็ น เพีย ง
การดาเนิน การของเจ้าหน้ า ที่เ พื่อ เสนอให้ผู้มอี านาจพิจารณาออกค าสังทางปกครองต่
่
อ ไป
การที่นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวงมีคาสังแก้
่ ไขผลการพิจารณารายชื่อผูไ้ ด้รบั การเลื่อนขัน้
เงินเดือน ๑ ขัน้ ของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่ใ ห้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้รบั
การเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น ๑ ขัน้ เป็ น ให้ ไ ด้ ร ับ การเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น ๐.๕ ขัน้ จึง เป็ น เพีย ง
การพิจ ารณาทางปกครองเพื่อ จัด ให้ม ีค าสัง่ ทางปกครอง ยัง ไม่ม ีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดีแต่ประการใด (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๕)
หนั งสือ ของผู้บ ัญ ชาการต ารวจภู ธ รภาค ๙ ที่แจ้ง เรื่อ งการเบิก
ค่ าเช่ าบ้านให้ผู้ฟ้ องคดีท ราบว่ า อยู่ร ะหว่ า งการหารือ กรมบัญ ชีก ลาง เป็ น เพีย งการแจ้ง ผล
การพิจารณาทางปกครองให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบ ซึ่ง ยัง อยู่ใ นขัน้ ตอนการด าเนิ นการภายในของ
ผู้บญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค ๙ เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงที่ยุตมิ าประกอบการพิจารณาในการสังการ
่
เรือ่ งการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผูฟ้ ้ องคดีต่อไป หนังสือดังกล่าวจึงยังไม่มผี ลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่ใช่คาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓

มติท่ปี ระชุมคณะอนุ กรรมการข้าราชการตารวจบริหารงานบุคคล
(อ.ก.ตร. บริหารงานบุคคล) ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๐ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการนโยบายตารวจ
แห่ งชาติ (ก.ต.ช.) ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ เป็ นการเห็นชอบให้สานักงานต ารวจแห่งชาติรบั สมัค ร
บุค คลภายนอกที่ม ีวุฒ ิปริญ ญาตรีส อบแข่ง ขัน เข้า รับ ราชการต ารวจตามที่สานักงานต ารวจ
แห่ ง ชาติเ สนอ มติท ัง้ สองดัง กล่ า วยัง มิไ ด้ม ีผ ลเป็ น การสร้า งนิ ติส ัม พัน ธ์ข้ึน ระหว่ า งบุ ค คล
ในอันทีจ่ ะก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ ฟ้ องคดี เพราะยัง ไม่ ใ ช่ ค าสัง่ ทางปกครอง หากแต่ เ ป็ น กระบวนการหรือ ขัน้ ตอน
การพิจารณาเพื่อออกคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๕)
(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่ วยงานทางปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
(๓) การให้ความเห็นหรือคาแนะนา
หนั ง สื อ ของนายอ าเภอเมือ งขอนแก่ น ที่ แ จ้ ง ความเห็ น ไปยัง
ผูอ้ านวยการศูนย์เดินสารวจออกโฉนดที่ดนิ จังหวัดขอนแก่น – ชัยภูม ิ โดยมีใจความว่า อาเภอ
เมือ งขอนแก่ น ได้ ต รวจสอบเอกสารหลัก ฐานตลอดจนการแสวงหาข้อ เท็จ จริง ประกอบ
การพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ดนิ โคกหนองหัวช้างเป็ นที่สาธารณประโยชน์ แม้จะยังไม่ม ี
การออกหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง แต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไม่มสี ทิ ธิเข้าไปยึดถือครอบครอง
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือมีกรรมสิทธิ ์เด็ดขาดในทีด่ นิ ได้ หากประชาชนผูค้ รอบครองในปจั จุบนั
ประสงค์จะขอออกเอกสารสิทธิให้ดาเนิน การฟ้องพิสูจน์ สทิ ธิครอบครองต่อศาล และหากศาล
มีค าพิพ ากษาอย่างใดก็ใ ห้ถือ เป็ นที่สุ ด หนังสือ ฉบับดังกล่าวมีล กั ษณะเป็ นเพียงการกระทา
ในความสัมพันธ์ระหว่ างเจ้า หน้ าที่ข องรัฐด้ว ยกันเอง อันเป็ นเรื่อ งภายในของฝ่ายปกครอง
หาได้มผี ลทางกฎหมายออกไปสู่ภายนอกกระทบกระเทือนต่อ สถานภาพของสิทธิหรือหน้ าที่
ของผูย้ น่ ื คาขอออกโฉนดทีด่ นิ หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อน
หรือ เสีย หายแก่ ผู้ ย่ ืน ค าขอออกโฉนดที่ดิน โดยตรงและเป็ น การเฉพาะตัว แต่ อ ย่ า งใดไม่
จึงมิได้มลี กั ษณะเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญ ญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๕)
(๔) แนวปฏิ บตั ิ ของหน่ วยงานทางปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒) มาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) การรับจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔) การที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานของรัฐ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖) การใช้สิทธิ ตามสัญญา
หนั ง สื อ ของกรมก าลัง พลทหารอากา ศที่ แ จ้ ง ผู้ ฟ้ องคดี ใ ห้ ช ดใช้
ทุนการศึกษาตามสัญญาเข้าเป็ นนักเรียนจ่าอากาศ เป็ นการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามสัญญาเพื่อให้
ผู้ ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติต ามสัญ ญา หนั ง สือ แจ้ง ดัง กล่ า วมิไ ด้ ม ีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิ
หรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่ใช่คาสังทางปกครองและไม่
่
มผี ลบังคับให้ผฟู้ ้ องคดีต้องปฏิบตั ติ าม
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘๕/๒๕๕๔)
๗) กรณี อื่นๆ
คาสังแจ้
่ งเตือนให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิ ด
ค าสัง่ เรีย กให้ผู้ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น พนั ก งานจ้า งในสัง กัด เทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสนชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันมิใช่เกิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึ่งต้อง
บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นเพียงการบอกกล่าวทวงถามให้ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดชดใช้
ค่ า สิน ไหมทดแทน มิไ ด้เ ป็ นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้า หน้ า ที่ท่มี ีผ ลเป็ นการสร้า ง
นิ ติส มั พันธ์ อันมีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิทธิห รือ หน้ าที่ของผู้ฟ้ อ งคดี จึง ไม่มลี กั ษณะ
เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕

หนังสือแจ้งเตือนให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิ ด
หนัง สือ ของเลขาธิก ารคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่แ จ้ง ให้
ผู้ฟ้ อ งคดีนาเงินค่ าสินไหมทดแทนตามค าสังของกรมวิ
่
ชาการมาชาระภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ไ ด้ร บั หนัง สือ ดัง กล่ าว หากพ้นก าหนดแล้ว ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ช าระ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานจะใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองกั บ ผู้ ฟ้ องคดี โ ดยการยึ ด หรื อ
อายัด ทรัพ ย์ส ิน ของผู้ ฟ้ องคดีเ พื่อ น าเงิน มาช าระหนี้ ด ัง กล่ า วต่ อ ไป หนั ง สือ ฉบับ ดัง กล่ า ว
มี ล ั ก ษณะเป็ นเพี ย งหนั ง สื อ เตื อ นให้ ผู้ ฟ้ องคดี น าเงิ น ไปช าระตามค าสั ง่ กรมวิ ช าการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อันเป็ นขัน้ ตอนการปฏิบตั ิของเจ้าหน้ า ที่ต ามที่กฎหมายกาหนด
ก่อนที่เจ้าหน้ าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไปเท่านัน้ หนังสือฉบับดังกล่าวหามีผล
เป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ
มีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องผู้ ฟ้ องคดีโ ดยตรงไม่ จึง ไม่ เ ป็ น ค าสัง่
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๕๔)
หนังสือแจ้งให้ดาเนิ นการ
หนัง สือ ของสานัก งานคณะกรรมการการเลือ กตัง้ ที่แ จ้ง ให้ประธาน
กรรมการการเลือ กตัง้ ประจ าจัง หวัด ชัย ภู ม ิด าเนิ น การเพิก ถอนประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เรื่อง ผลการเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง และจัดให้มกี ารเลือกตัง้
นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลวัง ทองแทนผู้ฟ้ องคดี เป็ น เพียงหนั ง สือ สัง่ การภายในของ
หน่ วยงานทางปกครองที่มไิ ด้มผี ลเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ข้ึนระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
การเลือ กตัง้ กับ ผู้ฟ้ องคดี หรือ มีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องผู้ฟ้ องคดี
โดยตรง อันเนื่องมาจากการใช้อานาจตามกฎหมายของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
จึงมิใ ช่ค าสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญ ญัติว ิธ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๖/๒๕๕๔)
หนังสือแจ้งเตือนการขยายเวลาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เพื่อมิให้ค่สู ญ
ั ญา
อีก ฝ่ายเสียประโยชน์ ใ นการต่ อ สัญ ญาเช่ าต่ อ ไป เป็ นการใช้ส ิทธิต ามสัญ ญาเช่าตามข้อ ๑๗
ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สนิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้เป็นการใช้อานาจตามกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบ
ต่ อ สถานภาพของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องผู้ ฟ้ องคดี อัน มีล ัก ษณะเป็ น ค าสัง่ ทางปกครองตาม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๕๕)
หนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลคลองควายที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สอง
ระงับการก่อสร้างและรือ้ ถอนอาคารทีก่ ่อสร้างโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต เป็ นเพียงหนังสือแจ้งเตือน
ให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองปฏิบตั ิตามเท่านัน้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามก็อาจ
ถูกดาเนินการตามกฎหมายต่อไป หนังสือดังกล่าวจึงมิได้มผี ลกระทบโดยตรงต่อ สถานภาพ
ของสิท ธิห รือ หน้ า ที่ข องผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สอง จึง มิใ ช่ ค าสัง่ ทางปกครองตามความในมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๑๑๙/๒๕๕๕)
หนังสือทวงถาม
หนังสือ ของเทศบาลต าบลบ้า นเชียงที่ยนื ยัน ตามความเห็น เดิมที่ใ ห้
ผู้ฟ้ องคดีนาเงินมาส่ งคืนคลัง เทศบาลภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ที่ไ ด้รบั หนัง สือ และแจ้งให้
ผู้ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติต ามหนั ง สือ รับ สภาพหนี้ ท่ีไ ด้ เ คยท าไว้ ก ับ เทศบาล โดยมีข้อ ความระบุ ว่ า
หากผูฟ้ ้ องคดีมปี ญั หาข้อขัดข้องประการใด ให้แจ้งให้เทศบาลตาบลบ้านเชียงทราบภายในเวลา
ที่ก าหนด และหากล่ ว งเลยเวลาดัง กล่ า วแล้ว ผู้ ฟ้ องคดีย งั คงเพิก เฉย เทศบาลจ าเป็ น ต้อ ง
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป เป็ นเพียงการกล่าวทวงถามให้ผฟู้ ้ องคดีนาเงินส่งคืนคลังเท่านัน้
ไม่ใช่การใช้อานาจตามกฎหมายทีม่ ผี ลเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างเทศบาลและผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่เป็นคาสังทางปกครอง
่
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘/๒๕๕๕)
๑.๓ การใช้อานาจกระทาการอื่นใด
กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครอุ บลราชธานีได้ทาการทุบพื้นผิวของทางเท้าบางส่วน
ตัดและขุดย้ายต้นไม้ทอ่ี ยู่บนทางเท้าและอยู่ใกล้แนววางท่อระบายน้ าออกไป เพื่อทาการวางท่อ
ระบายน้าในพืน้ ทีบ่ างส่วนของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
เทศบาลนครอุบลราชธานีหยุดดาเนินการดังกล่าว เมื่อ เทศบาลนครอุบลราชธานีมหี น้าทีจ่ ดั ให้ม ี
และบารุงรักษาทางเท้าตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๕๓ (๑)
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อ ให้ป ระชาชนทุ ก คนใช้ป ระโยชน์ การกระท าดัง กล่ า วของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๗

จึง เป็ น การกระท าที่เ ป็ น การใช้อ านาจทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลนาพรุ ม ีโ ครงการก่ อ สร้ า งถนน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลนาพรุ โดยก่ อ นด าเนิ น การก่ อ สร้า งได้ขอให้ร าษฎรในพื้นที่อุ ทิศ ที่ดิน ให้เ พื่อ
ก่ อสร้างถนนดัง กล่าว ซึ่ง ผู้ฟ้อ งคดีไ ด้อุทิศที่ด ินจานวนสามแปลงให้แก่ นายกองค์ก ารบริหาร
ส่ ว นต าบลนาพรุ แต่ ม ิไ ด้ อุ ทิศ ที่ดิน จ านวนหนึ่ ง แปลงให้เ นื่ อ งจากมีถ นนเข้า ถึง ที่ดิน ของ
ผู้ฟ้ องคดีแ ล้ว แต่ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลนาพรุ ไ ด้ ท าการถมดิน เพื่อ ก่ อ สร้า งถนน
ในโฉนดที่ด ินแปลงดัง กล่ าวจนแล้ว เสร็จโดยที่ผู้ฟ้ อ งคดีมไิ ด้ยนิ ยอมหรือ มีห นัง สือ อุ ทิศ ที่ด ิน
ในการก่ อ สร้า ง ต่ อ มา ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย่นื ค าขอรัง วัด รวมโฉนดที่ด ิน และแบ่ ง แยกในนามเดิม
ต่ อ เจ้า พนัก งานที่ดินจัง หวัดนครศรีธ รรมราช ผลการรัง วั ดปรากฏว่ า นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลนาพรุและผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ นาพรุ ได้คดั ค้านการรังวัด โดยอ้างว่าการรังวัดรุกล้า
ทางสาธารณประโยชน์ ซ่งึ ผู้ฟ้อ งคดีไ ด้อุ ทศิ ที่ด ินให้ เป็ นเหตุ ใ ห้เ จ้าพนัก งานที่ด ินไม่ส ามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับการรังวัดทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาพรุและผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ นาพรุ งดเว้นการยืนยันหรือ
เพิกถอนการคัดค้านการรังวัดอันเป็ นการขัดขวางการรังวัดรวมโฉนดทีด่ นิ และแบ่งแยกในนาม
เดิมของผู้ฟ้ อ งคดี เป็ นคดีพ ิพ าทเกี่ยวกับการที่ห น่ ว ยงานทางปกครองและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
กระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๑/๒๕๕๕)
๑.๔ การละเลยต่ อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามที่ กฎหมายกาหนดหรือการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ล่าช้าเกิ นสมควร
๑.๔.๑ กรณี ที่ ศ าลปกครองวิ นิ จฉั ย ว่ า เป็ นคดี พิ พ าทเกี่ ย วกับ การละเลย
ต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ หรือปฏิ บตั ิ หน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้ าเกิ นสมควร
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ้ ริ โภค
กรณี ฟ้ องว่ า คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคมีม ติ ไ ม่ ด าเนิ น คดี ก ั บ
บริษัท ฮ. แทนผู้ฟ้ องคดี และให้ส านัก งานเลขาธิก ารคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคยุ ติ
การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากเห็นว่าเรือ่ งทีผ่ ฟู้ ้ องคดีรอ้ งเรียนไม่เข้าเงื่อนไข
ตามมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดงั กล่าว
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ คาสังให้
่ ค ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาเนินคดีกับบริษัท ฮ.
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๓๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แทนผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง
กรณีฟ้ อ งว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีท่ใี ห้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและกรมการขนส่งทางบกจัดทา
ตารางการเดินรถและกาหนดการเดินรถให้แน่นอน ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ องค์การ
ขนส่ ง มวลชนกรุง เทพและกรมการขนส่ ง ทางบกจัด ทาตารางการเดินรถโดยแยกจานวนรถ
สายที่ ต.๗๘ เป็นสองช่วงให้ชดั เจนเช่นเดียวกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ที่มมี าแต่เดิม เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๓๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า อธิบ ดีก รมการขนส่ ง ทางบกในฐานะนายทะเบีย นกลาง
ปล่ อ ยปละละเลยให้ก ลุ่ ม รถโดยสารประจ าทางซึ่ง เข้าร่ว มเดิน รถกับ องค์ก ารขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทางด้ว ยรถที่ใ ช้ใ นการขนส่ ง ผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๙ อินทปจั - ซอยทวีวฒ
ั นา เดินรถทับซ้อนเส้นทางทีผ่ ู้ฟ้องคดี
ได้รบั ใบอนุญาต ทัง้ ทีก่ ลุ่มรถโดยสารประจาทางดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะเดินรถได้อกี
เนื่องจากใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง
ดังกล่าวขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้หมดอายุลงแล้ว และไม่ดาเนินการประกาศรั บ
ค าขออนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง เป็ นการทัวไปตามกฎหมาย
่
อีกทัง้ อธิบดีกรมการขนส่ ง
ทางบกมิได้เพิกถอนการจดทะเบียนและเสียภาษีกลุ่มรถโดยสารประจาทางดังกล่าวและยังคง
ปล่อยให้เดินรถรับส่งผูโ้ ดยสารต่อไป ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบกน าเสนอคณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ ง ทางบกกลางเพื่อ พิจ ารณาและอนุ ม ัติว่ า
ใบอนุ ญ าตที่อ อกให้แ ก่ อ งค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุง เทพสิ้น ผลใช้บ ัง คับ แล้ว ให้อ อกประกาศ
รับคาขออนุ ญาตประกอบการขนส่งเป็ นการทัวไป
่ และให้เพิกถอนการจดทะเบียนและเสียภาษี
รถยนต์ของกลุ่มรถโดยสารประจาทางทุกคันซึง่ เป็ นรถทีเ่ ข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพที่เป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตดังกล่าว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๙

กรณี พิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูค้ รอบครองทาประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ได้มหี นังสือขอเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่าวต่อสานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และสานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม แต่หน่ วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ หน่ วยงานทัง้ สองรับคาขอเข้าทาประโยชน์ ในที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีแล้วดาเนินการ
ตรวจสอบและพิสจู น์การถือครองทากินในทีด่ นิ แปลงพิพาทของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
การที่ห น่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ของรัฐ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนด
ให้ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซ้อื ที่ดนิ ตามหลักฐานใบรับแจ้งความประสงค์
จะได้สทิ ธิในที่ดนิ (ส.ค. ๒) มาจากบุคคลอื่น และมอบอานาจให้เจ้าของที่ดนิ เดิมไปยื่นคาขอ
ออกหนังสือ รับ รองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เป็ นการเฉพาะรายต่ อ นายอ าเภอคุ ระบุ ร ี
โดยให้นาคาขอรังวัดออก น.ส. ๓ ก. ที่เจ้าของที่เดิมเคยยื่นไว้กลับมาพิจารณาใหม่ แต่นายอาเภอ
คุ ร ะบุ ร ีป ฏิเ สธไม่ ด าเนิ น การให้ เ นื่ อ งจากเห็น ว่ า เจ้า ของที่ดิน เดิม ได้ข ายที่ดิน และส่ ง มอบ
การครอบครองทีด่ นิ ไปแล้ว จึงไม่ใช่ผมู้ สี ทิ ธิทจ่ี ะยืน่ คาขอออกเอกสารสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ นายอาเภอคุระบุรอี อก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามสิทธิทม่ี ี
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คาขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดนิ ในนามเดิม
โดยช่ า งรัง วัด ออกไปทาการรัง วัด และเจ้า พนั ก งานที่ด ิน ได้ม ีห นั ง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีไ ปพบ
พนัก งานเจ้า หน้ า ที่เ พื่อ ด าเนิ น การจดทะเบีย นแบ่ ง แยกในนามเดิม แต่ จ ากการตรวจสอบ
ผลการรังวัดปรากฏว่าทีด่ นิ ด้านทิศตะวันตกซึง่ เดิมติดทางสาธารณประโยชน์ ผลการรังวัดไม่ตดิ
ทางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ า ไม่ถู กต้อ งจึงขอให้ต รวจสอบ ซึ่ง เจ้าพนักงานที่ดิน
สังการให้
่
ส่ งฝ่ ายรังวัดทาการตรวจสอบ ต่ อมา ผู้ฟ้ องคดีได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้ าที่อีกครัง้
แต่ ผู้ฟ้ องคดีไ ม่รบั รองรูปแผนที่และเนื้อ ที่ เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้สงการในบั
ั่
นทึกถ้อ ยค าว่า
ให้แจ้งอาเภอและองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทางสาธารณประโยชน์
ต่อไป หลังจากนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อสอบถามผลการดาเนินการดังกล่าว แต่ได้รบั การปฏิเสธ
ทีจ่ ะดาเนินการให้และไม่ได้ช้แี จงเหตุขดั ข้องใดๆ ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้เ จ้า พนั ก งานที่ดิน และนายช่ า งรัง วัด ท าการรัง วัด แบ่ ง แยกที่ดิน
ในนามเดิมตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดี โดยให้รปู แผนทีท่ ไ่ี ด้จากการรังวัดมีอาณาเขตด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ เช่นเดิมตามโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าท
เกี่ย วกับ การที่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิบ ัติล่ า ช้ า
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๕๔)
กรณีฟ้ อ งว่ า กรมที่ด ินและศู นย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ด ิน
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ไม่ ด าเนิ น การออกโฉนดที่ด ิน ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น ผู้ ค รอบครอง
และทาประโยชน์ทด่ี นิ ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ก รมที่ดิน และศู น ย์อ านวยการเดิน ส ารวจออกโฉนดที่ดิน จัง หวัด อุ บ ลราชธานี
ออกโฉนดที่ด ิน ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ ว ยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า อธิบ ดีกรมธนารัก ษ์ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด หนองคายและ
ธนารัก ษ์พ้นื ที่ห นองคายละเลยต่ อ หน้ าที่หรือ ปฏิบตั ิหน้ าที่ล่ า ช้าเกินสมควรในการพิจารณา
ค าขออนุ ญ าตเช่ า ที่ด ิน ราชพัส ดุ ข องผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สาม เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สามได้ ร ับ
ความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ธนารักษ์พน้ื ที่หนองคายพิจารณา
อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามเช่าที่ดนิ ราชพัสดุดงั กล่าว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงาน
ทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่ อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิหรือ
ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๐/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่ดาเนินการในการออกคาสัง่
จาหน่าย ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ และเลขที่ ๑๓ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากทะเบียนการครอบครอง
ทีด่ นิ และเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย สาขาแม่จนั ไม่ได้ดาเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายเพื่อให้จาหน่าย ส.ค. ๑ ดังกล่าว ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทัง้ สองด าเนิ น การจ าหน่ า ย ส.ค. ๑ แปลงที่ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมายออกจากทะเบีย น
การครอบครองที่ดิน เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การที่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่
กฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิบ ัติต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๑

กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ย่ืน ค าขอออกโฉนดที่ดิน ตามค าพิพ ากษา
ตามยอมของศาลแขวงสุรนิ ทร์ต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสุรนิ ทร์ สาขาปราสาท โดยเป็ นการ
ขอออกโฉนดที่ดิน เฉพาะรายที่ต้ อ งด าเนิ น การยื่น ค าขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ตามข้อ ๑๖
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่เจ้าพนักงานที่ดนิ กลับอ้างว่าคาพิพากษาตามยอมมีรายละเอียด
น้อยไป ไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอออกโฉนดที่ดนิ
ดัง กล่ าวอีก หลายครัง้ แต่ ไ ด้ร บั การปฏิเ สธด้ว ยวาจาทุ กครัง้ โดยไม่ปรากฏว่า มีก ารแจ้ง ให้
ผู้ฟ้องคดีย่นื คาขอเป็ นหนังสือต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ และไม่ได้จดั ให้มแี บบคาร้องไว้ให้ผู้ฟ้องคดี
เขียนสาหรับใช้ในการยื่นคาขอออกโฉนดที่ดนิ ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ย่นื คาขอออกโฉนดที่ดนิ
เป็ นหนังสือ ขอให้ศ าลปกครองมีค าพิพากษาหรือ ค าสังให้
่ เ จ้า พนักงานที่ดิน จังหวัด สุ รนิ ทร์
สาขาปราสาท ออกโฉนดที่ดนิ ตามคาพิพากษาตามยอมของศาลแขวงสุรนิ ทร์ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ละเลยต่ อ หน้ า ที่
ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิบ ัติ ห รือ ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ ด ัง กล่ า วล่ า ช้ า เกิ น สมควรตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๑๓๙/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คาขอออกโฉนดที่ดนิ ตามหลักฐานแบบแจ้ง
การครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) แต่เจ้าของที่ดนิ ข้างเคียงคัดค้านการรังวัด พนักงานเจ้าหน้ าที่
จัดทาแผนที่แ สดงแนวเขตที่คู่ก รณีนารังวัดและโต้แย้งคัดค้านไว้ตามรูปแผนที่กระด าษบาง
(ร.ว. ๙) พร้อมกับทาการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แล้วมีคาสังให้
่ ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งให้คู่กรณีฝ่ายที่ไม่พอใจยื่นฟ้องเป็ นคดี
ต่อศาลภายในกาหนด ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่ทราบคาสัง่ ซึ่งเมื่อครบกาหนดก็ไม่มคี ู่กรณีฝ่ายใด
นาข้อพิพาทดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจงึ มีคาขอรังวัดปกั หลักหมายเขตที่ดนิ ดังกล่าว
อีกครัง้ แต่เจ้าของที่ดนิ ข้างเคียงก็ได้คดั ค้านการรังวัดอีกครัง้ ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั การออก
โฉนดที่ดนิ ตามคาสังในการสอบสวนเปรี
่
ยบเทียบจากเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาชะอวด ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือค าสังให้
่ เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาชะอวดออกโฉนดที่ดิน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การที่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ลิ ่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีใ นฐานะผู้จดั การมรดกของผู้ถือ กรรมสิทธิร์ วม
ในโฉนดทีด่ นิ สองแปลง ได้มหี นังสือร้องขอให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
ด าเนิ น การจดทะเบีย นโอนมรดกที่ดิน พร้ อ มสิ่ง ปลู ก สร้ า งตามโฉนดที่ดิน ทัง้ สองแปลง
ให้แก่ ทายาท แต่ สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน แจ้งว่าพนักงานเจ้าหน้ าที่
ได้จดทะเบียนประเภทผู้จดั การมรดกเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกในโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวตามคาขอ
ของผู้ฟ้องคดีไปแล้ว หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะโอนที่ดนิ มรดกให้แก่ทายาท ก็ให้นาโฉนดที่ดนิ
และเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งพร้อ มด้ว ยทายาทที่จ ะรับ มรดกไปยื่น ค าขอต่ อ พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่
หากผู้ใดไม่สามารถไปได้ก็ให้มอบอานาจบุคคลอื่นไปดาเนินการแทนผู้ฟ้องคดีจงึ ได้ไปติดต่อ
ขอโอนทีด่ นิ มรดกดังกล่าว แต่ได้รบั การปฏิเสธด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่าไม่มหี ลักฐาน
การอนุ ญ าตปลู ก สร้ า งอาคารบนโฉนดที่ดิน ทัง้ สองแปลงเพื่อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาคารนั ้น
เป็ น กรรมสิท ธิข์ องเจ้ า มรดก ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ เ ห็น ด้ ว ย ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน จดทะเบียนโอนมรดกที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ตามโฉนดที่ดิน พิพ าทให้แ ก่ ท ายาทผู้ข อรับ มรดก หากไม่ด าเนิ นการให้ถือ เอาค าพิพ ากษา
เป็นคาสังให้
่ สานักงานทีด่ นิ จังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน จดทะเบียนโอนทีด่ นิ มรดกดังกล่าว
ต่อไป เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๐/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดนิ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เสื่อมโทรมต่ อเนื่องมาจากมารดาโดยไม่มเี อกสารสิทธิ ต่อมา มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตพื้นที่ด งั กล่ าวให้เ ป็ นเขตปฏิรูปที่ด ิน ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ยื่นค าขอต่ อ ปฏิรูปที่ด ินจัง หวัด
อุบลราชธานีให้ดาเนินการสอบสวนสิทธิในที่ดนิ ดังกล่าวเพื่อดาเนินการออกหนังสืออนุ ญาตให้
เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่จนล่วงพ้นระยะเวลา ๙๐ วัน ปฏิรูปที่ดนิ
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ก็ ย งั มิไ ด้ด าเนิ น การตามค าขอของผู้ฟ้ องคดี ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษา
หรือคาสังให้
่ ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดอุบลราชธานี
สอบสวนสิทธิในทีด่ นิ พิพาทตามขัน้ ตอนของกฎหมายให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
การที่ห น่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ของรัฐ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนด
ให้ ต้ อ งปฏิบ ัติ ห รือ ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ด ัง กล่ า วล่ า ช้ า เกิ น สมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๓

กรณี พิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ฟ้ องว่ า ส านั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ออกค าสัง่ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีนาง น. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานการเงิน
และบัญชี ๖ หัวหน้าฝา่ ยการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก อาศัยโอกาสในการปฏิบตั ิหน้ าที่ทุจริต ยักยอกเงินของโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างชักช้าไม่เป็ นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ไม่ควบคุมดูแลให้มกี ารสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องให้ครบถ้วน
และแล้ว เสร็จโดยเร็ว ตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าวและมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข อาจดาเนินคดีก ับนาง น. เพื่อ เรียกร้อ งให้ชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนไม่ทนั ภายใน
กาหนดอายุความ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือคาสังให้
่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ดาเนินการดังนี้ ให้ใช้อานาจตามกฎหมายทีม่ ที ุกประการเพื่อเรียกทรัพย์คนื จากผูย้ ักยอกทรัพย์
ให้ ค รบถ้ ว น ให้อ อกค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ทางปกครองตามค าฟ้ องทัง้ หมดที่ม ีท่ีม าไม่ ช อบ
ด้ว ยกฎหมาย ให้ค านวณความรับผิดชอบที่เกิดจากการกระทาที่ล่าช้าเกินสมควรแล้ว ชาระ
ค่าสินไหมทดแทนแก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหากไม่อ าจบังคับชาระหนี้
จากผู้ยกั ยอกทรัพย์ไ ด้ และให้ค านวณความเสียหายขึ้นใหม่โดยหักส่ ว นความผิดของระบบ
การดาเนินงานส่วนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ แล้วออกคาสังให้
่ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างไรก็ดี แม้คาขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังบางประการข้
่
างต้น จะมีลกั ษณะเป็ นคาขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคาสัง่
ให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชดใช้เงินเป็ นค่าสินไหมทดแทน แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้
มีคาขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคาสังให้
่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เท่านัน้ กรณีจงึ มิใช่คดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่ วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสัง่
ทางปกครอง หรือคาสังอื
่ ่น หรือจากการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ แต่ เ ป็ นคดีพิพ าทเกี่ยวกับการที่หน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่
ของรัฐละเลยต่ อ หน้ าที่ต ามที่ก ฎหมายกาหนดให้ต้อ งปฏิบตั ิหรือ ปฏิบ ั ติหน้ าที่ดงั กล่ าวล่ าช้า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เกินสมควร ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
กรณีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นข้าราชการครูได้มหี นั งสือถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ขอไปช่ ว ยราชการในโรงเรียนประถมศึก ษาแห่งใดก็ไ ด้
ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองตรัง และได้มหี นังสือติดตามสอบถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณา
ไปยังหน่ วยงานและเจ้าหน้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องจานวนหลายฉบับ แต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งผลการพิจารณา
แต่ อย่างใด ขอให้ศ าลมีคาพิพากษาหรือ ค าสังให้
่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามีคาสังแต่
่ งตัง้ ผู้ฟ้ องคดีไปปฏิบตั ิราชการ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งใดก็ไ ด้
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ และให้เจ้าหน้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องกับ
การบริห ารงานบุค คลปฏิบตั ิห น้ าที่ภายใน ๓๐ วันนับแต่ ว นั ที่มคี าพิพ ากษาเพื่อ ให้ผู้ฟ้อ งคดี
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ ณ โรงเรียนประถมศึกษาดังกล่าวโดยเร็ว และมีคาสังให้
่ ถือปฏิบตั ิ
ตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีทจ่ี ะขอย้ายตัวเองไปช่วยราชการทีโ่ รงเรียนประถมศึกษาใดก็ได้ในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ตามความประสงค์ของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นคดี
พิพ าทเกี่ยวกับการที่เ จ้าหน้ าที่ของรัฐ ละเลยต่ อ หน้ าที่ต ามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ
หรือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด ัง กล่ า วล่ า ช้า เกิน สมควร ซึ่ง เป็ น คดีท่ีอ ยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรณีฟ้องว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไม่ยอมเปิ ดเผยข้อมูล
ข่า วสารตามที่ผู้ฟ้ องคดีป ระสงค์ ซึ่ง ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า การกระท าดัง กล่ า วเป็ น การขัด ขวาง
การใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของผูฟ้ ้ องคดี ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ทป่ี ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
แจ้งข้อมูลข่าวสารทีผ่ ฟู้ ้ องคดีรอ้ งขอโดยเร็ว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่อ หน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิหน้ าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๘๓/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๕

กรณี พิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิ น
กรณีฟ้ อ งว่ า ผู้ว่ าราชการจังหวัดมิได้ดาเนิ นการใดๆ ตามที่ผู้ฟ้ อ งคดี
ซึง่ เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลและราษฎรทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาล ได้มหี นังสือร้องเรียนว่า
นายกเทศมนตรี ม ีค วามประพฤติ ใ นทางที่ จ ะน ามาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย แก่ ศ ั ก ดิ ต์ าแหน่ ง
หรือ แก่ เ ทศบาลหรือ แก่ ร าชการ ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ใช้ดุ ล พินิ จ สัง่ ให้น ายกเทศมนตรีพ้น จากต าแหน่ ง เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ ว ยงาน
ทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิบ ัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๔ และที่ ๒๙๖/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ฟ้ องว่ า นายอ าเภอในฐานะเป็ น ผู้ช่ ว ยเหลือ ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
ไม่รายงานการสอบสวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อเสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสังให้
่ ประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ ง กรณีถู กกล่ าวหาว่าเป็ นผู้ม ี
พฤติการณ์ฝา่ ฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือมีความประพฤติ ในทางทีจ่ ะนามาซึง่ ความเสื่อมเสีย
แก่ ศกั ดิ ์ตาแหน่ งหรือแก่เ ทศบาล เนื่องจากถูกฟ้องในคดีอาญาและศาลได้มคี าพิพากษาแล้ว
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือค าสังให้
่ นายอ าเภอดาเนินการสอบสวนพฤติกรรมของประธาน
สภาเทศบาลตามอานาจหน้าที่ และรายงานผลการสอบสวนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่
กฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิบ ัติต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้
ศาลปกครองฯ (ค าสังศาลปกครองสู
่
ง สุด ที่ ๕๕๖/๒๕๕๔ และที่ ๑๒๖/๒๕๕๕ วิ นิ จฉั ย
แนวทางเดียวกัน)
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยาและนายอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาซึง่ มีอานาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่สงการให้
ั่
เป็ นไปตามกฎหมาย กรณีท่นี ายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสระบัวกับพวกร่วมกันทุจริตเบิกค่าอาหารจัดเลีย้ งประชาชนทีม่ าร่วมงาน
วิง่ เทิดพระเกียรติ ๑๑๖ วัน (วิง่ ธง) และเบิกค่าอาหารจัดเลี้ยงแก่ประชาชนกรณีแจกถุงยังชีพ
พระราชทานน้ าท่วมเป็ นเท็จ ซึ่งผลการสอบสวนก็สรุปแล้วว่าเป็ นความผิด การกระทาดังกล่าว
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอาเภอพระนครศรีอยุธยา จึงเป็ นการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ นายอาเภอ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

พระนครศรีอ ยุธ ยาเสนอเรื่อ งของคณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็จจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยาพิจารณาตามอานาจหน้ าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา
สังการตามข้
่
อยุตทิ ่ไี ด้มกี ารร้องเรียน เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๕)
กรณี ฟ้ องว่ า นายกรัฐ มนตรีล ะเลยต่ อ หน้ า ที่ห รือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ล่ า ช้ า
เกินสมควรในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาทีด่ นิ และอัตราภาษีบารุงท้องที่ให้เหมาะสม
แก่สภาพการณ์ในปจั จุบนั เป็ นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นที่มหี น้ าที่จดั เก็บภาษีบารุงท้องที่ไม่ส ามารถ
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในสภาพการณ์ ท่เี หมาะสมในปจั จุบนั ทาให้ขาดรายได้ใ นการพัฒนา
ท้องถิน่ และทาให้ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้รบั บริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
ความเดือดร้อนหรืออาจได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีร ายได้ น้ อ ย ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ น ายกรัฐ มนตรีป รับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์
การประเมินราคาที่ดนิ และอัตราภาษีบารุงท้องที่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจั จุบนั ภายใน
เวลาที่ศาลกาหนด เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
เป็ นคดีพ ิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และผูว้ ่าราชการจังหวัด
ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ไ ม่ ยอมด าเนิ นการสอบสวนหรือ ตรวจสอบให้ ค วามเป็ น ธรรมกับผู้ ฟ้ องคดี
ซึ่งได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตโครงการต่ างๆ ภายในชุมชนปากคลองบางนางรม เทศบาล
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบการทุจริต
โครงการต่ างๆ ในชุ มชน โดยให้แต่ งตัง้ ผู้ฟ้ องคดีและผู้ถู กกล่ าวหาร่วมกันเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยเพื่อความเป็นธรรม และให้ดาเนินการตามกฎหมายกับผูร้ ่วมทุจริตและฟ้องเรียกเงิน
และทรัพย์ส ินกลับคืนมาเป็ นของชุ มชน เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๓๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๗

กรณี พิพาทเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ้ องว่ า อธิการบดีจุ ฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัย สภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไม่พจิ ารณาอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ขอให้ศาล
มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ มหาวิทยาลัยสภาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัยเร่ ง รัดการพิจ ารณา
อุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวล่าช้ าเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๑๒๕/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า เลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู้ อ านวยการ
ส านัก อ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนู ญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนู ญและคณะกรรมการพิจารณา
คัด เลือ กเพื่ อ เลื่ อ นและหรือ ประเมิน ข้ า ราชการส านั ก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เลื่อ นหรือ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ ทัง้ สายบริหารและสายงานคดีและวิชาการ มิได้พจิ ารณาหรือประเมิน
ผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้ องคดีท่ีเสนอเพื่อขอเลื่อ นและแต่ งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ งเจ้าหน้ าที่
ศาลรัฐธรรมนู ญ ระดับ ๙ ชช. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่ได้รบั ผลงาน
ทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคลเพื่อแต่งตัง้ และเลื่อนตาแหน่ ง
ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนู ญให้ดารงตาแหน่ งสูงขึ้น ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้เ ลขาธิก ารส านั ก งานศาลรัฐธรรมนู ญ ผู้อ านวยการส านั กอ านวยกิจ การศาลรัฐธรรมนู ญ
ส านั ก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ และคณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลือ กเพื่อ เลื่อ นและหรือ ประเมิน
ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเลื่อนหรือแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ ทัง้ สายบริหาร
และสายงานคดีและวิชาการดาเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี และมีคาสัง่
แต่งตัง้ ผูฟ้ ้ องคดีให้ดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ ระดับ ๙ ชช. โดยให้มผี ลย้อนหลังไป
ตัง้ แต่วนั ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ส่งผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่
ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่ รวมทัง้ ให้มกี ารคืนสิทธิและประโยชน์ ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รบั
จากการเลื่อนระดับย้อนหลังไปนับตัง้ แต่วนั ที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลงาน เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่
หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๔๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีฟ้ อ งว่ า ส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติไ ม่ด าเนิ นการแต่ ง ตัง้ ผู้ฟ้ อ งคดี
เป็ นตารวจชัน้ สัญญาบัตรในกรณีทม่ี ตี าแหน่ งว่าง ทัง้ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเป็ นผูม้ รี ายชื่ออยู่ในบัญชีสารอง
เรีย งตามล าดับ คะแนนในการสอบเป็ น ข้ า ราชการต ารวจชัน้ สัญ ญาบัต รตามประกา ศ
กองบัญชาการศึกษา เรือ่ ง ประกาศลาดับผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนในการรับสมัคร
และคัดเลือกข้าราชการตารวจผูม้ วี ุฒปิ ริญญาโท เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตัง้ เป็ นข้าราชการ
ตารวจชัน้ สัญ ญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติให้หลักการไว้ท้ายหนังสือ
กองบัญชาการศึกษา ที่ ๐๐๓๖.๓๒๕/๖๕ ว่า หากสานักงานตารวจแห่งชาติมโี ครงการรับบุคคล
มีคุ ณ วุฒ ิเ ช่นเดียวกันอีก และมีอ ัต รารองรับ เพิ่มเติม อาจบรรจุและแต่ ง ตัง้ ผู้ท่ีได้รบั ขึ้นบัญ ชี
โดยไม่ต้องประกาศรับ สมัครสอบแข่งขันใหม่ แต่กลับมอบหมายให้ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการ
ศึกษามีประกาศรับสมัครใหม่ ทาให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นข้าราชการตารวจ
ชัน้ สัญญาบัตรและสิทธิประโยชน์อนั พึงมีพงึ ได้ตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติด าเนิ น การบรรจุ แ ละแต่ ง ตัง้ ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ข้า ราชการต ารวจ
ชัน้ สัญญาบัตร เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ หรือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด ังกล่ า วล่ าช้าเกิน สมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๔๒๖/๒๕๕๔ ที่ ๔๔๐/๒๕๕๔ ที่ ๔๘๘ - ๔๙๐/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๐/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๑/๒๕๕๔
ที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๖/๒๕๕๔ และที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ฟ้ องว่ า เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาไม่ น ารายชื่อ
ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง ได้ร ับ คัด เลือ กจากสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุ ร ิน ทร์เ ป็ น อธิก ารบดี เพื่อ ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุ ร ิน ทร์
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานาความกราบบัง คมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้
ผู้ฟ้ องคดีดารงตาแหน่ ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รนิ ทร์ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๔)
กรณีฟ้ องว่ า ผู้บญ
ั ชาการต ารวจภู ธ รภาค ๗ มิไ ด้ม ีค าสังให้
่ ผู้ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการตามค าสังของผู
่
้บงั คับการต ารวจภูธ รจังหวัดซึ่งมีคาสังให้
่ เพิกถอนคาสัง่
ลงโทษปลดผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ และเสนอให้ ผู้บ ัญ ชาการต ารวจภู ธ รภาค ๗ สัง่ ให้
ผู้ฟ้ องคดีก ลับ เข้า รับ ราชการโดยให้ป ระจ าส่ ว นราชการในต าแหน่ ง ประจ าฝ่ า ยอ านวยการ
ต ารวจภู ธ รจัง หวัด ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาให้ผู้บ ัญ ชาการต ารวจภู ธ รภาค ๗ ออกค าสัง่
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๙

เรียกผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยให้ประจาส่วนราชการในตาแหน่ งประจาฝ่ายอานวยการ
ดัง กล่ า ว พร้ อ มส่ ง คืน สิท ธิป ระโยชน์ ต่ า งๆ ที่ผู้ ฟ้ องคดีพ ึง ได้ ร ับ เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ ย วกั บ
การที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิหน้ าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะประธานกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์เพิกเฉยไม่ดาเนินการพิจารณาการกระทาของผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห์
และไม่เลิกจ้างผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห์ ตามทีผ่ ู้ ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นกรรมการกองทุนสวนยาง
สงเคราะห์ ไ ด้ ม ีห นั ง สือ ร้ อ งขอ เนื่ อ งจากผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ผู้ อ านวยการกองทุ น สงเคราะห์
บริห ารงานบกพร่ อ ง ไม่ ซ่ ือ สัต ย์สุ จ ริต ไม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และมติข อง
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ บริหารงานโดยปราศจากความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุ น สงเคราะห์ ลงนามในสัญ ญาโดยปราศจากอ านาจ อัน เป็ น การกระท าที่ไ ม่ ช อบ
ด้ว ยกฎหมายและเป็ นการผิด สัญ ญาจ้าง เป็ น เหตุ ใ ห้กองทุนสงเคราะห์ได้รบั ความเสียหาย
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการแก้ไขเพื่อ ให้เ กิด
ความถู ก ต้อ งตามอ านาจหน้ า ที่ท่ีก ฎหมายและระเบีย บก าหนดไว้ เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๔๘/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับวิ นัยข้าราชการ
กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซ่งึ เป็ นผู้บงั คับบัญชาของ
นาย ส. ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ยอมดาเนินการทางวินัยกับนาย ส. ตามมติของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการทางวินัยกับนาย ส.
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี พิพ าทเกี่ ย วกับสิ ท ธิ ประโยชน์ และสวัส ดิ การของข้ าราชการ
และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้บ ัง คับ การต ารวจภู ธ รจัง หวัด เชีย งใหม่ แ ละส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติพจิ ารณาเรื่องบาเหน็จตกทอดกรณีพเิ ศษเนื่องจากสามีของผู้ฟ้องคดีเสียชีวติ
ล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศ าลมีคาพิพ ากษาหรือค าสังให้
่ สานักงานต ารวจแห่งชาติ ดาเนินการ
เรือ่ งบาเหน็จบานาญภายใน ๓๐ วัน เป็นคดีพพิ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘๑/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมีห นั ง สือ ปฏิเ สธไม่ จ่ า ยเงิน
สงเคราะห์ตกทอดของนาย ส. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซง่ึ เป็ นทายาทและเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ส.
ทัง้ ที่ผู้ฟ้อ งคดีเป็ นผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์ตกทอดดัง กล่าว ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ
มีคาสังว่
่ าหนังสือของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้การรถไฟ
แห่ งประเทศไทยจ่ายเงินสงเคราะห์ต กทอดจานวน ๓๐ เท่ า ให้ก ับผู้ฟ้ อ งคดี เป็ นคดีพ ิพ าท
เกี่ยวกับการที่ห น่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๘/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทอื่นๆ
กรณีฟ้องว่า ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่ด าเนิ นการสอบสวนและแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบ ภายหลัง จากที่ผู้ฟ้ อ งคดี
ได้มหี นังสือกล่าวหานาย ส. ขณะดารงตาแหน่ งผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบ ตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับพวกว่า ร่วมกันประพฤติมชิ อบในการตอบชี้แจงข้อร้องเรียนของ
ผู้ฟ้ องคดีท่ีไ ด้ร้อ งเรีย นต่ อ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เกี่ย วกับ พฤติก รรมในการ
ตรวจรักษาโรคของนายแพทย์ ส. แพทย์ประจาโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ทีว่ นิ ิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นโรคระบบทางเดินหายใจ แต่จ่ายยาเกี่ยวกับระบบประสาทให้ โดยนาย ส.
กับพวกได้มหี นังสือตอบข้อร้องเรียนและวินิจฉัยโรคว่าผู้ฟ้องคดีมภี าวะทางจิตเวช ทัง้ ที่นาย ส.
กับ พวกมิไ ด้ เ ป็ น แพทย์ ว ิ ช าชีพ เฉพาะทางจิต เวชแต่ อ ย่ า งใด อัน เป็ น การประพฤ ติ ม ิช อบ
ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามมาตรา ๑๕๗ แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา ประกอบมาตรา ๘๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสอบสวน
พิจารณาตามอานาจหน้าที่ แต่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๑

กลับ มิไ ด้ ด าเนิ น การใดๆ ทัง้ ที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีห นั ง สือ ขอทราบผลคืบ หน้ า แล้ ว ขอให้ ศ าล
มีคาพิพ ากษาหรือค าสังให้
่ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนด อันมีลกั ษณะเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๓๓๖/๒๕๕๕)
๑.๔.๒ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉั ยว่ าไม่เป็ นคดี พิพาทเกี่ ยวกับการละเลย
ต่ อ หน้ าที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิ บัติ หรื อ ปฏิ บัติ หน้ าที่ ด ั ง กล่ า วล่ า ช้ า
เกิ นสมควร
กรณี ฟ้ องว่ า โรงพยาบาลจิ ต เวชขอนแก่ น ราชนคริ น ทร์ ไ ด้ ป ฏิ เ สธ
การให้ข้อ มูล เกี่ย วกับ ผลการตรวจและบ าบัด รัก ษา รวมทัง้ หนั ง สือ รับ รองทางการแพทย์
(ใบรับรองแพทย์) เพื่อรับรองสถานะและสุขภาพของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มกี ารร้องขอ
จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ คณะกรรมการสถานบาบัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ จัดทาหนังสือ หรือบันทึกทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) เพื่อ รับรองสถานะ
และสุ ขภาพของผู้ฟ้ องคดี แต่โดยที่การออกหนังสือ รับรองทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์)
เป็ นเพียงหน้ าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยทัวไปเท่
่
านัน้ ไม่อ าจถือได้ว่าเป็ นหน้ าที่
ในการด าเนิน กิจ การทางปกครองหรือ หน้ า ที่ทางปกครองตามที่ก ฎหมายก าหนดให้แพทย์
ซึ่ง เป็ น เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ต้ อ งปฏิบ ัติแ ต่ อ ย่ า งใด ดัง นั น้ การที่แ พทย์ผู้ เ คยรัก ษาผู้ ฟ้ องคดี
ไม่ดาเนินการออกหนังสือรับรองทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี จึงมิใช่กรณีท่ี
หน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ท างปกครองตามที่ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่า วล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๔)
๑.๕ การกระทาละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
๑.๕.๑ การกระทาละเมิ ดอันเกิ ดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
กรณี ฟ้ องว่ า กรมทางหลวงชนบทได้ก่ อ สร้า งถนนสายบ้า นพุ ป ลาไหล
- บ้า นหนองจอก ตัด ผ่ า นที่ด ิน ของผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สองแปลงซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย กที่ด ิน บางส่ ว น

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ให้ก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่มคี ่าตอบแทน แต่จากการออกแบบและ
ก่อสร้างทาให้ระดับพื้นถนนสูงกว่าที่นาของผู้ฟ้องคดีมาก เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ า
ออกจากที่นาได้เ ป็ นผลให้น้ าท่วมที่นาของผู้ฟ้ องคดี ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรได้รบั
ความเสีย หาย อีก ทัง้ การก่ อ สร้า งถนนให้ม ีร ะดับ ความสู ง กว่ า ที่นาท าให้ท่ีน าของผู้ฟ้ องคดี
ไม่มถี นนออกสู่สาธารณะได้ ส่งผลให้เสื่อมความสะดวกและเสื่อมราคาลง ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ก ระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทดาเนิน การปรับเปลี่ย นระดับ ถนน
สายบ้านพุปลาไหล – บ้านหนองจอก ให้มรี ะดับเสมอกับทีน่ าของผูฟ้ ้ องคดีหรือดาเนินการแก้ไข
ให้น้ าฝนสามารถไหลผ่ านและระบายจากที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีได้โดยสะดวกไม่ให้มนี ้ าท่ วมขัง
และให้รว่ มกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดี เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิด
ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๗๙/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ า พนั ก งานที่ด ิ น จัง หวัด ออกโฉนดที่ด ิน ให้ แ ก่ น าย ท.
ทับที่ดนิ ของผู้อ่นื โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุ ให้โฉนดที่ดนิ แปลงดังกล่าวถูกเพิกถอน
ทาให้ผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ เป็ นทายาทผู้มสี ิทธิรบั มรดกของนาย ธ. ซึ่ง ได้จดทะเบียนรับจานองที่ดิน
แปลงดังกล่าวไว้เป็ นประกันการกู้ยมื เงินของนาย ท. ได้รบั ความเสียหาย ไม่อาจบังคับชาระหนี้
เอากับ ที่ดิน ที่จ านองได้ ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ก รมที่ดิน ชดใช้ค่ า เสีย หาย
แก่ผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้ าที่ของรัฐในการปฏิบตั หิ น้าที่
อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕/๒๕๕๔)
กรณีฟ้ องว่า เจ้าหน้ าที่ของกรมที่ดิน ได้ใช้อานาจตามประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น ออกโฉนดที่ ดิ น ให้ แ ก่ น าย ส. ทั บ ที่ ด ิ น ของผู้ ฟ้ องคดี โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ฟ้ องคดี
มาระวังแนวเขต เป็ นการกระทาที่ไ ม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ทาให้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้รบั ความเสียหาย
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่ ก รมที่ดิน ชดใช้ค่ า เสีย หายแก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ น คดีพ ิพ าท
เกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๓

กรณีฟ้องว่า สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมจัง หวัดอุ ตรดิต ถ์
ใช้อ านาจตามกฎหมายในการคัดเลือ กเกษตรกรเข้าท าประโยชน์ ใ นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยด าเนิ น การคัด เลือ กบุ ค คลอื่น ให้เ ข้า ท าประโยชน์ ใ นที่ด ิน แปลงที่ผู้ ฟ้ องคดีค รอบครอง
ทาประโยชน์ และออกหนังสืออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข)
ให้ แ ก่ บุ ค คลดัง กล่ า ว เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ ความเสีย หายเนื่ อ งจากไม่ ม ีท่ีดิน ส าหรับ
ประกอบอาชีพ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
จังหวัดอุ ต รดิตถ์เ ปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ ผู้ได้รบั อนุ ญ าตในหนังสืออนุ ญ าตให้เ ข้าทาประโยชน์
ในเขตปฏิรูป ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) มาเป็ น ชื่อ ผู้ ฟ้ องคดีแ ละมีค าสัง่ ห้า มบุ ค คลดัง กล่ า ว
พร้อ มทัง้ บริว ารเข้า มายุ่ ง เกี่ ย วในที่ดิน พิพ าท เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๒๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า ส านั ก งานบ ารุ ง ทางนครราชสี ม าที่ ๓ จัด ท าทะเบีย น
แสดงที่ดนิ นอกเขตทางหลวงซึ่ง ได้มาจากการจับจองและปกั ป้าย พ.ศ. ๒๕๒๓ (ป่าสงวนฯ)
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานบารุงทางนครราชสีมา
ที่ ๓ น าป้ า ยที่ม ีข้อ ความว่ า ที่ด ิน สงวนกรมทางหลวงเนื้ อ ที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ตามประกาศ
กระทรวงคมนาคมไปป กั ในที่ด ิน แปลงพิพ าท เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น ผู้ ค รอบครอง
และทาประโยชน์ในที่ดนิ แปลงดังกล่าวได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้ส านัก งานบารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ถอนป้า ยออกจากที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดีแ ละเพิก ถอน
ทะเบีย นแสดงที่ดิน นอกเขตทางหลวงดัง กล่ า ว เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดนครราชสีมาไม่ออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีตามทีไ่ ด้มกี ารร้องขอ เนื่องจากผูแ้ ทนของนายอาเภอโนนแดงและนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลดอนยาวใหญ่ ไ ม่ย ิน ยอมลงนามรับ รองแนวเขตที่ดิน ด้า นทิศ ใต้ โดยอ้า งว่ า ที่ดิน
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีนารังวัดออกโฉนดที่ดนิ ด้านทิศใต้เป็ นร่องน้ าสาธารณประโยชน์ การกระทาดังกล่าว
ของนายอาเภอโนนแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดี
ได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ นายอาเภอโนนแดงและนายกองค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลดอนยาวใหญ่ ล งชื่อ รับ รองแนวเขตที่ดิน และให้ร่ว มกันชดใช้ค่ าเสีย หาย
อันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ค่าสุขภาพจิตและกาย
ที่เสียไปให้แก่ ผู้ฟ้องคดี เมื่อกรณีตามฟ้องผู้ฟ้องคดีมคี วามประสงค์ขอให้นายอาเภอโนนแดง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

และนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลดอนยาวใหญ่ งดเว้น การยืน ยัน หรือ รับ รองอาณาเขต
ของที่ดนิ ซึ่งเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันเป็ นการขัดขวางการขอรั งวัดออกโฉนดที่ดิน
ของผู้ฟ้ อ งคดีแ ละให้ชดใช้ค่ าเสียหายอันเกิด จากการกระทาดังกล่ าว กรณี จงึ เป็ นข้อ พิพาท
อันเนื่อ งมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ เนื่อ งมาจากการดาเนินกิจการ
ทางปกครอง อันเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้า หน้ า ที่ก รมที่ด ินได้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการเดิน ส ารวจและ
ออกหนัง สือ รับ รองการทาประโยชน์ แบบ (น.ส ๓ ก.) ในท้อ งที่อ าเภอกบิน ทร์บุ ร ี จัง หวัด
ปราจีนบุร ี ให้แก่ราษฎรตามประกาศและคาสังของกระทรวงมหาดไทยและกรมที
่
่ ดนิ แต่ต่อมา
รองอธิบดีกรมทีด่ นิ ซึง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ มอบหมายได้มคี าสังให้
่ เพิกถอน แก้ไขรูปแผนทีแ่ ละเนื้อที่
ของที่ดนิ ในท้อ งที่ดงั กล่าว โดยอ้างว่า น.ส ๓ และ น.ส ๓ ก. ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากเป็ นที่ดนิ ที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าห้วยไคร้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปา่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ตามหนังสือ
รับ รองการท าประโยชน์ ท่ีถู ก เพิก ถอนและแก้ไ ขได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นเสีย หาย ขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดนิ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย
ให้ แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือ
เจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการใช้ อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๔/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนนทบุร ี สาขาปากเกร็ด ได้จดทะเบียน
โอนขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของผูฟ้ ้ องคดีให้แก่บุคคลอื่น โดยผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้รเู้ ห็นหรือยินยอม
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนการจดทะเบียนดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้เจ้าพนักงาน
ที่ด ิน และกรมที่ด ิน ชดใช้ค่ า เสีย หายพร้อ มดอกเบี้ย ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ
การกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ (น.ส. ๓) ในที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ก็ได้ออก น.ส. ๓
ให้กบั บุคคลอื่นทับที่ดนิ ดังกล่าวด้วย ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหายเนื่องจากต้องสูญเสีย
ที่ดนิ พิพาทไป ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๕

ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครอง
หรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๖๓/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื อธิบดีกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พ ืช และหัว หน้ าอุ ทยานแห่งชาติเ ขาหลวง ใช้อ านาจในการออก
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ บริเวณป่าเขาหลวงให้เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้มกี ารแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีและราษฎรทราบก่อนและมีการก่อสร้างอาคาร
ที่ทาการอุ ทยานแห่งชาติ บ้านพัก และโรงจอดรถ ทับที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีบางส่วน ขอให้ศาล
มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ห น่ ว ยงานทางปกครองและเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ดัง กล่ า วรื้อ ถอน
สิง่ ปลูกสร้าง อาคารสานักงาน บ้านพัก โรงจอดรถ ที่รุกล้าที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าท
เกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจ
ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
กรณีฟ้ องว่ า หัว หน้ า อุ ท ยานแห่ง ชาติเ ขาหลวงขัด ขวางไม่ใ ห้พ นักงาน
เจ้าหน้ าที่เ ข้าทาการรัง วัดที่ด ินเพื่อ ออกโฉนดที่ด ินให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี โดยอ้างว่ าเป็ นการรัง วัด
เพื่อ ออกโฉนดที่ดินในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติเ ขาหลวง ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสังให้
่
กรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีก รมอุ ทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พ ืช
และหัวหน้ าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทาการแผ้วถางทาแนวเขตที่ดนิ
ที่พ ิพ าทและอนุ ญ าตให้ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละเจ้าพนัก งานที่ด ินเข้าท าการรัง วัด เพื่อ ออกโฉนดที่ด ิน
ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตามคาขอของผู้ฟ้องคดี เมื่อกรณีตามฟ้องเป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ขัดขวางการยึดถือครอบครอง
ทีด่ นิ และการรังวัดเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายซึง่ อยู่ใน
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิ ชาชีพ
กรณี ฟ้ องว่ า ทนายความซึ่ ง ได้ ร ับ ใบอนุ ญ าตจากสภาทนายความ
เป็ น ผู้ร บั มอบอ านาจจากโจทก์ให้ด าเนิ นคดีแพ่ งต่ อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กระท าการทุ จริต
รับรองเอกสารอันเป็ นเท็จ และนาสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดี
ต้องรับผิดในฐานะผูค้ ้าประกันหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ทัง้ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมไิ ด้ทาสัญญาค้าประกัน และทาให้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องถูกบังคับคดี สภาทนายความซึ่งเป็ นผู้ออกใบอนุ ญ าตให้เป็ นทนายความจึง ต้อง
ร่วมรับผิดในการกระทาละเมิดของทนายความเสมือนเป็ นผูก้ ระทาผิด ขอให้ ศาลมีคาพิพากษา
หรือค าสังให้
่ ส ภาทนายความชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่ วยงานทางปกครองกระทาละเมิดอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๔๑/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
กรณีฟ้ องว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมกี ระบวนการจัดการศึกษา
และประเมินผลการศึก ษาตามหลัก สูต รวิศ วกรรมศาสตร์ท่มี มี าตรฐานสูงเกินไป เป็ นเหตุ ใ ห้
ผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ เป็ นนัก ศึก ษาสาขาวิศ วกรรมเครื่อ งกลต้อ งพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ซึ่งหาก
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ศึก ษาจนจบหลัก สู ต รดัง กล่ า วก็ จ ะสามารถหารายได้ จ ากการประกอบอาชีพ
เป็ นจานวนมาก ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่ ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ร นารี ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีและขอให้ดาเนินการแก้ไขหลักสูตรทัง้ หมด เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
การกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิ น
กรณีฟ้องว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพได้เข้าทาการ
ไถเกลี่ยที่ดนิ และโค่นต้นไม้ท่ผี ู้ฟ้องคดีปลูกไว้ในที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตัง้ อยู่ในตาบลหัวหวาย
เพื่อจะใช้เป็ นทางสาธารณะไปเชื่อมกับทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่ง โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
จากผูฟ้ ้ องคดี ทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในการทาไร่
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้จ งั หวัด นครสวรรค์ อ าเภอตาคลี และองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลหัวหวาย ปรับปรุงสภาพที่ดนิ ให้คนื สภาพเดิมและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อานาจ
ตามกฎหมาย ซึง่ อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๓/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๗

กรณี พิ พ าทเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารของข้ า ราชการ
และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
กรณีฟ้องว่า กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) จ่ายคืนเงินสมาชิก
ของกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการให้แก่ ผู้ฟ้อ งคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุ ใ ห้
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั ความเสีย หายโดยได้ร บั เงิน คืน ลดลง ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เลขาธิการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการและ
คณะกรรมการกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการช าระเงิน ดัง กล่ า วพร้อ มดอกเบี้ย ให้แ ก่
ผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่
ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทอื่นๆ
กรณีฟ้ องว่ า การด าเนิ นการสรรหากรรมการการเลือ กตัง้ ประจาจังหวัด
อุดรธานี และประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดอุดรธานีท่อี อกโดย
ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รบั การคัดเลือกเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดอุดรธานี
โดยไม่มชี ่อื ผูฟ้ ้ องคดีนัน้ เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือ กตัง้ ประจ าจัง หวัด อุ ด รธานี แ ละผู้ อ านวยการการเลือ กตัง้ ประจ าจัง หวัด อุ ด รธานี
ร่ว มกันหรือ แทนกันชดใช้ค่ าเสียหายแก่ ผู้ฟ้ อ งคดี เป็ นคดีพ ิพ าทเกี่ย วกับการกระท าละเมิด
ของหน่ ว ยงานทางปกครองและเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการใช้ อ านาจทางปกครอง
หรือ ค าสังอื
่ ่ นอยู่ใ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๔๖/๒๕๕๔)
๑.๕.๒ การกระทาละเมิ ดอันเกิ ดจากการออกกฎ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑.๕.๓ การกระทาละเมิ ดอันเกิ ดจากการออกคาสัง่
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ และการอุตสาหกรรม
กรณีฟ้องว่า การทีน่ ายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กรุงเทพมหานครมีคาสังให้
่
เพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ นายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษทั กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๙
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ภู เ ก็ต มีค าสัง่ เพิก ถอนหนั ง สือ รับ รอง
การทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่ผู้ฟ้องคดีซ้อื มาจากบุคคลอื่น โดยอ้างว่าเป็ นเอกสารหนังสือ
รับ รองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ออกทับ ที่ด ิน ของบุ ค คลอื่น ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็ น ว่ า ค าสัง่
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เพิกถอนคาสังดั
่ งกล่าวและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเสียโอกาสใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาท
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสังโดยไม่
่
ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และเป็ น
คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจาก
ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติฉ บับเดียวกัน (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๒/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้า หน้ า ที่ก รมที่ดิน ออกหนั ง สือ รับ รองการท าประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) ให้แก่ราษฎรทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งซื้อที่ดนิ แปลงดังกล่าวมาโดยสุจริตและได้ทาการโอนขายที่ดนิ ให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว ได้รบั
ความเสียหาย จากการที่ต้อ งชาระเงินค่ า ที่ดินคืน ให้แ ก่ ผู้ซ้ือ ภายหลังจากที่ อ ธิบดีกรมที่ดิน
ได้ม ีค าสัง่ ให้แ ก้ไ ขรูป แผนที่แ ละเนื้ อ ที่ใ น น.ส. ๓ ก. ฉบับ พิพ าท ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษา
หรือคาสังให้
่ กรมที่ดนิ รับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๘๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๙

กรณี ฟ้ องว่ า กรมที่ ด ิ น ออกโฉนดที่ ด ิ น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท เอกชนทั บ ที่
สาธารณประโยชน์ รมิ แม่น้ าปตั ตานี ท่ผี ู้ฟ้ อ งคดีค รอบครองและทาประโยชน์ ต่ อ เนื่ อ งมาจาก
บิด ามารดา ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ก รมที่ดิน เพิก ถอนโฉนดที่ดิน ดัง กล่ า ว
เฉพาะส่ วนที่ออกทับที่ดนิ ของผู้ฟ้อ งคดี ให้การทานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดนิ แปลงดังกล่าว
เป็ น โมฆะและให้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ส ิท ธิท ากิน ในที่ดิน ที่ไ ด้ค รอบครองอยู่ หากไม่ อ าจเพิก ถอน
โฉนดที่ดิน ได้ ก็ ใ ห้ ช ดใช้ ค่ า เสีย หายแก่ ผู้ ฟ้ องคดี เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ ว ยงาน
ทางปกครองกระท าการโดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมายในการออกค าสัง่ และการกระท าละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๐/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด
กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยผู้อานวยการเขตยานนาวา
ใช้อ านาจบนพื้นฐานของการแจ้ง ข้อ ทัก ท้ว งและการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ โ ดยมีค าสังให้
่ ผู้ฟ้ อ งคดี
ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารและห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ
ของอาคารหรือ บริเ วณอาคารไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ส่ ง ผลให้โ ครงการก่ อ สร้า งอาคารชุ ด
“ปริญสิร ิ คอนโดมิเนียม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์” ของผูฟ้ ้ องคดีเกิดความล่าช้าเป็ นอย่างมาก
ทาให้ไม่สามารถส่งมอบอาคารชุดให้แก่ผู้ซอ้ื อาคารได้ตามกาหนดเวลา อันเป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดี
ต้องชาระค่าปรับเป็ นรายวัน ต้องมีภาระชาระดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารเพิม่ ขึ้ นและทาให้ผฟู้ ้ องคดี
ต้อ งไปซื้อ ที่ดิน บริเ วณข้า งเคียงเพื่อ ขยายเนื้ อ ที่ท่ีดิน ในการก่ อ สร้า งอาคารชุ ด ในโครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้ได้สดั ส่วนพืน้ ทีอ่ าคารต่ อพืน้ ทีด่ นิ ตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วงดังกล่าว ขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ กรุงเทพมหานครและกระทรวงการคลัง ร่วมกันชาระเงินค่าเสียหาย
ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด ของเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จาก
ค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าทีข่ องกรมการปกครองจาหน่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดีออกจาก
ทะเบี ย นบ้ า นโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดี เ สี ย สิ ท ธิ ใ นการรัก ษาพยาบาล
ตามโครงการ ๓๐ บาท รัก ษาทุก โรค และต้อ งเสียค่ ารัก ษาพยาบาลเดือ นละ ๒,๐๐๐ บาท
ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ก รมการปกครองชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดอันเกิดจาก
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ค าสัง่ ทางปกครองหรือ ค าสัง่ อื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณีฟ้ องว่ า เทศบาลเมือ งปากช่อ งและนายกเทศมนตรีเ มือ งปากช่อ ง
ออกประกาศประมูลรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยโดยไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากประกาศฉบับ ดัง กล่ า วได้ ก าหนดรายละเอีย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ
ซึ่ง เป็ น การกีด กัน ไม่ ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีเ ข้า ร่ ว มการประมูล ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้
เทศบาลเมืองปากช่องส่งคืนพัสดุและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส่วนราชการเนื่องจากไม่เป็ นไปตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทา
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้า ทีข่ องรัฐอันเกิดจากการ
ออกค าสัง่ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิ ชาชีพ
กรณีฟ้องว่า สภาทนายความมีมติไม่รบั คาขอจดทะเบียนและรับใบอนุ ญาต
ให้เ ป็ น ทนายความประเภท ๒ ปี ตามค าขอของผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ สภา
นายกพิเศษแห่งสภาทนายความตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มคี าวินิจฉัยสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
ให้กลับมติของคณะกรรมการสภาทนายความที่ไม่อนุ มตั ิคาขอจดทะเบียนให้เป็ นทนายความ
ของผู้ฟ้ องคดี ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ค าวินิ จ ฉั ย ดัง กล่ า วมีผ ลเป็ น การกระท าละเมิด ต่ อ ผู้ฟ้ องคดี
เป็ นเหตุให้ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความตามพระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
และท าให้ข าดรายได้จ ากการประกอบอาชีพ ดังกล่ าว ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสังให้
่
กระทรวงยุติธรรมชดใช้ค่ าเสียหายให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองอันเนื่องมาจากการออกคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๑

กรณี พิพาทเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ้ องว่ า นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ พ์ ระยาได้ ม ีค าสัง่ เลื่ อ นและ
แต่งตัง้ ให้ผฟู้ ้ องคดีจากเดิมทีเ่ ป็ นข้าราชการพลเรือนตาแหน่ งนายช่างโยธา ๖ ให้ดารงตาแหน่ ง
นายช่างโยธา ๗ว ต่อมา ได้มคี าสังยกเลิ
่
กคาสังดั
่ งกล่าวโดยท้ายคาสังระบุ
่ ว่าให้ทุเลาการบังคับ
ตามคาสังนี
่ ้ ไ ว้จนกว่าจะพ้นเงื่อนเวลาตามกฎหมาย ซึ่ง มีผลให้ผู้ฟ้องคดียงั คงดารงตาแหน่ ง
นายช่ า งโยธา ๗ว และได้ ร ับ เงิน เดือ นและสิท ธิป ระโยชน์ ใ นต าแหน่ ง ดัง กล่ า วเรื่อ ยมา
แต่ ห ลัง จากนั น้ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิพ์ ระยาก็ไ ด้ม ีค าสัง่ ยกเลิก ค าสัง่ ทัง้ สองดัง กล่ า ว
เนื่ อ งจากเป็ นการเลื่อ นระดับที่ไ ม่ถู กต้อ ง พร้อ มทัง้ ได้ม ีค าสังให้
่ ปรับ ลดเงินเดือ นผู้ฟ้ องคดี
จากอัตราเงินเดือนในตาแหน่ งนายช่างโยธา ๗ว เป็ นอัตราเงินเดือนในตาแหน่ งนายช่างโยธา ๖ว
นอกจากนี้ ยังได้มคี าสังปรั
่ บลดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล
ลู ก จ้า งและพนั ก งานจ้า งของผู้ ฟ้ องคดีล ดลงจากเดิม เป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั เงิน สมทบ
เงินชดเชยทีร่ ฐั จะต้องนาเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ รวมถึงผลประโยชน์อ่นื ตามสิทธิ
ที่จะได้รบั ลดน้ อยลง และทาให้ผู้ฟ้องคดีถูกเหยียดหยามดูหมิน่ เกลียดชัง เสื่อมเสียเกียรติยศ
ไม่ส ามารถก้าวหน้ าในอาชีพ ราชการได้ ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสังให้
่ ค ณะรัฐมนตรี
และส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ น โอนผู้ ฟ้ องคดี ก ลับ ไปด ารงต าแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนในสังกัดราชการส่ วนกลางหรือส่ วนภูมภิ าคมีท้องที่ปฏิบตั ิราชการในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรใี นระดับตาแหน่ งและอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดิม ให้นายกเทศมนตรีตาบล
โพธิพ์ ระยาชดใช้ค่ า สิน ไหมทดแทนความเสีย หาย เพื่อ การละเมิด อันเกิดจากค าสัง่ ยกเลิก
การเลื่ อ นระดับ ต าแหน่ ง ของผู้ ฟ้ องคดี ให้ ช ดใช้ เ งิน เดื อ นในส่ ว นที่ ถู ก ปรับ ลด เงิน สมทบ
และเงิน ชดเชยตามกฎหมายว่ า ด้ว ยกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ รวมถึง ให้ช ดใช้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษคืนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๙
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๗/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า นาย ส. ซึง่ ขณะนัน้ ดารงตาแหน่ งเป็ นนายแพทย์ ๘ รักษาการ
ในต าแหน่ ง ผู้อ านวยการโรงยาบาลนาดี ออกค าสังโรงพยาบาลนาดี
่
ใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีปฏิบตั ิง าน
ในตาแหน่ งหัวหน้างานผูป้ ่วยนอก ซึง่ เป็ นหน่ วยงานใต้บงั คับบัญชาของหัวหน้าและรองหัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาลที่ผู้ฟ้อ งคดีเคยดารงตาแหน่ งอยู่ก่ อน อันเป็ นการลดชัน้ การปฏิบตั ิงาน
ของผู้ฟ้อ งคดี อีก ทัง้ นางสาว น. ซึ่งปฏิบตั ิห น้ าที่เ ป็ นผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาดีได้อ อก
คาสังโรงพยาบาลนาดี
่
ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งหัวหน้างานผู้ป่วยนอกเช่นเดิม แต่ให้
ลดทอนหน้ าที่ความรับผิด ชอบของผู้ฟ้ องคดีลงและยังได้ก ลันแกล้
่
ง ผู้ฟ้อ งคดีโดยการแต่ งตัง้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย ผู้ ฟ้ องคดี เพื่อ มิใ ห้ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร บั การพิจ ารณาเลื่อ นขัน้
เงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ นาย ส. และนางสาว น. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การที่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ กระท าละเมิด อัน เกิด จากค าสัง่ ทางปกครอง
หรือค าสังอื
่ ่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับวิ นัยข้าราชการ
กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมชลประทานออกคาสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ก รมชลประทาน
อธิบดีกรมชลประทานและนายกรัฐมนตรีชดใช้เงินบานาญ รวมทัง้ เงินบาเหน็จดารงชีพให้แก่
ผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่
ของรัฐอันเกิดจากคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕)
กรณี พิ พ าทเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารของข้ า ราชการ
และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
กรณีฟ้องว่า ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภาค ๙ ออกคาสัง่ เรื่อง เพิกถอนการอนุ มตั ิ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เพิกถอนการอนุ มตั เิ บิกเงินค่าเช่าบ้านและขอให้คนื เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคาสังและการกระท
่
าละเมิด
ของเจ้าหน้ า ที่ของรัฐ อันเกิด จากค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕)
๑.๕.๔ การกระทาละเมิ ดอันเกิ ดจากการละเลยต่ อหน้ าที่ หรือปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ล่าช้าเกิ นสมควร
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
กรณี ฟ้ องว่ า เทศบาลเมือ งจัน ทบุ ร ีแ ละนายกเทศมนตรีเ มือ งจัน ทบุ ร ี
ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีท่ีผู้ร้องสอดต่ อเติมอาคารเป็ นชัน้ ๔ และชัน้ ๕ โดยสร้างเสา
ค.ส.ล. ชัน้ ดาดฟ้าของอาคาร แล้ววางพื้น ค.ส.ล. และมุงหลังคาชัน้ ดาดฟ้า รวมทัง้ ต่อเติมพื้น
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๓

ชัน้ ลอยด้านหน้ าอาคารและยังได้ตดิ ตัง้ กันสาดโครงเหล็กด้านหน้ าอาคารโดยฝ่าฝื นกฎหมาย
เป็ นเหตุ ให้ทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้อ งคดีไ ด้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรือค าสังให้
่
เทศบาลเมือ งจันทบุรแี ละนายกเทศมนตรีเ มือ งจันทบุรปี ฏิบตั ิหน้ าที่ต ามที่กฎหมายกาหนด
โดยให้ร้อื ถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมดังกล่าวและให้ระงับการใช้อาคารดังกล่าวชัวคราวจนกว่
่
า
จะมีการปรับปรุงให้เป็ นไปตามแบบที่มอี ยู่เดิม และให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อ หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าว
ล่ า ช้า เกิน สมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
กรณีฟ้องว่า การประปาส่วนภูมภิ าคซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการ
ให้ บ ริก ารเกี่ ย วกั บ การจ าหน่ า ยน้ า ประปาเพื่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แก่ ก ารสาธารณู ป โภค
ได้ระงับการจ่ายน้ าประปาตามค าขอของผู้ขอใช้น้ าเดิม พร้อมทัง้ ถอดมาตรวัดน้ าออกไปและ
ไม่ดาเนินการติดตัง้ มาตรวัดน้ าให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามทีไ่ ด้ย่นื คาร้องขอ เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั
ความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ ค าสังให้
่ การประปาส่ วนภูมภิ าคติดตัง้
มาตรวัดน้ าดังกล่าวให้แก่ บ้านของผู้ฟ้องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดอันเกิด
จากการละเลยต่ อ หน้ าที่ต ามที่ก ฎหมายกาหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย่ นื ค าขอรัง วัด แบ่ ง ขายที่ด ิน ส่ ว นที่ถู ก เวนคืน
ให้แก่ ก ารทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย แต่ เ จ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
มิได้ดาเนินการตามคาขอ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอรังวัดสอบเขตโฉนดทีด่ นิ เจ้าพนักงานทีด่ นิ
ก็ไม่รบั คาขอของผูฟ้ ้ องคดีไว้พจิ ารณา ทาให้ผฟู้ ้ องคดีไม่อาจก่อสร้างรัว้ ล้อมรอบแนวเขตทีด่ นิ ได้
และไม่สามารถนาที่ดนิ ส่วนที่ไม่ถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือจาหน่ ายได้ ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสังให้
่ ก รมที่ดินมีค าสังหรื
่ อ ดาเนินการให้เ จ้าพนักงานที่ดินปฏิบตั ิหน้ าที่โดยรับค าขอ
สอบเขตโฉนดที่ดินและรัง วัด เพื่อ จดทะเบีย นแบ่ งแยกโฉนดที่ดิน ในส่ ว นที่ถู กเวนคืน ให้แ ก่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกาหนด และให้กรมที่ดนิ ชดใช้
ค่ า สิน ไหมทดแทนพร้ อ มดอกเบี้ย ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ ว ยงาน
ทางปกครองละเลยต่อ หน้ าที่ต ามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิหรือ ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ล่ า ช้า เกิน สมควร และการกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครองอัน เกิดจากการละเลย
ต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้ อ งปฏิบ ั ติห รือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด ัง กล่ า วล่ า ช้า เกิน สมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณี พิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดีม ีค าสัง่ ให้ น าย ส. เจ้า หน้ า ที่ศุ ล การัก ษ์ ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน กรณีนาย ส. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นเหตุให้
บริษัทเอกชนกระทาการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทาให้ทางราชการได้รบั
ความเสีย หาย แต่ น าย ส. ไม่ ช าระและได้ถึง แก่ ค วามตาย ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ได้ม ีห นัง สือ แจ้ง ให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ ห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ ผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้ ห้าไม่ชดใช้ จึงนาคดีมาฟ้ องขอให้ผู้ถู กฟ้ องคดีทงั ้ ห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส.
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๘/๒๕๕๔
ค าสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ ที่ ๑๐๒/๒๕๕๔ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๔
และที่ ๑๒๘/๒๕๕๔ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ใ นกลุ่ ม สายงานป้ องกั น
และปราบปราม (ปป. ๑) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้และสารอง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มวี ุฒปิ ริญญาตรี
เพื่อ บรรจุแ ละแต่ งตัง้ เป็ น ข้า ราชการต ารวจชัน้ ประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ ส านัก งานต ารวจ
แห่ ง ชาติ ก ลับ ไม่ ม ีค าสัง่ บรรจุ แ ละแต่ ง ตัง้ ผู้ ฟ้ องคดีเ ข้ า รับ ราชการเป็ น ข้า ราชการต ารวจ
ชัน้ ประทวนเฉกเช่ น ผู้ส อบได้รายอื่นๆ เป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ สานักงานตารวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทัง้ ดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ฟ้ องคดี เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับการกระทาละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครองอัน เกิด จาก
การละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติห รือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ ด ัง กล่ า วล่ า ช้า

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๕

เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๕๔)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับวิ นัยข้าราชการ
กรณี ฟ้ องว่ า สถาบัน พระปกเกล้า มีค าสังแต่
่ ง ตัง้ ผู้ฟ้ องคดีก ลับเข้า เป็ น
พนักงานแต่ ไม่ได้คนื เงินเดือ นและสิทธิประโยชน์ ในระหว่ างที่ผู้ฟ้อ งคดีถูก ปลดออกจากการ
เป็ นพนัก งานของสถาบัน พระปกเกล้า โดยผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ม ีห นัง สือ ขอให้ส ถาบันพระปกเกล้า
และเลขาธิก ารสถาบัน พระปกเกล้า ชดใช้ค ืน เงิน เดือ นและสิทธิประโยชน์ ต่ า งๆ ที่ผู้ฟ้ องคดี
พึงมีพงึ ได้ตามกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็ นพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า
จนถึงวันที่กลับเข้าเป็ นพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า แต่จนถึงปจั จุบนั สถาบันพระปกเกล้า
และเลขาธิก ารสถาบัน พระปกเกล้าก็ยงั มิได้ชดใช้เ งิน เดือ นและสิทธิประโยชน์ ต่ างๆ ให้แ ก่
ผู้ฟ้ องคดี ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ส ถาบัน พระปกเกล้าและเลขาธิก ารสถาบัน
พระปกเกล้าชดใช้เ งินจานวนดัง กล่ าวพร้อ มดอกเบี้ยให้แ ก่ ผู้ฟ้อ งคดี เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการละเลย
ต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้ อ งปฏิบ ัติห รือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด ัง กล่ า วล่ า ช้า เกิน สมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๕๔)
กรณี พิ พ าทเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารของข้ า ราชการ
และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตาบลถนนใหญ่ ไม่พจิ ารณาจ่ายเงินบาเหน็จ
ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีต ามที่ผู้ฟ้ องคดีย่ นื แบบค าขอรับ เงิน บ าเหน็ จ ลูก จ้า งประจ า ท าให้ผู้ฟ้ องคดี
ได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นหรือ เสีย หาย ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ น ายกเทศมนตรี
ตาบลถนนใหญ่ เทศบาลต าบลถนนใหญ่ และอ าเภอเมือ งลพบุรดี าเนินการจ่ายเงินบาเหน็ จ
ลูก จ้างประจาให้แ ก่ ผู้ฟ้อ งคดี เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี พิพาทอื่นๆ
กรณีฟ้ อ งว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้กู้เ งินจากธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตามโครงการส่ ง เสริม การเลี้ย งโคนมโดยได้น าที่ดิน มาจ านองประกัน หนี้ เ งิน กู้
แต่ เนื่องจากประสบปญั หาขาดทุนจึงไม่มเี งินที่จะนาไปชาระหนี้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล
จังหวัดสุพรรณบุรแี ละศาลได้มคี าพิพากษาตามยอม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงดาเนินการบังคับคดีโดยขายทอดตลาดที่ดนิ
ของผู้ฟ้ อ งคดี ต่ อ มา คณะรัฐมนตรีไ ด้มมี ติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปญั หาหนี้ ส ินเกษตรกร
โดยให้จาหน่ายหนี้เงินกูอ้ อกจากบัญชีเป็ นหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้ในโครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคนม
ผู้ฟ้อ งคดีเห็นว่ าจากมติค ณะรัฐมนตรีด งั กล่ าว ผู้ฟ้องคดีควรที่จะได้รบั ที่ด ินคืนและผู้ฟ้อ งคดี
ยัง ได้ร ับ ทราบจากพนั ก งานของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรว่ า มีการ
เสนอรายชื่ อ ของผู้ ฟ้ องคดีต่ อ คณะรัฐ มนตรีเ พื่ อ ได้ ร ับ การยกเลิ ก หนี้ ต ามโครงการนี้ ด้ ว ย
ซึง่ ตามปกติหากสมาชิกของโครงการคนใดทีม่ คี ดีความกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เมื่อ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรยื่น เรื่อ ง ในการยกเลิก หนี้
เกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะต้องระงับเรื่องคดีความ
ไว้ก่อน แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลับไม่ระงับการขายทอดตลาดที่ดนิ
ของผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง ใช้ ค้ าประกันหนี้ เ งินกู้ ก ับโครงการดัง กล่ าว เป็ นเหตุ ใ ห้ ท่ีดินของผู้ ฟ้ องคดี
ถูกขายทอดตลาดในราคาที่ถู กมากและทาให้ผู้ฟ้ องคดีได้รบั ความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มที ่ดี ิน
ทากิน ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคืนที่ดนิ
ดังกล่าวให้แก่ ผู้ฟ้องคดี และให้ชดใช้ค่ าเสียหายจากการขายที่ด ินแก่ ผู้ฟ้อ งคดี เป็ นคดีพิพาท
เกีย่ วกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๕๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๗

๑.๕.๕ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉั ยว่ าเป็ นการกระทาละเมิ ดตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็ นการกระทาละเมิ ดจากกรณี ใด
กรณี พิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีฟ้องว่า นาย ธ. รักษาการในตาแหน่ งผูอ้ านวยการสานักงานกฎหมาย
และคดี สานักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่น กระท าการโดยจงใจหรือ โดยประมาทเลิน เล่ อ มีห นั ง สือ เสนอความเห็น ให้
ปลัดกรุ งเทพมหานครสัง่ การให้ส านักงานเขตพญาไทแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมไิ ด้ดาเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
อัน มีล ัก ษณะเป็ น การกระท าละเมิด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร ทัง้ ๆ ที่ผู้ ฟ้ องคดีม ีห นั ง สือ ชี้แ จง
ต่ อ ผู้อ านวยการเขตพญาไทว่ าได้ม ีการประเมินภาษีโรงเรือ นและที่ดินดังกล่ าวถู กต้อ งแล้ว
และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็มคี วามเห็นว่าการปฏิบตั ดิ งั กล่าวถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่กาหนดไว้ครบถ้วน จึงเห็นควรยุตเิ รื่อง และสานักงานเขตพญาไทก็มคี วามเห็น
สังให้
่ ยุติเรื่องตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การที่นาย ธ. ยังคงเสนอ
ความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่าไม่อาจยุตเิ รื่องตามที่ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
และสานักงานเขตพญาไทเสนอจนทาให้ผฟู้ ้ องคดีถูกสอบสวนทางวินัย ซึง่ ปจั จุบนั การสอบสวน
ทางวินยั ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย อันเป็ นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อีกทัง้
ยัง เป็ นการกระทาการฝ่า ฝื นต่ อ หลัก เกณฑ์แ นวทางปฏิบตั ิเ กี่ยวกับการร้อ งเรีย นกล่ าวโทษ
ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย ตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๖/๑๗๐๘๕ กรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ
จึง ต้ อ งรับ ผิ ด ต่ อ ผู้ ฟ้ องคดี ใ นผลแห่ ง ละเมิด ที่ น าย ธ. ได้ ก ระท าไปในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ ก รุง เทพมหานครชดใช้ค่ า สินไหมทดแทนแก่ ผู้ฟ้ อ งคดี เป็ นคดีพ ิพ าทเกี่ยวกับ
การกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายหรือ จากกฎ ค าสัง่ ทางปกครองหรือ ค าสัง่ อื่น ซึ่ง อยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาของ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี ฟ้ องว่ า กรมชลประทานด าเนิ น การขุ ด ลอกล าห้ว ยพะเนี ย งรุ ก ล้ า
ทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดีซ่งึ อยู่ตดิ กับลาห้วยพะเนียง และนาดินที่ขุดลอกมาถมในทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดี
เป็ นเหตุ ให้ทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้อ งคดีไ ด้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรือค าสังให้
่
กรมชลประทานชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เป็ นการฟ้องเรียกให้กรมชลประทานชดใช้เงิน
ค่ า เสียหายจากการกระทาละเมิด อัน เนื่ อ งมาจากการขุดลอกล าพะเนีย ง อันเป็ น คดีพิพ าท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๕๕ และที่ ๑๖๒/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี พิพาทเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟ้องว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรรี มั ย์ เขต ๓ มีคาสังก
่ าหนด
ต าแหน่ ง และแต่ ง ตัง้ ผู้ ฟ้ องคดีจ ากต าแหน่ ง นั ก วิช าการศึก ษา ๖ว/๗ว มาลงในต าแหน่ ง
นั ก วิช าการศึ ก ษา ๘ กลุ่ ม ส่ ง เสริม สถานศึ ก ษาเอกชน และในวัน เดีย วกัน ได้ ม ีค าสัง่ ย้ า ย
และแต่ งตัง้ ผู้ฟ้ องคดี จากต าแหน่ ง นั ก วิช าการศึก ษา ๗ว กลุ่ ม ส่ ง เสริม สถานศึก ษาเอกชน
ไปดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ๗ว สังกัดกลุ่มเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเหตุให้
ผู้ฟ้อ งคดีเสียสิทธิและโอกาสในการเจริญก้าวหน้ าในอาชีพราชการ ขอให้ศ าลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสังให้
่ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้นฐานชดใช้ค่ าเสียหายให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี
เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ
อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสังทางปกครอง
่
หรือคาสังอื
่ ่น ซึ่งอยู่ใน
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๖๙/๒๕๕๔)
๑.๕.๖ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉั ยว่ าไม่เป็ นคดี พิพาทเกี่ยวกับการกระทา
ละเมิ ดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
กรณีฟ้องว่า ผูใ้ หญ่บา้ นพูดจาเยาะเย้ยและถากถางผูฟ้ ้ องคดีในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน รวมทัง้ ข่มขู่ให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความกลัว ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
ผู้ใ หญ่ บ้า น องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตะคุ แ ละอ าเภอป กั ธงชัย ร่ ว มกัน หรือ แทนกัน ชดใช้
ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี แม้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นจะเป็ น เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ แต่ ก ารที่ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
พูด จาเยาะเย้ย หรือ ถากถางผู้ฟ้ องคดีใ นการประชุ มประชาคมหมู่บ้าน และกระทาการข่ ม ขู่
ผู้ฟ้อ งคดี นัน้ มิใช่ก ารกระทาอันเป็ นการใช้อ านาจตามกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงมิใ ช่
เป็ นการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙

ตามกฎหมายที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า หัว หน้ า งานกองกลาง ส านั ก งานปลัด กระทรวงยุ ติธ รรม
บังคับให้ผฟู้ ้ องคดีลาออกจากงานเนื่องจากเห็นว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดี
ได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ กระทรวงยุตธิ รรมชดใช้ค่าเสียหาย
จากการที่หวั หน้างานกองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้บงั คับให้ผู้ฟ้องคดีลาออก
แม้ก ระทรวงยุติธ รรมจะเป็ นหน่ ว ยงานทางปกครอง แต่ เ มื่อ ไม่ป รากฏว่ าการที่ห ัว หน้ างาน
กองกลางฯ ได้บงั คับให้ผฟู้ ้ องคดีลาออกจากงาน (ถ้าเป็ นความจริงตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างมา)
เป็ น การกระท าละเมิด อัน เกิด จากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือ เกิด จากการออกค าสัง่
ทางปกครองหรื อ ค าสัง่ อื่ น อย่ า งไร กรณี จ ึง มิ ใ ช่ ค ดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การกระท าละเมิ ด
ของหน่ วยงานทางปกครองที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๔)
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ า หน้ าที่ ข องส านั ก งานเขตจอมทอง เพิ ก เฉยไม่ ใ ห้
ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีซ่งึ ได้ย่นื ลงทะเบียนเป็ นผู้ว่างงานตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนัน้
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือค าสังให้
่ สานักงานเขตจอมทองชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทา
ของเจ้าหน้ าที่ดงั กล่ าว เมื่อ ภาระหน้ าที่ช่ว ยเหลือ ผู้ว่างงานเป็ นหน้ าที่เ สริมไม่ใช่ หน้ าที่หลัก
ของสานักงานเขตจอมทอง และสานักงานเขตจอมทองเป็ นเพียงหน่ วยงานทีก่ รุงเทพมหานคร
ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ฝากให้ช่ ว ยสนั บ สนุ น ตามนโยบายของรัฐ บาลเท่ า นั ้น ดัง นั ้น
กรณีเกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือผูว้ ่างงานสานักงานเขตจอมทองจึงมิใช่หน่ วยงานทางปกครอง
ที่อ าจถู ก ฟ้ องคดีต่ อ ศาลปกครองได้ และมาตรการที่ใ ห้ผู้ว่ า งงานไปลงทะเบีย นเพื่อ ขอรับ
ความช่ ว ยเหลื อ ก็ เ ป็ น เพี ย งการด าเนิ น การตามนโยบายของรัฐ บาล มิไ ด้ เ ป็ นหน้ า ที่
ตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ส านักงานเขตจอมทองต้อ งปฏิบตั ิ กรณีจงึ มิใ ช่ค ดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๔)
กรณี ท่ีฟ้ องว่ า นายแพทย์ ป ระจ าโรงพยาบาลท าการตรวจรัก ษาโรค
และจ่ายยาให้ก ับผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ถู ก ต้อ ง ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสังให้
่ นายแพทย์ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี เมื่อการตรวจรักษาและการจ่ายยาของแพทย์เป็ นเพียงการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ป กติท ัว่ ไปในการให้ บ ริก ารสาธารณะเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ย มิใ ช่ เ ป็ น
การกระทาที่เกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสังทางปกครองหรื
่
อคาสังอื
่ ่น
หรือจากการละเลยต่ อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อ งปฏิ บตั ิหรือปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่ าว
ล่ า ช้า เกิน สมควร จึง มิใ ช่ ค ดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

หรือ เจ้า หน้ าที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๖๐๖/๒๕๕๔
ที่ ๖๗๘/๒๕๕๔ และที่ ๓๑๕/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ฟ้ องว่ า เทศบาลต าบลปากนครได้ ถ มดิน เพื่อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้า ง
สถานที่ท าการของเทศบาลรุ ก ล้ า เข้า ไปในที่ดิน ของผู้ ฟ้ องคดี เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ
ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เทศบาลตาบลปากนครหยุดการรุกล้าที่ดนิ
ของผูฟ้ ้ องคดี และให้เทศบาลตาบลปากนครนาดินทีถ่ มรุกล้าเข้าไปในทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีออกไป
พร้อ มทัง้ ด าเนิ น การให้ท่ีดิน กลับ คืน สู่ ส ภาพเดิม เมื่อ การอนุ ม ัติง บประมาณการก่ อ สร้า ง
และการก่อสร้างสถานที่ทาการของเทศบาลตาบล รวมถึงการถมดินเพื่อการนัน้ เป็ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ใ นการบริห ารจัด การทัวไปในการบริ
่
ห ารราชการภายในของหน่ ว ยงานทางปกครอง
ไม่ได้ใช้อานาจตามกฎหมายดาเนินการหรือออกคาสังต่
่ อบุคคลอื่น หรือละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ กรณีตามฟ้องดังกล่าวจึงมิใช่คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทาละเมิด
ของหน่ วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๕๒/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านรางช้างสีไม่ดูแลต้นไม้ท่อี ยู่ในบริเวณ
สถานีอนามัยบ้านรางช้างสี ทาให้เมล็ดพันธุต์ กลงไปยังแนวเขตทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี อีกทัง้ ยังได้
ตัดต้นไม้กีดขวางการสัญ จรของเรือในคลองสาธารณะ นอกจากนี้ ยังสังห้
่ ามมิให้ผู้ฟ้อ งคดี
ใช้ท่าเรือของสถานี อนามัยบ้านรางช้างสี เป็ นเหตุ ให้ผู้ฟ้ องคดีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ หวั หน้า สถานีอนามัยบ้านรางช้างสียา้ ยออกจากพื้นที่และ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เมื่อสถานีอนามัยบ้านรางช้างสีถอื เป็ นสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐซึง่ มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่บุคคล เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้อ งกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูส มรรถภาพ
ที่จาเป็ นต่อสุขภาพและการดารงชีวติ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยที่ส ถานี อ นามัยยังถือ เป็ น หน่ ว ยงานในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
บัญญัตวิ ่า กระทรวงสาธารณสุขมีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน
ควบคุ มและรักษาโรคภัย การฟื้ นฟู สมรรถภาพของประชาชนและราชการอื่นตามที่มกี ฎหมาย
ก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ าที่ข องกระทรวงสาธารณสุ ข หรือ ส่ ว นราชการที่ส ัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั อันเนื่องมาจากการกระทา
หรืองดเว้นการกระทาของหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านรางช้างสี มิใช่เกิดจากการใช้อานาจตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ใ นฐานะหัว หน้ า สถานี อ นามัย หากแต่ เ ป็ น การกระท าในฐานะส่ ว นตัว
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๑

กรณีจงึ ไม่ใ ช่ค ดีพ ิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่
ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายทีอ่ ยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๕๕)
๑.๖ สัญญาทางปกครอง
๑.๖.๑ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าเป็ นสัญญาทางปกครอง
๑) กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(๑) สัญญาสัมปทาน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
(๒) สัญญาที่ให้จดั ทาบริ การสาธารณะ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค
(๓.๑) สัญ ญาจ้ า งสร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งเพื่ อ การสาธารณู ป โภค
โดยตรง
สัญ ญาว่ า จ้า งให้ ผู้ ร้ อ งทัง้ หกซึ่ง เป็ น เอกชนด าเนิ น การ
ั ่ นออกและตะวันตก เป็ นสัญ ญา
ก่ อ สร้างโครงการจัด การน้ าเสียสมุทรปราการสัญ ญาฝ งตะวั
ที่คู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานทางปกครองและมีล ัก ษณะเป็ น สัญ ญาที่ใ ห้จ ดั ท าบริก าร
สาธารณะ จึงเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๑๘/๒๕๕๕)
(๓.๒) สัญ ญาจ้ างก่ อ สร้ างสิ่ ง สาธารณู ปโภคที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ
สาคัญในการจัดทาบริ การสาธารณะ
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน
หน้ าวัดศรีสุ มงั ค์ ระหว่างห้างหุ้นส่ ว นจากัด ม. กับเทศบาลเมือ งมุกดาหาร ซึ่งเป็ น ราชการ
ส่ ว นท้อ งถิ่น เป็ นสัญ ญาที่มคี ู่ส ญ
ั ญาฝ่ายหนึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานทางปกครองและมีล กั ษณะเป็ น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สัญ ญาที่จ ดั ให้ม ีส ิ่งสาธารณู ป โภค จึง เป็ นสัญ ญาทางปกครอง (ค าสัง่ ศาลปกครองสูง สุด
ที่ ๒๙๙/๒๕๕๕)
(๓.๓) สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปโภค
สัญ ญาจ่ า ยเงิน ค่ า ทดแทนที่ ดิน ค่ า รื้อ ถอนอาคารและ
สิ่ง ปลูก สร้า งในแนวถนนโครงการพุ ท ธมณฑล สาย ๑ ที่ผู้ฟ้ องคดีทากับ กรุ ง เทพมหานคร
มีล ัก ษณะเป็ น สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ที่ม ีข้นึ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เป็ น การเวนคืน ที่ดิน
เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนซึง่ เป็นสาธารณูปโภคทีป่ ระชาชนเป็ นผูใ้ ช้และได้รบั ประโยชน์โดยตรง
อันมีลกั ษณะเป็ นการจัดให้มสี งิ่ สาธารณู ปโภค สัญญาจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดนิ ข้างต้นจึงเป็ น
สัญญาทางปกครอง (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๑๐/๒๕๕๕)
(๔) สัญญาให้แสวงประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒) กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉั ยว่าเป็ นสัญญาทางปกครอง เนื่ องจาก
มีลกั ษณะเป็ นไปตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๔
(๑) กรณี เป็ นสัญญาทางปกครองเนื่ องจากเป็ นสัญญาที่ ให้ เอกชน
เข้าดาเนิ นการหรือเข้าร่วมดาเนิ นการบริ การสาธารณะโดยตรง
สัญญากู้ยืมเงิ นกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สัญญากู้ยมื เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการจัดหา
ปุ๋ ยเคมีเ พื่อ ช่ ว ยเหลือ เกษตรกร ปี ๒๕๔๓ ให้อ งค์ก รเกษตรกรเป็ น ผู้จ ัด หาเงิน ยืม และให้
เกษตรกรกู้เงินเพื่อไปจัดซื้อปุ๋ยเคมี ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ซง่ึ เป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
กับสหกรณ์ ก ารเกษตรมหาชนอ าเภอเจริญศิล ป์ จากัด โดยให้ก รมส่ งเสริมสหกรณ์ มอี านาจ
หน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดูแลการดาเนินการจัดหาปุ๋ยเคมีให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ซึง่ ในการทาสัญญาดังกล่าวนัน้ จะให้
สหกรณ์ ก ารเกษตรมหาชนฯ กู้ยมื เงินเพื่อ ไปดาเนินการตามโครงการอันมีล กั ษณะเป็ นการ
มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรมหาชนฯ ซึ่งเป็ นองค์กรเกษตรกรจัดหาสินเชื่อให้เกษตรกร
ไปจัดซื้อปุ๋ยได้ตามความต้องการและมีความเหมาะสม เป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๓

สัญญาจ้างพนักงานให้เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
สัญญาที่เทศบาลตาบลบ่อไทยซึ่งเป็ นหน่ วยงานทางปกครองได้จา้ งให้
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นพนักงานจ้างทัว่ ไป ต าแหน่ งผู้ ช่วยครูดูแลเด็กอนุ บาลและปฐมวัย ที่ศูนย์พ ัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนตู ม มีลกั ษณะเป็ นการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาช่ วยเหลือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
เพื่อร่วมหรือดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ่อ ไทยให้บรรลุ ผ ล จึงเป็ น
สัญญาทางปกครอง (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๒/๒๕๕๕ และที่ ๓๑๓/๒๕๕๕ คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๑/๒๕๕๕ และที่ อ.๒๕๒-๒๕๔/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๒) กรณี เป็ นสัญญาทางปกครองเนื่ องจากเป็ นสัญญาซึ่งมีลกั ษณะ
พิ เศษที่แสดงถึงเอกสิ ทธิ์ ของรัฐ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) กรณี ที่ศ าลปกครองวิ นิจฉั ย ว่ าเป็ นสัญ ญาทางปกครองมากกว่ า
หนึ่ งลักษณะสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔) แนวคาวิ นิจฉัยกรณี อื่นๆ
๔.๑) กรณี ที่ศาลวิ นิจฉั ยว่าข้อพิ พาทที่ เกิ ดจากข้อตกลงตามประกาศ
ประกวดราคาจ้างถือเป็ นข้อพิ พาทตามสัญญาทางปกครอง แม้ว่ายังไม่มีการทาสัญญาจ้าง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔.๒) กรณี ที่ศาลวิ นิจฉั ยว่ าสัญญาจะเข้ าร่วมประมูลงานจ้ างด้ วย
วิ ธีการทางอิ เล็คทรอนิ กส์เป็ นสัญญาทางปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔.๓) กรณี ที่ศาลวิ นิจฉั ยว่าสัญญาที่ พิพาทเป็ นสัญญาทางปกครอง
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็ นสัญญาทางปกครองประเภทใด
สัญญาให้สิทธิ และดูแลบารุงรักษาศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสาร
สัญญาให้สทิ ธิและดูแลบารุงรักษาศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจาทาง
ระหว่างเอกชนกับกรุงเทพมหานคร เป็ นสัญญาทางปกครอง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๗-๑๘/๒๕๕๕)
สัญญาช่วยเหลือผูร้ บั ทุนในการชดใช้ทุนการศึกษา
ข้อ ตกลงที่ผู้ร ับ ทุ น และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช
ได้ตกลงกันให้ความช่วยเหลือในการชดใช้ทุนภายหลังจากที่ผู้รบั ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรโี อนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็ น สัญญาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธ รรมราชซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานทางปกครองตกลงที่จ ะช่ ว ยเหลือ ผู้ร ับ ทุ น ในการชดใช้
ทุนการศึกษา เพื่อให้ผู้รบั ทุนตอบแทนโดยการโอนมาเป็ นอาจารย์ในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครศรีธ รรมราชอัน เป็ น การจัด ท าบริก ารสาธารณะทางการศึก ษา จึง เป็ น สัญ ญา
ทางปกครอง (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๕)
๔.๔) กรณี ที่ศาลวิ นิจฉัยว่าสัญญาที่ พิพาทเป็ นการจัดหาหรือจัดให้มี
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่สาคัญหรือจาเป็ นเพื่อใช้ ในการจัดทาบริ การสาธารณะ
สัญ ญาให้ ส ิท ธิป รับ ปรุ ง และดู แ ลรัก ษาความสะอาดห้ อ งสุ ข า
ภายในตลาดนัดจตุ จ กั ร เป็ นสัญ ญาที่มคี ู่ส ัญ ญาฝ่า ยหนึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานทางปกครอง และมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรัก ษาความสะอาดเพื่อ การอนามัย แก่ ป ระชาชนในสาธารณสถาน
อัน ถือ เป็ น การจัด หาหรือ จัด ให้ม ีเ ครื่อ งมือ หรือ อุ ป กรณ์ ท่ีส าคัญ หรือ จ าเป็ น เพื่อ ใช้ใ นการ
จัดทาบริก ารสาธารณะ จึงเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๐๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๕

๑.๖.๒ กรณี ที่ ศ าลปกครองวิ นิจฉั ย ว่ าไม่ ใช่ ส ญ
ั ญาทางปกครอง แต่ อ ยู่ใ น
อานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๑) สัญญาคา้ ประกันของสัญญาทางปกครอง
เมื่อสัญญากู้ยมื เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการจัดหา
ปุ๋ ยเคมีเ พื่อ ช่ ว ยเหลือ เกษตรกร ปี ๒๕๔๓ ให้อ งค์ก รเกษตรกรเป็ น ผู้จ ัด หาเงิน ยืม และให้
เกษตรกรกู้เงินเพื่อไปจัดซื้อปุ๋ยเคมี ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ซง่ึ เป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
กับสหกรณ์ ก ารเกษตรมหาชนอ าเภอเจริญศิล ป์ จากัด โดยให้ก รมส่ งเสริมสหกรณ์ มอี านาจ
หน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดูแลการดาเนินการจัดหาปุ๋ยเคมีให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ซึง่ ในการทาสัญญาดังกล่าวนัน้ จะให้
สหกรณ์ ก ารเกษตรมหาชนฯ กู้ยมื เงินเพื่อ ไปดาเนินการตามโครงการอันมีล กั ษณะเป็ นการ
มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรมหาชนฯ ซึ่งเป็ นองค์กรเกษตรกรจัดหาสินเชื่อให้เกษตรกร
ไปจัดซื้อปุ๋ยได้ตามความต้องการและมีความเหมาะสม เป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ จ ัด ตั ง้ ศาลปกครองฯ ดัง นั ้น สัญ ญาค้ า ประกั น ที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒
ถึงผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑๒ ซึ่งเป็ นเอกชนได้ทาไว้เป็ นประกันหนี้ในสัญ ญาดังกล่าว อันมีลกั ษณะ
เป็ นสัญญาอุ ปกรณ์ ของสัญ ญาประธาน จึงอยู่ใ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
เช่นเดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕)
๒) การรับสภาพความรับผิดในหนี้ ที่เกิ ดจากสัญญาทางปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์จานาตามสัญญาจานาเพื่อประกันหนี้
เงิ นกู้ยืม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๖.๓ กรณี ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครอง
ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาดังต่อไปนี้ ไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครอง ได้แก่
๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิ สาหกิ จ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒) สัญญากู้ยืม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) สัญญาซื้อขาย
กรณี ท่ีก ารประปาส่ ว นภู ม ิภ าคเรีย กเก็ บ ค่ า น้ า ประปา ค่ า บริก าร
และกาหนดขัน้ ตอนการชาระหนี้ค่าน้ าประปา เป็ นเรื่องข้อตกลงในการชาระหนี้ค่าน้ าประปา
ตามสัญ ญาการใช้น้ า อันเป็ นนิติส มั พันธ์ทางแพ่งระหว่างการประปาส่ ว นภูมภิ าคกับเอกชน
ผู้ใช้น้ า ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๓๕/๒๕๕๔)
สัญ ญาซื้อ ขายที่ด ินระหว่ างผู้ฟ้ อ งคดีก ับก านันต าบลกุ ด ลาด อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นนิตสิ มั พันธ์ทท่ี าขึน้ ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มลี กั ษณะเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังทางปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๑๒/๒๕๕๕)
๔) สัญญาเช่าหรือให้เช่า
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕) สัญญาอื่นๆ ที่ศาลปกครองวิ นิจฉัยว่าไม่ใช่สญ
ั ญาทางปกครอง
สัญญาจ้างเหมาทาความสะอาดพื้นที่อาคาร โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทาความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายใน
อาคารของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี อันเป็ นการให้บริการและอานวยความสะดวกในการใช้พน้ื ที่
ใช้สอยในอาคารให้แก่บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเองเท่านัน้ มิได้มลี กั ษณะ
เป็ น สัญ ญาสัม ปทาน สัญ ญาที่ใ ห้ จ ัด ท าบริก ารสาธารณะ หรือ จัด ให้ ม ีส ิ่ง สาธารณู ป โภค
หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาจ้างทาความสะอาดดังกล่าวจึงเป็ นเพียง
สัญ ญาจ้า งท าของในทางแพ่ ง ทัว่ ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ไม่ ใ ช่ ส ัญ ญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุด
ที่ ๓๑๙/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๗

๑.๗ การกระทาอย่างอื่นที่เป็ นความรับผิดของรัฐ
๑) กรณี พิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
กรณี ฟ้ องโต้ แ ย้ง เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่ า ทดแทนที่ดิน เพิ่ม กรณีท่ีท่ีดิน ของ
ผู้ฟ้ องคดีถู ก เวนคืน โดยมีค าขอให้ห น่ ว ยงานที่ด าเนิน การเวนคืน จ่า ยเงินค่ า ทดแทนให้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔/๒๕๕๔ และที่ อ.๔๑๐/๒๕๕๔
วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีฟ้องว่า กรมชลประทานได้ดาเนินการตามโครงการก่อ สร้างอ่างเก็บน้ า
แม่พริก (ผาวิง่ ชู้) ในพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าอนุ รกั ษ์แม่พริก” โดยมิได้มกี ารจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นผู้มสี ทิ ธิค รอบครองและทาประโยชน์ ในที่ด ินไม่มเี อกสารสิทธิดงั กล่ าว
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน และผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปางชาระเงินค่าชดเชยค่ าที่ดิน (ค่ าขนย้าย) ที่ถู กเวนคืนจากการดาเนินโครงการ
ก่ อ สร้า งอ่ า งเก็ บ น้ า ดัง กล่ า ว เป็ น คดีพิพ าทเกี่ย วกับ ความรับ ผิด อย่ า งอื่น ของหน่ ว ยงาน
ทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ ศาลปกครองสูง สุด ที่ ๙/๒๕๕๔ ที่ ๑๓๖/๒๕๕๔ ที่ ๒๖๓/๒๕๕๔
และที่ ๒๖๔-๓๓๔/๒๕๕๔ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ฟ้ องว่ า กรมชลประทานเวนคื น ที่ ด ิ น ที่ ผู้ ฟ้ องคดี ม ี ส ิ ท ธิ อ าศั ย อยู่
เพื่อดาเนินการก่อสร้างฝายราศีไศล โดยไม่จ่า ยเงินค่าชดเชยที่ดนิ ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ก รมชลประทานจ่ า ยเงิน ค่ า ชดเชยที่ดิน ส่ ว นที่เ หลือ
เป็ นคดีพพิ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๖/๒๕๕๔)
๒) กรณี ฟ้องเรียกเงิ นค่าทดแทนจากการรอนสิ ทธิ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓) กรณี หน่ วยงานทางปกครองฟ้ องเรียกให้ ข้าราชการคื นเงิ นที่ ได้ รบั ไป
โดยไม่มีสิทธิ
กรณี ก รมทางหลวงฟ้ องเรี ย กเงิ น บ านาญ เงิ น ประเดิ ม เงิ น ชดเชย
และผลประโยชน์ ตอบแทนคืนแก่ทางราชการ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีซง่ึ เป็ นข้าราชการพลเรือน
ถู ก ลงโทษไล่ อ อกจากราชการตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๐ ซึ่ง มีผ ลให้ เ งิน บ านาญ
เงิน ประเดิม เงิน ชดเชย และผลประโยชน์ ต อบแทนเงิน ดัง กล่ า วที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ ไป
ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ เป็ นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ม ีส ิท ธิไ ด้รบั แต่ ปรากฏว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีเ พิก เฉยไม่ค ืนเงินจ านวนดัง กล่ าวให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี
แต่อย่างใด เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๖/๒๕๕๔)
กรณีฟ้ องว่ า จัง หวัด ชุ ม พรมีค าสังลงโทษไล่
่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นเจ้า หน้ า ที่
ในสังกัดกรมทีด่ นิ ออกจากราชการ เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีถูกดาเนินการทางวินัยจากกรณียกั ย้าย
การจัด เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน และใบสั ง่ เงิน ค่ า ธรรมเนี ย ม เพื่อ มิใ ห้ม ีก ารตรวจสอบหลัก ฐาน
ทางการเงินได้ จนเป็ นเหตุให้เอกสารราชการดังกล่าวสูญหาย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียงั มิได้
มาปฏิบตั ริ าชการโดยไม่ได้ย่นื ใบลาตามระเบียบและมิได้แจ้งผู้บงั คับบัญชา อันเป็ นการกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา จังหวัดชุมพรได้มคี าสังให้
่ สานักงานทีด่ นิ จังหวัดชุมพร สาขาสวี
มีห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี น าเงิน เดื อ นที่ก รมที่ดิน เบิก ให้ ซึ่ ง เป็ น เงิน ที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ได้ร บั เกินสิท ธิม าคืน กรมที่ดิน แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีก็ม ิไ ด้น าเงินมาคืน ให้แ ต่ อ ย่ า งใด ขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีชาระเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรมทีด่ นิ เมื่อคาสังลงโทษ
่
ทางวินั ย นอกจากจะท าให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีต้อ งออกจากราชการแล้ว ยัง มีผ ลเป็ น การเพิก ถอน
สถานภาพการเป็ น ข้า ราชการและสิท ธิป ระโยชน์ อ ัน เนื่ อ งมาจากการเป็ น ข้า ราชการของ
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ผี ่านมาในช่วงที่ได้ละทิ้งหน้ าที่ราชการไป ซึ่งรวมถึงการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีใ นช่ ว งเวลาดัง กล่ า วด้ว ย จึง ก่ อ ให้เ กิด ความรับ ผิด แก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่จี ะต้ อ งคืน
เงินเดือนที่ได้รบั ไปในระหว่างนัน้ กรณีตามฟ้องจึงเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
ของเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๙

๔) กรณี ฟ้องขอให้จ่ายเงิ นรางวัลนาจับ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๘ การกระทาในกรณี อื่นๆ
๑.๘.๑ กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ
ฟ้ องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บคุ คลต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่ งอย่างใด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๘.๒ กรณี ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ยื่ น ฟ้ องการใช้ อ านาจรัฐ ในบางกรณี
ต่อศาลปกครอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. ข้ อ พิ จารณาเกี่ ย วกับการกระท าของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ
ที่ไม่อยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๒.๑ การกระทาของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ เป็ นการกระทา
ทางปกครอง แต่กฎหมายกาหนดให้ไม่อยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๒.๑.๑ การดาเนิ นการเกี่ยวกับวิ นัยทหาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๑.๒ การด าเนิ นการของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
กรณี ฟ้ องว่ า ระเบีย บของที่ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสูง สุ ด
ว่าด้ว ยองค์ค ณะ การจ่า ยส านวน การโอนคดี การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตุ ล าการในคดีป กครอง
การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานคดีปกครอง และการมอบอานาจ
ให้ ด าเนิ น คดีป กครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๐ ที่ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานทางปกครอง
หรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐมอบอ านาจให้ พนัก งานอัยการฟ้ อ งคดีห รือ ด าเนิ นคดีปกครองแทนได้
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนข้อ ๒๐ ของระเบียบดังกล่าว
เมื่อระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ ออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ในศาลปกครองสูงสุ ด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ วรรคห้า
มาตรา ๕๖ วรรคสาม มาตรา ๕๗ วรรคห้า มาตรา ๕๘ วรรคห้าและวรรคหก มาตรา ๖๑ (๕)
และมาตรา ๖๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ โดยหมวด ๖ ข้อ ๒๐
การมอบอานาจให้ดาเนินคดีปกครองแทน ทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออกโดย
อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ซึง่ การออกระเบียบดังกล่าว
ได้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็ นองค์กรตุลาการ โดยเป็ นการ
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนวิธพี จิ ารณาในศาลและมาตรการทีเ่ กี่ยวกับการเตรียมการ
เพื่อ น าไปสู่ ก ารตัด สิน คดี จึง เป็ นการกระทาของฝ่ า ยตุ ล าการ มิใ ช่ ก ารกระท าทางปกครอง
อันเนื่อ งมาจากการใช้อ านาจทางปกครองหรือ เนื่ อ งมาจากการดาเนิ นกิจการทางปกครอง
ของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ จึงไม่เป็ นคดีพพิ าทที่อยู่ในอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๒)
กรณี ฟ้ องว่ า ประธานศาลฎีก าและเลขาธิก ารส านั ก งานศาลยุ ติธ รรม
ละเลยต่ อ หน้ า ที่ไ ม่ ด าเนิ น การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนผู้ พิพ ากษาจ านวน ๓ คน
ทีม่ เี จตนากลันแกล้
่
งผูฟ้ ้ องคดีมใิ ห้สอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษาได้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้มหี นังสือถึงเลขาธิการ
สานักงานศาลยุตธิ รรมเพื่อขอความเป็นธรรม และได้มหี นังสือขอให้ตดิ ตามการแต่งตัง้ กรรมการ
สอบสวนในกรณีดงั กล่าว แต่กไ็ ม่ได้ม กี ารแจ้งความคืบหน้าแต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ป ระธานศาลฎีก าแต่ ง ตัง้ กรรมการสอบสวนผู้พิพ ากษาตามหนัง สือ ร้อ งเรีย น
ของผู้ฟ้องคดีและแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อกรณีตามฟ้องเป็ นการขอให้มกี ารดาเนินการ
สอบสวนการกระท าของผู้พ ิพ ากษาศาลยุติธ รรม ซึ่ง การด าเนิ น การดัง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการสอบสวนเพื่อ เข้า สู่ ก ารพิจ ารณาวินิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติธ รรม
อันถือเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยระเบีย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม จึง เป็ น เรื่อ งที่ไ ม่ อ ยู่ ใ นอ านาจของ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๔/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการศาลยุตธิ รรม (ที่ถูกคือคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุ ติธ รรม) ประกาศรายชื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเ ข้า สอบคัด เลือ กเพื่อ บรรจุ เ ป็ น ข้า ราชการตุ ล าการ
ในตาแหน่งผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเข้าสอบคัดเลือก
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมอี ายุเกินหกสิบปี เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่ อ
บทบัญญัติมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุ ลาการ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๑

ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันมีลกั ษณะเป็ นการกระทาโดยไม่มอี านาจ เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่เป็นธรรมและใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังดั
่ งกล่าว
เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีเ่ จ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ น
การออกกฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใด เนื่องจากกระทาโดยไม่มอี านาจหรือนอกเหนืออานาจ
หน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ น
สาระส าคัญ ที่ก าหนดไว้ ส าหรับ การกระท านั น้ หรือ โดยไม่ สุ จ ริต หรือ มีล ัก ษณะเป็ น การ
เลือ กปฏิบตั ิท่ไี ม่เ ป็ นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็ นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จาเป็ นหรือสร้างภาระ
ให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคาสัง่
ของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุติธ รรมถือ เป็ น การด าเนิน การของคณะกรรมการตุ ล าการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยระเบียบข้า ราชการฝ่ ายตุ ล าการ กรณี จงึ ไม่อ ยู่ใ นอ านาจศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๖๒๓/๒๕๕๔)
๒.๑.๓ การกระท าทางปกครองที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของ
ศาลชานัญพิ เศษ
๑) การกระท าทางปกครองที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒) การกระท าทางปกครองที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของ
ศาลแรงงาน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) การกระท าทางปกครองที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของ
ศาลภาษี อากร
กรณี ฟ้ องว่ า การประเมิ น ภาษี ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องผู้ ว่ า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครตามใบแจ้ง รายการประเมิน ที่ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีเ สีย ค่ า รายปี และเสีย ค่ า ภาษี
ที่พงึ ชาระสาหรับทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดี คือ บ้านเช่า หรือห้องแบ่งเช่า (อาคารอพาร์ทเม้นท์)
ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญ ญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็ นค าสัง่
ที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เพีย งเจ้า ของกรรมสิท ธิใ์ นที่ด ิน และได้ ใ ห้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ความยินยอมแก่หา้ งหุน้ ส่วนจากัด ว. ปลูกสร้างอาคารอพาร์ตเม้นท์บนทีด่ นิ ดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่มหี น้ าที่ใ นการเสียภาษีต ามใบแจ้งรายการประเมิน ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่
เพิกถอนคาสังแจ้
่ งรายการประเมินภาษีดงั กล่าว เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และทีด่ นิ ซึง่ เป็นคดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอ ากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลภาษีอ ากรและวิธ ีพิจ ารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็ นข้อยกเว้นทีไ่ ม่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๒๔/๒๕๕๕)
กรณี ฟ้ องว่ า ส านั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ ๓ แจ้ ง ให้ ผู้ ฟ้ องคดี
จดทะเบียนภาษีส รรพสามิต และประเมินเรีย กเก็บภาษีส รรพสามิต จากการประกอบกิจการ
สถานบริก ารของผู้ฟ้ อ งคดีท่มี ลี กั ษณะเป็ นสถานบริก ารตามพระราชบัญ ญัติพ ิก ัด อัต ราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประเภทที่ ๐๙.๐๑ ไนท์คลับและดิสโกเธค ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คัดค้าน
การประเมินภาษีสรรพสามิตต่ออธิบ ดีกรมสรรพสามิตเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมใิ ช่ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริก ารประเภทไนท์ค ลับและดิส โกเธค ต่ อ มา กรมสรรพสามิต โดยส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ ๓ พิจารณาแล้วมีห นัง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีชาระภาษีส รรพสามิต เบี้ยปรับ
เงิน เพิ่ม และภาษีเ ก็บ เพิ่ม เพื่อ กระทรวงมหาดไทยร้อ ยละ ๑๐ ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ เ ห็น ด้ ว ยกับ
ค าสัง่ ดัง กล่ า ว ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ทุ ก ฉบับ ของส านั ก งาน
สรรพสามิตภาคที่ ๓ และกรมสรรพสามิต เมื่อกรณีพพิ าทดังกล่าวเป็ นการฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับ
คาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึง่ อยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลภาษีอากร
และวิธ ีพ ิจ ารณาคดีภ าษีอ ากร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึง มิใ ช่ ค ดีท่ีอ ยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๕๕)
๔) การกระท าทางปกครองที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบผลงานแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีแก้ไขผลงาน
ที่ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คาขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์จานวน ๔๑ คาขอ มาแล้ว ๒ ครัง้
ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื ผลงานการแก้ไขแล้ว แต่ต่อมา เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบผลงานกลับมีหนังสือ ให้
ผูฟ้ ้ องคดีแก้ไขเพิม่ เติมการออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อนการประกาศโฆษณาอีกจานวน ๒๓ คาขอ
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ าการสังให้
่ ผู้ฟ้ อ งคดีแ ก้ไ ขเพิ่มเติมการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ด งั กล่ าว เป็ นการ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๓

ออกคาสังให้
่ แก้ไขซ้า เป็ นการละเมิดสัตยาบันทางวิชาการ และคลาดเคลื่อนจากกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสทิ ธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้อ งคดี
ั ญาและขอให้อ ธิบดีก รมทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
ั ญา
จึง ได้ร้อ งทุ ก ข์ต่ อ อธิบ ดีก รมทรัพ ย์ส ินทางป ญ
และเจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบผลงานยกเลิกเพิกถอนคาสังดั
่ งกล่าว แต่อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
กลับ แจ้ง ว่ า การที่เ จ้า หน้ า ที่ผู้ ต รวจสอบผลงานสัง่ การให้ ผู้ ฟ้ องคดีแ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ดัง กล่ า ว
เป็ นแนวปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ท่ตี ้องดาเนินการโดยปกติ มิได้มเี จตนากลันแกล้
่
งหรือออกคาสัง่
โดยมิไ ด้ พ ิจ ารณาไตร่ ต รองแต่ อ ย่ า งใด ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ ความเสีย หาย ขอให้ ศ าล
มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ อ อกหมายแจ้ง (นั ด พร้อ ม) เพื่อ ชี้ส องสถาน ไต่ ส วนคดีห รือ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอม เมื่อ กรณีของการมีคาสังเกี
่ ่ยวกับคาขอรับสิทธิบตั รของผู้รบั สิทธิบตั ร
ตามพระราชบัญญัติสทิ ธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่บนพื้นฐานของหลักการตามกฎหมายว่าด้ว ย
สิทธิบตั รเป็ นสาคัญ หากมีขอ้ โต้แย้งใดๆ ในคาสังดั
่ งกล่าว จึงอยู่ในอานาจของศาลทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาและการค้าระหว่ างประเทศ อันเป็ นศาลที่มคี วามชานาญพิเ ศษในเรื่อ งทรัพ ย์ส ิน
ั ญา กรณี ต ามฟ้ องดัง กล่ า วจึง อยู่ ใ นอ านาจพิจ ารณาพิพ ากษาของศาลทรัพ ย์ส ิน
ทางป ญ
ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธพี จิ ารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันมิใ ช่ค ดีพิพาทที่อ ยู่ใ นอานาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครอง
่
สูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๕๕)
๕) การกระท าทางปกครองที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของ
ศาลล้มละลาย
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้า พนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ใ นสัง กัด ของกรมบัง คับ คดี
ด าเนิ น การประนอมหนี้ ใ นคดีข องศาลล้ ม ละลายกลางระหว่ า งบริษั ท บ. กั บ ผู้ ฟ้ องคดี
และนางสาว จ. ให้พ ิทกั ษ์ ทรัพ ย์เ ด็ด ขาดผู้ฟ้ องคดีแ ละนางสาว จ. ในขณะที่ค ดีอ ยู่ระหว่ า ง
การพิจ ารณาของศาลฎีก าโดยไม่เ ป็ น ธรรม ทาให้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั ความเสีย หาย ขอให้ศ าล
มีค าพิพากษาหรือ คาสังให้
่ ก รมบัง คับคดียกเลิกการประนอมหนี้ ของผู้ฟ้ องคดี เมื่อ ผู้ฟ้ องคดี
ซึ่งเป็ นบุค คลที่ถูกศาลล้มละลายกลางมีค าสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดเห็นว่า หากเจ้าพนักงาน
พิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ใ นสัง กัด ของกรมบัง คับ คดี ด าเนิ น การประนอมหนี้ ใ นขณะที่ค ดีท่ีผู้ ฟ้ องคดี
ยื่นอุทธรณ์คาสังของศาลล้
่
มละลายกลางยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และต่อมา
ศาลฎีก ามีค าสัง่ ให้ ย กเลิก ค าสัง่ พิท ัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ ด ขาดผู้ ฟ้ องคดี จะท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ
ความเสีย หายไม่ ส ามารถเรีย กเงิน ที่ไ ด้ ช าระไปคืน ได้ ผู้ ฟ้ องคดีก็ ย่ อ มจะใช้ส ิท ธิย่ ืน ค าขอ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยทาเป็นคาร้องยืน่ ต่อศาลล้มละลายภายในกาหนดเวลาสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบการกระทา
หรือคาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพื่อขอให้ศาลล้มละลายมีคาสังให้
่ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ระงับหรือชะลอการประนอมหนี้ดงั กล่าวไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะได้มคี าพิพากษา
อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๔๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๓
กรณีพพิ าทตามฟ้องจึงเป็ นคดีล้มละลายที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย
ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีล้มละลาย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ ไม่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๘๑/๒๕๕๕)
๒.๒ การกระท าของหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
อานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
๒.๒.๑ การกระทาทางรัฐบาล
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒) ความสัมพันธ์กบั รัฐสภา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) งานทางนโยบาย
กรณี ฟ้ องว่ า ส านัก นายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ฟ้ องคดี ซ่ึ ง เป็ น เกษตรกร
ผู้เ ลี้ยงกุ้งกุ ล าดาในโครงการผู้เ ลี้ยงกุ้งกุ ล าดากับเครือ บริษัท อ. เป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั
ความเดือดร้อ นเสียหาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือคาสังให้
่ หน่ ว ยงานทางปกครองปฏิบตั ิ
หน้ าที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนด แม้ว่าส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง จะมีส ถานะ
เป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เนื่องจากการดาเนินโครงการผูเ้ ลี้ยงกุ้งกุลาดากับเครือบริษทั อ. นัน้
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ ข้า เป็ น คู่ส ัญ ญากับ บริษัท อ. มิใ ช่ ส านัก นายกรัฐ มนตรีห รือ กระทรวงการคลัง
และแม้ บ ริษัท ดัง กล่ า วจะได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
โดยผ่ า นธนาคารเอเชีย จ ากัด (มหาชน) ก็ ม ิไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ส านั ก นายกรัฐ มนตรี แ ละ
กระทรวงการคลัง แต่ อ ย่า งใด ดัง นั น้ ส านัก นายกรัฐ มนตรีแ ละกระทรวงการคลัง จึง มิไ ด้ม ี
นิตสิ มั พันธ์ใดๆ กับผู้ฟ้องคดี อีกทัง้ ตามเอกสารสรุปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๕

โครงการนี้ได้ระบุว่า การดาเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นการสนองนโยบายของรัฐ
ในการกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค สานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง จึงมิได้มหี น้าที่
ตามกฎหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลโครงการดังกล่าว เพียงแต่เป็ นการวางแนวนโยบาย
ของรัฐในการกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าคเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร
ในชนบท โดยสนับ สนุ น ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ทางด้า นการเงิน กับ โครงการที่อ ยู่ใ นข่ า ยได้ร ับ
ความช่วยเหลือทางการเงินเท่านัน้ การกระทาดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อานาจในทางปกครองหรือ
กระทาการทางปกครอง อันเป็ นการใช้อานาจตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีศ่ าลปกครองจะรับ
ไว้พ ิจ ารณาพิพ ากษาหรือ มีค าสัง่ ได้ต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๔๕/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ทีเ่ ห็นชอบ
ให้อนุ มตั โิ ครงการรับจานามันสาปะหลังจานวน ๑๐ ล้านตัน และโครงการรับจานามันสาปะหลัง
จานวน ๑๐ ล้านตัน เป็ นมติแ ละการกระทาที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนมติด ังกล่ าว เมื่อ มติค ณะรัฐ มนตรีท่เี ห็น ชอบให้อ นุ มตั ิโครงการรับ จาน า
มันสาปะหลังจานวน ๑๐ ล้านตัน เป็ นเพียงกรณีท่คี ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบตามโครงการ
ที่ห น่ ว ยงานผู้รบั ผิดชอบเสนอให้พิจารณาเท่านัน้ มติดงั กล่ าวมิได้มผี ลบังคับเป็ นการทัวไป
่
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุค คลใดเป็ นการเฉพาะ และในส่ วนของโครงการ
รับจานามันสาปะหลังจานวน ๑๐ ล้านตัน ก็มกี าหนดเวลาให้เริม่ โครงการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านัน้ โครงการดังกล่าวจึงมีผลบังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งเป็ นการเฉพาะ มิได้มผี ลใช้บงั คับเป็ นการทัวไปแต่
่
อย่างใด อีกทัง้ การดาเนินโครงการ
ดังกล่าวมีลกั ษณะในเชิงนโยบายในการแก้ไขปญั หาราคามันสาปะหลัง ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้อง
รับผิดชอบในทางการเมือง มิใช่เป็นเรือ่ งทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยใช้อานาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย มติค ณะรัฐ มนตรีและโครงการดังกล่ าวจึงมิได้ม ีส ถานะเป็ นกฎตามมาตรา ๓
แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และมาตรา ๑๑ (๒) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ฟ.๓/๒๕๕๕)
๔) การดาเนิ นกิ จการภายในของฝ่ ายบริ หาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิ ติบญ
ั ญัติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒.๓ การพิ พากษาของศาลและการบังคับคดีตามคาพิ พากษา
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ า พนั ก งานบัง คับ คดี ส านั ก งานบัง คับ คดีจ ัง หวัด ตรัง
มีประกาศขายทอดตลาดที่ดินตามคาพิพากษาของศาลจังหวัดตรัง โดยระบุท่ดี นิ ที่จะขายว่า
มีส ภาพเป็ น ที่ดิน สวนยางพารา และระบุ ร าคาประเมิน ที่ดิน ของเจ้า พนั ก งานบัง คับ คดีไ ว้
สูง กว่ าราคาประเมินของเจ้าพนัก งานที่ด ิน เป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ นผู้ซ้ือ ทรัพย์จากการ
ขายทอดตลาดได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
ประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนัก งานบังคับคดี พร้อ มกับคืนเงินให้กบั ผู้ฟ้อ งคดี แม้กรณี
พิพ าทตามฟ้ องจะเกิด ขึ้น จากการด าเนิ น การของเจ้า พนัก งานบัง คับ คดี ซึ่ง เป็ น เจ้า หน้ า ที่
ในสังกัดสานักงานบังคับคดีจงั หวัดตรัง ซึ่งเป็ นหน่ วยงานทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อข้อพิพาท
ดังกล่ าวเกิด จากการใช้อ านาจที่เ กี่ยวเนื่อ งจากกระบวนการบังคับคดีต ามค าพิพากษาของ
ศาลจัง หวัด ตรัง จึงไม่เ ป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การใช้อ านาจทางปกครองหรือ ด าเนิ น กิจ การ
ทางปกครอง อันจะอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๕๓/๒๕๕๔)
กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่
ออกประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อ มสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ ์รวมระหว่ างผู้ฟ้ อ งคดี
และนาง น. จ าเลยในคดีแ พ่ ง โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากส านั ก งานบัง คับ คดี
จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าพนักงานบังคับคดี สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ตรวจสอบ
ทรัพ ย์ท่ีข ายทอดตลาดก่ อ นท าการยึด ทรัพ ย์ ไม่ ด าเนิ น การแจ้ง ประกาศขายทอดตลาด
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกาหนดการขายทอดตลาด การประกาศขายทอดตลาดครัง้ แรกไม่ได้
ระบุ ผู้ฟ้ องคดีอ ยู่ใ นฐานะผู้ร้อ ง ท าให้บุ ค คลภายนอกเข้า ใจว่ า การขายทอดตลาดดัง กล่ า ว
ผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอม และไม่ระบุว่าขายเฉพาะส่วนของนาง น. จาเลย โดยระบุแต่เพียงว่า
ที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้า งที่จ ะขายไม่ ม ีภ าระผูก พัน และการประกาศขายทอดตลาดทรัพ ย์
ครัง้ ที่สองได้มกี ารเปลี่ยนแปลงราคาประเมินราคาทรัพย์โดยไม่มหี นังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ได้เข้าต่อสูแ้ ละคัดค้านการประเมินราคาทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นเหตุให้
ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ ์รวมได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่เพิกถอนคาขอตัง้ เรื่องยึดทรัพย์ เพิกถอนการขายทอดตลาด
และให้ส่ งหมายประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์ใ ห้ถู กต้อ งตามขัน้ ตอน เมื่อ กรณีต ามฟ้ อ ง

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๗

เป็ นกรณีพพิ าทเกี่ยวกับวิธขี ายทอดตลาดที่เกิดขึน้ ระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีกบั ผู้ฟ้องคดี
ที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การบัง คับ คดี เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามค าพิพ ากษาของศาลแขวงเชี ย งใหม่
แม้ผู้ฟ้องคดีจะอุทธรณ์ว่าการที่สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่และเจ้าพนักงานบังคับคดี
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ ไม่พจิ ารณาคาร้องของดการขายทอดตลาดและไม่นาส่ง
หมายประกาศขายทอดตลาดให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี จะเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายและ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดก็ตาม แต่กรณีดงั กล่าวเป็ นกระบวนการในชัน้ บังคับคดี
ตามคาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง ซึ่ง ผู้ฟ้อ งคดี
ในฐานะผู้มสี ่วนได้เสียมีสทิ ธิท่จี ะยื่นคาร้องต่อศาลยุตธิ รรม เพื่อให้มคี าสังเพิ
่ กถอนหรือแก้ไข
กระบวนวิธกี ารบังคับคดีทงั ้ ปวง หรือวิธกี ารบังคับใดๆ โดยเฉพาะ หรือมีคาสังก
่ าหนดวิธกี าร
อย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง กรณีจงึ ไม่ใช่คดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาทางปกครองที่จะอยู่ในอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๐๔/๒๕๕๕)
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้า พนั ก งานบัง คับ คดีอ อกประกาศขายทอดตลาดที่ดิน
พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้างของผู้ฟ้ อ งคดี เพื่อ ช าระหนี้ ต ามค าพิพ ากษาซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นลู ก หนี้ ต าม
คาพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และกรมบังคับคดีซง่ึ เป็ นหน่ วยงานทางปกครองมีประกาศ
กรมบัง คับ คดี เรื่อ ง นโยบายการขายทอดตลาดทรัพ ย์ ส ิ น ของกรมบัง คับ คดี ลงวัน ที่
๕ พฤศจิก ายน ๒๕๔๖ และแนวปฏิบ ัติ เ กี่ ย วกั บ การขายทอดตลาดทรัพ ย์ ส ิน ลงวัน ที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจะนามาใช้กบั การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนประกาศฉบับดังกล่าว และเพิกถอน
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูฟ้ ้ องคดี แม้กรมบังคับคดีจะเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็ นเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐก็ตาม แต่การกระทาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนัน้
เป็ น การกระท าที่ส ืบ เนื่ อ งมาจากการบัง คับ คดีข องศาลยุ ติ ธ รรม ซึ่ง หากผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ ผู้ ฟ้ องคดี อัน เป็ น การฝ่ า ฝื น บทบัญ ญั ติ ข องประมวลกฎหมายวิธ ี พ ิจ ารณาความแพ่ ง
ลักษณะ ๒ ว่าด้วยการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสังแล้
่ ว ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิท่จี ะยื่นคาร้อง
ขอให้ศาลแพ่งซึ่งเป็ นศาลที่ได้พ ิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีดงั กล่ าวนัน้ พิจารณาสังเพิ
่ กถอน
หรือแก้ไขกระบวนวิธกี ารบังคับคดีทงั ้ ปวง หรือวิธกี ารบังคับใดๆ โดยเฉพาะ หรือมีคาสังก
่ าหนด
วิธ ีการอย่างใดตามที่ศ าลเห็นสมควรตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ ประกอบมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง กรณีจงึ มิใช่คดีท่อี ยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และสาหรับประกาศ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรมบังคับคดี เรื่อง นโยบายการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๖ และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ นัน้
ถือ เป็ นส่ วนหนึ่ง ของกระบวนการบังคับคดีตามค าพิพ ากษาของศาลยุติธ รรม หากผู้ฟ้ องคดี
เห็นว่าการนาประกาศดังกล่าวมาใช้บงั คับคดีเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบทีจ่ ะร้องขอให้
ศาลยุตธิ รรมเป็นผูว้ นิ ิจฉัยได้เช่นเดียวกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๑๔/๒๕๕๕)
อย่างไรก็ต าม ที่ผ่ านมาศาลปกครองสูงสุ ดเคยมีค าวินิจ ฉัยว่า กรณี
ฟ้องขอให้เพิกถอนแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ เป็ นคดีพพิ าททีอ่ ยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ า พนั ก งานบัง คับ คดี ส านั ก งานบัง คับ คดี จ ัง หวัด
สมุทรสาคร ดาเนินการขายทอดตลาดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีซ่งึ ถูกผูร้ บั จานองดาเนินการบังคับจานอง
ด้ว ยวิธ ีก ารขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน ตามแนวปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน
ลงวัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๕๒ ที่อ ธิบ ดีก รมบัง คับ คดีก าหนดไว้โ ดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
เนื่อ งจากแนวปฏิบตั ิดงั กล่ าวไม่มกี ฎหมายรองรับ ให้อ ธิบดีก รมบังคับคดีส ามารถกระทาได้
ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
แนวปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน ลงวัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๕๒ เห็น ว่ า
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ดังกล่าวแม้จะเป็ นแนวปฏิบตั ิของหน่ วยงาน
แต่กอ็ อกโดยอธิบดีกรมบังคับคดีซง่ึ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าพนักงานบังคับคดี และมีสภาพบังคับ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบตั ติ าม ดังนัน้ จึงมีผลผูกพันเจ้าพนักงานบังคับคดี สานักงาน
บังคับคดีจงั หวัดสมุทรสาคร และมีผลกระทบถึงผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นบุคคลภายนอกด้วย เมื่อแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวมีผลบังคับกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นการทัวไปที
่
่ใช้กบั การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
ของผู้ท่ถี ูกยึดทรัพย์ เพื่อขายทอดตลาดตามคาพิพากษาหรือคาสังทุ
่ กราย โดยไม่มุ่งหมายให้
ใช้ บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดหรือ บุ ค คลใดเป็ นการเฉพาะ จึง มีล ั ก ษณะเ ป็ นกฎตามมาตรา ๓
แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีก ล่ า วอ้ า งว่ า ได้ ร บั ความเดือ ดร้อ น
หรือ เสีย หายจากแนวปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน ของอธิบ ดีก รมบัง คับ คดี
ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ น กฎดัง กล่ าว ศาลปกครองจึงมีอ านาจก าหนดค าบัง คับได้ต ามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นผู้มสี ทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นาคดี
มาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีข่ ายทอดตลาดทรัพย์สนิ ครัง้ ที่ ๑ จึงเป็ นการยื่นฟ้อง
ภายในก าหนดเวลาเก้ า สิบ วันนั บ แต่ ว ัน รู้ห รือ ควรรู้ถึง เหตุ แ ห่ ง การฟ้ องคดีต ามมาตรา ๔๙
แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ จึง มีค าสัง่ ให้รบั ค าฟ้ องของผู้ฟ้ องคดีไ ว้พ ิจ ารณา
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๗๔๒/๒๕๕๓)
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๙

๒.๒.๔ การดาเนิ นกิ จการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์
๑) การดาเนิ นกิ จการทางศาสนา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒) การปกครองสงฆ์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑) การออกหมายเรียก
กรณี ฟ้ องว่ า พนั ก งานสอบสวนสถานี ต ารวจภู ธ รปาดั ง เบซาร์
ไม่ดาเนินคดีกบั คนร้ายทีล่ กั ทรัพย์ของผูฟ้ ้ องคดี ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เจ้าหน้าที่
ต ารวจประจาสถานีต ารวจดังกล่ า วขอหมายจับผู้ล กั ทรัพ ย์ เมื่อ การใช้อ านาจตามกฎหมาย
วิธ ีพจิ ารณาความอาญาตัง้ แต่ก ารจับกุ ม การแจ้ง ข้อหา การสอบสวน การให้ประกันตัว และ
การพิจารณาเสนอความเห็นต่ อ พนัก งานอัยการเพื่อ ให้มคี าสังฟ
่ ้ อ งหรือ ไม่ ฟ้ อ งในคดีอ าญา
เป็ น ขัน้ ตอนการด าเนิ น การเพื่อ น าไปสู่ ก ารลงโทษผู้ ก ระท าความผิด ทางอาญา อัน เป็ น
กระบวนการยุติธ รรมทางอาญา กรณี พิพ าทดัง กล่ า วจึง มิใ ช่ ก ารฟ้ องคดีเ กี่ย วกับใช้อ านาจ
ทางปกครองหรือการดาเนิน กิจการทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๔)
๒) การจับกุม
กรณีฟ้องว่ า หัวหน้ าหน่ วยป้องกันรักษาป่า ที่ พช.๘ (น้ าเดื่อ) ได้นา
กาลัง เจ้าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้ าที่ทหารและเจ้าหน้ าที่ตารวจเข้าไปในที่ด ินที่ผู้ฟ้ อ งคดี
ขอออกโฉนดที่ด ิน ในขณะที่ผู้ฟ้ อ งคดีและคนงานกาลังทางานกันอยู่ และได้จบั กุ มผู้ฟ้ อ งคดี
และภริยาข้อหาร่วมกันก่ นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทาด้วยประการใดๆ อันเป็ นการทาลายป่า
หรือ เข้ายึด ถือ หรือ ครอบครองป่าเพื่อ ตนเองหรือ ผู้อ่ ืนโดยไม่ไ ด้รบั อนุ ญ าต โดยอ้างว่ าพื้นที่
บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทากินอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรและมีการนาป้ายประกาศไปปิ ดไว้
ทีบ่ ริเวณพืน้ ทีน่ ัน้ ด้วย ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการกระทาดังกล่าวได้กระทาไปโดยมิได้มกี ารตรวจสอบ
โดยละเอียดและไม่ไ ด้มกี ารพิสูจน์ แ น่ ชดั ตามขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด อันเป็ นการกระทา
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนการจับกุมดาเนินคดีอาญา
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของหัว หน้ าหน่ ว ยป้องกันรัก ษาป่า ที่ พช.๘ (น้ าเดื่อ) และให้ห วั หน้ าหน่ วยป้อ งกันรักษาป่า
ที่ พช.๘ (น้ าเดื่อ ) รื้อ ถอนป้ า ยประกาศที่น าไปป กั ไว้ใ นที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดีและสัง่ ห้า มมิใ ห้
กระทาการใดๆ อัน เป็ นการขัด ขวางการใช้ส ิทธิของผู้ฟ้ อ งคดีต ามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
เมื่อ การเข้าตรวจจับกุ มผู้ฟ้ องคดีฐานร่วมกันก่ นสร้าง แผ้ว ถาง หรือ กระทาด้ว ยประการใดๆ
อันเป็ นการทาลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ มีการกาหนดโทษผู้ฝ่าฝื นเป็ นโทษจาคุกและปรับอันเป็ นโทษทางอาญา
เป็ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ของหัวหน้ าหน่ วยป้องกันรักษาป่า ที่ พช.๘ (น้ าเดื่อ) ตามที่มาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กาหนดไว้ การกระทาดังกล่าวจึงเป็ นการกระทา
ในฐานะที่เป็ นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามมาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา เพื่อนาไปสู่การลงโทษผู้กระทาความผิดอาญา ซึ่งเป็ นการดาเนินการ
ของเจ้า พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรือ ต ารวจตามที่ป ระมวลกฎหมายวิธ ีพิจ ารณาความอาญา
กาหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง กรณีจงึ เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการดาเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธ รรมทางอาญา มิใ ช่เ ป็ นการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ การดาเนินกิจการ
ทางปกครอง อันจะอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๕)
๓) การปรับ
กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ า พนั ก งานจราจรได้ ย ึด ใบอนุ ญ าตขับ รถพร้ อ มทัง้
ออกใบสังแก่
่ ผู้ฟ้ อ งคดี และพนัก งานสอบสวน สถานี ต ารวจภูธ รสารภี สังเปรี
่ ยบเทียบปรับ
ผู้ฟ้องคดีข้อหาไม่แสดงสาเนาภาพถ่ ายใบคู่มอื จดทะเบียนรถ ต่อมา เมื่อ ผู้ฟ้องคดีได้นาคู่มอื
จดทะเบีย นรถมาแสดงเจ้า พนั ก งานจราจรกลับไม่ ย อมคืน ใบอนุ ญ าตขับ รถให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี
การกระทาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนใบสัง่
และคืนใบอนุ ญาตขับรถให้แก่ผฟู้ ้ องคดี พร้อมทัง้ ให้เจ้าพนักงานตารวจทีเ่ กี่ยวข้องและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี แต่โดยทีก่ ารยึดใบอนุ ญาตขับขีร่ ถยนต์พร้อมกับ
ออกใบสังและการเปรี
่
ยบเทียบปรับดังกล่าว เป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่ตามพระราชบัญญัตริ ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีบทบัญญัตกิ าหนด
โทษจาคุกและโทษปรับอันเป็นโทษทางอาญาไว้ดว้ ย การกระทาดังกล่าวของเจ้าพนักงานจราจร
และพนัก งานสอบสวน จึงเป็ นการดาเนินการตามกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา ซึ่งอยู่ใ น
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรม มิใช่เป็ นการใช้อานาจทางปกครองหรือเป็ นคาสัง่
ทางปกครองที่จะอยู่ใ นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๑

แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และสาหรับกรณี ท่ีขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้ชดใช้
ค่ า เสีย หายอัน เนื่ อ งมาจากการกระท าละเมิด นั น้ เมื่อ การกระท าของเจ้า พนั ก งานจราจร
และพนักงานสอบสวนมิใช่เป็ นการกระทาอันเกิดจากการใช้อานาจทางปกครองหรือเป็ นคาสั ง่
ทางปกครอง แต่เป็ นการใช้อานาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีตามฟ้องจึงมิใช่
เป็ นการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจ
ทางปกครองที่จะอยู่ใ นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ เช่นกัน (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๔๖/๒๕๕๕)
๔) การปล่อยชัวคราว
่
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น
กรณี ฟ้ องว่ า พนั ก งานสอบสวนสถานี ต ารวจนครบาลศาลาแดง
ไม่ไ ด้ทาการสอบสวนและดาเนินคดีอ าญาฐานบุกรุ ก กับเจ้าของบ้านข้างเคียงของผู้ฟ้ อ งคดี
ตามที่ผู้ฟ้ องคดีได้แ จ้ง ความร้อ งทุ กข์ไ ว้ เป็ นเหตุ ให้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั ความเสียหาย ขอให้ศ าล
มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ร ับ ผิด ชดให้ ค่ า เสีย หายดัง กล่ า ว
แม้กรณีพพิ าทจะเป็ นการกล่าวอ้างเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจาก
การละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติห รือ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด ัง กล่ า วล่ า ช้า
เกินสมควรก็ตาม แต่เมื่ออานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลศาลาแดง
ในฐานะพนักงานสอบสวนที่ต้องทาการสอบสวนและดาเนินคดีอาญากับบุคคลตามคาร้ องทุกข์
ของผู้ฟ้อ งคดี นัน้ เป็ นขัน้ ตอนการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายวิธ ีพจิ ารณาความอาญา
อันเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาในการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เหตุดงั กล่าวจึงเป็ นเหตุละเมิดอันเนื่องมาจากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทา
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้อานาจหน้าทีใ่ นการดาเนินกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา กรณีจ ึง ไม่ ใ ช่ ค ดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระท าละเมิด ของหน่ ว ยงานทางปกครอง
หรือ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ
หรือปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๑๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๖) การขออายัดตัวผูต้ ้องหา
กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนเป็ นโจทก์ย่นื ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็ นคดีแพ่ง
ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีในข้อหาผิดสัญ ญาประกันตัว ผู้ต้องหา ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ต้อ งหา
ถูกควบคุมตัวอยู่ท่ศี าลแขวงดุสติ จึงได้มหี นังสือถึงพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้นาตัวผู้ต้องหา
มาทาการฟ้องคดีทศ่ี าลแขวงอุบลราชธานีก่อนคดีจะขาดอายุความ แต่พนักงานสอบสวนละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่นาตัวผูต้ ้องหาไปดาเนินคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามคาร้องขอ
ของผูฟ้ ้ องคดี ทาให้ผฟู้ ้ องคดีไม่สามารถขอลดค่าปรับตามสัญญาประกันตัวผูต้ ้องหาดังกล่าวได้
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติช ดใช้ค่ า เสีย หายจากการ
กระท าละเมิด ของพนั ก งานสอบสวน เมื่อ แนวทางปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การอายัด ตัว ผู้ ต้ อ งหา
ตามหนั ง สือ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๙๖๑๐ ลงวัน ที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๔๖
เรื่อ ง แนวทางปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การอายัด ตัว ผู้ต้อ งหาก าหนดไว้ว่ า หากพนั ก งานสอบสวน
จ าเป็ น ต้ อ งได้ ต ัว ผู้ ต้ อ งหาซึ่ง ถู ก คุ ม ขัง ในคดีอ่ืน ไว้ เ พื่อ สอบสวนด าเนิ น คดีใ นอีก คดีห นึ่ ง
ให้พนักงานสอบสวนมีหนังสือแจ้งไปยังสถานทีค่ วบคุมตัวผู้ต้องหา เช่น เรือนจา สถานีตารวจ
หรือ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่คุ ม ขัง ผู้ต้อ งหาว่ า ผู้ต้อ งหาดัง กล่ า วเป็ น บุ ค คลที่พ นัก งานสอบสวน
ต้องการได้ตวั ไว้เ พื่อสอบสวนดาเนินคดี โดยพนักงานสอบสวนจะต้อ งดาเนินการขอให้ศาล
ออกหมายจับ หลัง จากศาลออกหมายจับ แล้ว ให้ส่ ง หนั ง สือ ขออายัด ตัว ผู้ต้อ งหาพร้อ มกับ
ส่งสาเนาหมายจับไปยังสถานที่คุมขังผู้ต้องหา ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๗๘
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ทัง้ การนาตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องคดีนัน้ ยังขึน้ อยู่กบั
การพิจ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ พนั ก งานอัย การ เพื่อ ให้ ม ีค าสัง่ ฟ้ องหรือ ค าสัง่ ไม่ ฟ้ อง
ตามมาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กรณีจงึ เห็นได้ว่า
การขออายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อนามาดาเนินคดีต่อศาล เป็ นวิธกี ารหนึ่งในขัน้ ตอนการดาเนินการ
ของพนัก งานสอบสวนเพื่อ ให้ไ ด้ต ัว ผู้ต้ อ งหาซึ่งถู กกล่ าวหาว่ากระทาความผิดในคดีท่ไี ด้ขอ
อายัด ตัว ไว้นั น้ มาด าเนิ น การสอบสวน เพื่อ ที่จ ะทราบข้อ เท็จ จริง หรือ พิสูจ น์ ค วามผิด และ
เพื่อ จะเอาตัว ผู้ก ระทาผิด มาฟ้ องลงโทษตามอ านาจหน้ าที่ท่ีก าหนดไว้ใ นประมวลกฎหมาย
วิธ ีพจิ ารณาความอาญา อันเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ใ นกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา ดังนัน้
การที่พ นั ก งานสอบสวนไม่ ส ามารถน าตัว นาง น. มาฟ้ องคดีต่ อ ศาลแขวงอุ บ ลราชธานี
ได้ท ัน ภายในระยะเวลาการฟ้ องคดีจ ึง เป็ น การกระท าที่อยู่ในอ านาจการควบคุ มตรวจสอบ
ของศาลยุตธิ รรม (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๓

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
กรณีฟ้ องว่ า ผู้กากับการสถานีต ารวจภูธ รเมือ งแม่ฮ่อ งสอนกับพวก
ได้ต รวจยึด สิ่ง ประดิษ ฐ์ท่ีท าด้ว ยไม้ท่ีผู้ฟ้ องคดีน าเข้า มาในราชอาณาจัก รไว้เ พื่อ ตรวจสอบ
เนื่อ งจากมีเ หตุ อ ันควรสงสัยว่าพฤติการณ์ การนาเข้าสิ่งประดิษ ฐ์ท่ที าด้ว ยไม้ด ังกล่ า วน่ าจะ
ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ผู้ก ากับ การสถานี ต ารวจภู ธ ร
เมืองแม่ฮ่องสอนและสานักงานตารวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหาย และคืนสิง่ ประดิษฐ์ทท่ี าด้วยไม้
ซึง่ ได้ตรวจยึดอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี เมือ่ การใช้อานาจในการตรวจยึด
สิง่ ของดังกล่าวเป็ นการดาเนินการโดยใช้อานาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
และตามพระราชบัญ ญัติก ารส่ ง ออกไปนอกและการน าเข้า มาในราชอาณาจัก รซึ่ง สิน ค้ า
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็ นกฎหมายที่บญ
ั ญัตโิ ทษในทางอาญาและมีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี าร
ในการนาตัวผู้กระทาผิดอาญามาลงโทษไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว จึงเป็ นการใช้อานาจดาเนินการ
ตามกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา มิใ ช่ก ารใช้อ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง กรณี
ตามฟ้องดังกล่าวจึงเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจกระทาการในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง่ อยู่ใน
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรม (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๖/๒๕๕๔)
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
กรณี ฟ้ องว่ า บริ ษั ท อสมท จ ากั ด (มหาชน) โดยอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา
ธุ รกิจการค้า ได้ย่ ืน ขอรับ การจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงกรรมการโดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ร ับ ความเสี ย หาย ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอน
การรับ จดทะเบีย นดัง กล่ า ว เมื่อ การยื่น ค าขอรับ จดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงกรรมการของ
บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) โดยนาย น. และนาย ว. ในฐานะกรรมการของบริษทั เป็ นเพียง
การดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ตามมติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการบริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ต่ออธิบ ดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเท่านัน้ การกระทาของนาย น. และนาย ว. ซึ่งเป็ นเพียงกรรมการของบริษัทมหาชนจากัด
ดังกล่าว จึงไม่เป็ นการใช้อานาจทางปกครองหรือดาเนินกิจการทางปกครองของบริษทั อสมท
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เ ป็ น หน่ ว ยงานทางปกครอง และกรณีข องนาย น. และนาย ว.
ในฐานะที่เ ป็ นเจ้า หน้ าที่ของรัฐแต่ อ ย่า งใด จึงไม่เ ป็ น คดีพิพ าทที่อ ยู่ใ นอ านาจพิจ ารณาของ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดียน่ ื ฟ้องเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงเป็ นจาเลยต่อศาลแขวง
พิษณุ โลกในประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในทีด่ นิ ศาลแขวงพิษณุโลกจึงมีหนังสือถึง
เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดพิษณุ โลก สาขาพรหมพิราม ให้ทาการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดนิ
ที่แ น่ นอนเพื่อทาแผนที่รงั วัดเสนอศาล แต่พนักงานเจ้าหน้ าที่มาไม่ตรงตามกาหนดเวลานัด
ประกอบกับในการรังวัดครัง้ นี้เจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงนาเจ้า หน้าทีร่ งั วัดเพียงฝ่ายเดียว ผูฟ้ ้ องคดี
เห็นว่าการรังวัดได้รุกล้าเข้ามาในที่ดนิ ของผูฟ้ ้ องคดี มีผลทาให้ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีมเี นื้อทีล่ ดลง
อันเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
ผลการรังวัดที่ดนิ ดังกล่าว เมื่อการดาเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้ าที่รงั วัด เป็ นการดาเนินการ
ตามค าสังของศาลแขวงพิ
่
ษณุ โลก อันเป็ นการกระทาตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
เพื่อ ใช้ป ระกอบการพิจ ารณาพิพ ากษาคดี มิใ ช่ ก ารรัง วัดตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่ ง ประมวล
กฎหมายที่ดนิ หากผู้ฟ้ องคดีเห็นว่าเจ้าหน้ าที่จดั ทาแผนที่พพิ าทโดยไม่ถูก ต้องตามระเบียบ
และเป็ นการกระทาที่ไ ม่ถู ก ต้อ งหรือ ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ก็ช อบที่จ ะใช้ส ิทธิโต้แย้งคัดค้า น
การรัง วัด จัด ท าแผนที่พ ิพ าทนัน้ ต่ อ ศาลแขวงพิษ ณุ โ ลก กรณี จ ึง ไม่ อ ยู่ใ นอ านาจพิจ ารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
(คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๒๑๑/๒๕๕๕)
กรณีฟ้องว่า นายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กรุงเทพมหานครและผูอ้ านวยการ
ส านั ก ทะเบีย นธุ ร กิจ ได้ ร ับ จดทะเบีย นเปลี่ ย นแปลงจ านวนกรรมการ อ านาจกรรมการ
และตราประทับ ของบริษัท ป. ตามมติท่ีป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
เนื่องจากผู้ร่วมพิจารณาและลงมติในการประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท มิได้มกี าร
ส่งหนังสือการบอกกล่าวเรียกประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็ นการประชุมที่มเี จตนาไม่สุจริต
ไม่เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นได้เ ข้าร่ว มประชุมทุกคน ซึ่งต่ อ มาได้มมี ติท่ปี ระชุมวิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น
ลบล้างมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ คาสังเพิ
่ กถอน
ค าสัง่ ของนายทะเบีย นหุ้น ส่ ว นบริษัท กรุ ง เทพมหานครที่จ ดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงอ านาจ
กรรมการดังกล่าว ในขณะเดียวกันผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้ย่นื คาร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ขอให้เพิกถอน
มติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา เมื่อกรณีท่ศี าลจะวินิจฉัยข้อพิพาท
ตามคาร้องดังกล่าวได้นนั ้ ศาลจาต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าการประชุมและมติทป่ี ระชุม
วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้นของบริษัท ป. ชอบด้ว ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ ไม่ อันเป็ น
ข้อ พิพ าทระหว่างเอกชนกับเอกชนแล้ว จึงจะพิจารณาเกี่ย วกับการรับ จดทะเบียนที่พิพาท
ในคดีน้ีว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่ อไปได้ คดีน้ีจงึ มิใช่คดีพพิ าทเกี่ยวกับ การที่หน่ วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๓๑/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๕

๒.๒.๗ การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ทวไป
ั่
๑) การรักษาพยาบาล
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒) การขับรถ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓) การปิ ดกัน้ ลาน้าเพื่อการผลิ ตไฟฟ้ า
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕) การดูแลรักษาต้นไม้

/

ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖) การแจ้งความร้องทุกข์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗) การขุดลอกทางน้านอกเขตชลประทาน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๘) การหักเงิ นบาเหน็จบานาญเพื่อชาระหนี้ ตามคาขอ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๙) การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑๐) การติ ดตัง้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒.๘ การเลือกตัง้ และการเพิ กถอนสิ ทธิ เลือกตัง้
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ อ านวยการการเลือ กตัง้ ประจ าเทศบาลต าบลวัด สิง ห์
ออกประกาศผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาเทศบาลตาบลวัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดสิงห์ทไ่ี ด้รบั สมัครรับเลือกตัง้
และไม่ได้รบั เลือกตัง้ เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ โดยระบุว่าไม่รบั สมัครผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามและได้มหี นังสือ
สานักงานเทศบาลตาบลวัดสิงห์ เรือ่ ง แจ้งประกาศไม่รบั สมัครรับเลือกตัง้ แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สาม
ทราบว่าผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามไม่มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดสิงห์ เนื่องจาก
เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ การทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดชัยนาทซึง่ ได้รบั มอบอานาจ
มาจากคณะกรรมการการเลือ กตัง้ ให้ร ับ ค าร้อ งและวินิ จ ฉั ย สิท ธิส มัค รรับ เลือ กตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีคาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดชัยนาท
รวมทัง้ สิ้น ๓ ฉบับ ให้ยกคาร้องของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามที่ร้องขอให้มคี าสังให้
่ รบั สมัครผู้ฟ้องคดี
ทัง้ สามและประกาศให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามเป็ นผู้มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลวัดสิงห์ และการที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้มมี ติในการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
รับทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดชัยนาททัง้ สามฉบับดังกล่ าว
เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือ กตัง้ (ที่ถู ก คือ มติของคณะกรรมการการเลือ กตัง้ ) ทัง้ สามฉบับ
และประกาศผู้อ านวยการการเลือ กตัง้ ประจ าเทศบาลต าบลวัด สิง ห์ใ นส่ ว นที่ไ ม่ ร ับ สมัค ร
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สาม เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีอ่ ยู่ในอานาจพิจารณา
และวินิจฉัยของศาลอุ ทธรณ์ จึงไม่อยู่ใ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๒/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๓/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
๒.๒.๙ การใช้ อ านาจตามพระราชบัญ ญัติ ก ารรัก ษาความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๗

๒.๒.๑๐ การใช้ อานาจตามพระราชกาหนดบริ ห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒.๑๑ การใช้ อ านาจตามพระราชก าหนดบรรษัท บริ ห ารสิ นทรัพ ย์ไ ทย
พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชก าหนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญ ญัติว่ า ไม่ใ ห้น ากฎหมายว่ า ด้ว ยการจัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจ ารณา
คดีปกครอง มาใช้บงั คับแก่การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของ บสท.
ตามพระราชกาหนดนี้ และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ คาสัง่ คาวินิจฉัย การอนุ ญาต และ
การกระทาอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
ด้อ ยคุ ณภาพตามพระราชกาหนดนี้ ประกอบกับ มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติว่า รัฐมนตรี
มีอ านาจหน้ าที่ก ากับโดยทัวไปซึ
่
่งกิจการของ บสท. เพื่อ การนี้ มีอ านาจสังให้
่ บสท. ชี้แจง
ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยัง้ การกระทาของ บสท. ทีข่ ดั ต่อนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรณีตามฟ้องปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูก บสท. แจ้งให้ชาระหนี้
และจะบัง คับขายทอดตลาดที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีใ นฐานะผู้ค้า ประกัน เพื่อ ช าระหนี้ ของลูก หนี้
รายบริษทั ก. ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือร้องขอให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึง่ มีอานาจหน้าที่
ก ากับ โดยทัว่ ไปซึ่ง กิจ การของ บสท. ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชก าหนด
บรรษัทบริห ารสิน ทรัพ ย์ไ ทยฯ สังยั
่ บยัง้ มิใ ห้ บสท. ดาเนิน การดัง กล่ า ว แต่ รฐั มนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังกลับละเลยเพิกเฉยไม่ดาเนินการใดๆ เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย
จากการที่ต้อ งเสีย สิท ธิใ นที่ดิน จากการขายทอดตลาด และถู ก ศาลล้ม ละลายกลางมีค าสัง่
พิท ัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ด ขาด ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ก ระทรวงการคลัง รั บ ผิด ชดใช้
ค่ า เสียหายในผลแห่ ง ละเมิดจากการละเลยต่ อ หน้ า ที่ข องรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง
ดังกล่าว ซึง่ เป็นคดีพพิ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
อย่างไรก็ตาม เมื่อ หน้าที่ในการกากับดูแลโดยทัวไปของรั
่
ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อ
การดาเนินกิจการของ บสท. ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยฯ
เป็ นหน้ าที่ท่กี ฎหมายก าหนดขึ้นเพื่อ ให้ต รวจสอบว่าการดาเนินกิจการของ บสท. เกี่ยวกับ
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ อันเป็ นการดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของ บสท. การฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังละเลยต่ อหน้ าที่ในกรณี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกล่าว จึงถือเป็ นการฟ้องคดีท่สี บื เนื่องมาจากการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
ด้ อ ยคุ ณ ภาพของ บสท. เช่ น เดี ย วกัน กรณี จ ึง ไม่ อ ยู่ ใ นอ านาจการพิ จ ารณาพิพ ากษา
ของศาลปกครองตามที่มาตรา ๑๑ แห่ งพระราชกาหนดดังกล่ า ว บัญ ญัติยกเว้น ไว้ (ค าสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๕๕)
กรณี ฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ถือ กรรมสิท ธิพ์ ร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้า งตาม
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๒๔๒ และโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๗๒๔๓ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ซึง่ เป็ นเอกชน
ผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ ทัง้ สองแปลงมาจากการขายทอดตลาดของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ได้นา
โฉนดที่ดนิ ดังกล่าวไปจดทะเบียนระงับจานองรวมสองโฉนดและขายที่ดนิ รวมสองโฉนดต่ อ
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย โดยลงนามในคาขอจดทะเบียนทัง้ สอง
ประเภทว่ าเป็ นผู้ทาการแทนผู้ฟ้ อ งคดี ทัง้ ที่ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่เ คยมอบอ านาจให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔
ไปดาเนินการแทนผู้ฟ้องคดี อันเป็ นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนการจดทะเบียนของเจ้าพนักงานที่ดนิ เป็ นคดีพพิ าท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ แต่โดยทีเ่ ป็ นการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการใช้อานาจของ บสท. ตามมาตรา ๗ ประกอบกับ
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แห่ งพระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมาจากสถาบัน การเงินและบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ การฟื้ นฟูเ ศรษฐกิจหรือความมันคงของประเทศตามขอบ
่
วัต ถุ ป ระสงค์ข อง บสท. ข้อ พิพ าทที่เ กิด ขึ้น จึงเป็ น การกระท าที่เ กิดขึ้น จากการด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดของ บสท. เป็ น สาคัญ ซึ่ง การที่ศ าลจะมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่
เพิกถอนการจดทะเบียนระงับจานองรวมสองโฉนดและการจดทะเบียนขายรวมสองโฉนดได้นนั ้
ศาลจาต้องพิจารณาว่าการดาเนินการบังคับจานองกับทรัพย์สนิ ของผูฟ้ ้ องคดีทเ่ี ป็ นหลักประกัน
สาหรับสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักประกันดังกล่าวโดยวิธกี าร
ขายทอดตลาดของ บสท. เป็ นการด าเนิ นการโดยชอบด้ว ยพระราชกาหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทยฯ หรือไม่ ซึ่งบทบัญ ญัติตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกาหนดเดียวกัน กาหนด
ไม่ใ ห้นากฎหมายว่าด้ว ยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บงั คับกับ
กรณีดงั กล่ าว ศาลปกครองจึง ไม่มอี านาจพิจารณาพิพากษาหรือ มีค าสัง่ เกี่ย วกับข้อ พิพาท
ในคดีน้ไี ด้ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๓๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๙

๒.๒.๑๒ การใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
กรณี ฟ้ องว่ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มัค รรับ เลื อ กตั ง้ ของพรรคการเมื อ ง
ทัง้ ๔๐ พรรค ทีย่ น่ ื ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ฝา่ ฝืนมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการเลือ กตัง้ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่ง สมาชิก วุ ฒ ิส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๙๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ เนื่ อ งจากบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ส มัค รรับ เลือ กตัง้ ดัง กล่ า ว
มีแต่เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตัง้ ที่มภี ูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยไม่มกี าร
กระจายไปตามภาคต่างๆ ของประเทศอย่างเป็ นธรรม ผู้ฟ้องคดีในฐานะผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จึงได้ม ี
หนัง สือ ขอคัด ค้า นการเลือ กตั ง้ ต่ อ ประธานคณะกรรมการการเลือ กตัง้ แต่ ต่ อ มาส านัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้มหี นังสือแจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
การกระทาดังกล่าวมิได้เป็ นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ จึงสังไม่
่ รบั คาคัดค้าน
ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ค าสัง่ ดัง กล่ า วไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้
คณะกรรมการการเลือ กตัง้ พิจารณาและมีค าสังหรื
่ อ ค าวินิจฉัยค าคัดค้านให้เ สร็จสิ้นภายใน
๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาหรือค าสังถึ
่ งที่สุด เมื่อคณะกรรมการการเลือ กตัง้ มีมติ
ไม่รบั ค าร้องของผู้ฟ้ อ งคดีท่คี ดั ค้านการเลือ กตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
ชีข้ าดปญั หาหรือข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ การกระทาดังกล่าว
จึงเป็นการวินิจฉัยชีข้ าดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
มิใช่คดีพพิ าทที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ (ค าสัง่ ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ฟ.๑๗/๒๕๕๕)
กรณีฟ้ องว่ า การเลือ กตัง้ นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสาริ ก าและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาริกาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็ นการกระทา
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการจัดงานเลีย้ งมงคลสมรสในโรงเรียนสาริกา
ซึ่งเป็ นเขตเลือกตัง้ เขตหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้มหี นังสือร้องเรียนคัดค้านการเลือกตัง้ ต่อประธาน
กรรมการการเลือ กตัง้ ประจาจังหวัดนครนายกขอให้ต รวจสอบการเลือ กตัง้ ดังกล่ าว ต่ อ มา
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาลิกา
และสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสาริกา โดยให้ม ีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๓๐ พฤศจิก ายน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒๕๕๔ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกครัง้
แต่ ไ ม่ม ีก ารวินิ จ ฉัย ในประเด็น ดัง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ตาม
กรอบอ านาจของศาลปกครอง ดังนี้ สังให้
่ การเลือกตัง้ ตกเป็ นโมฆะและสังให้
่ คณะกรรมการ
การเลือ กตัง้ ด าเนิ นการตามกฎหมายว่ าด้ว ยการเลือ กตัง้ เมื่อ การมีห นัง สือ ร้อ งเรีย นขอให้
ตรวจสอบการเลือ กตัง้ ก็ เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ พิก ถอนผลการเลือ กตัง้ ที่ค ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ ไปแล้ว จึงเป็ นกรณีการคัดค้านการเลือกตัง้ โดยหาก
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการดาเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็ นการละเลยไม่ใช้อานาจหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด เป็ นการฝา่ ฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ ก็เป็ นการโต้แย้งเกี่ยวกับ
ั หาหรือ ข้อ โต้แ ย้ง ที่เ กิด ขึ้น เกี่ยวกับ การเลือ กตัง้
การสืบ สวนสอบสวนและวินิจ ฉั ย ชี้ข าดป ญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็ นกฎหมายตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ เป็ นการใช้อานาจของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ตามมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว อันเป็ นการใช้อานาจ
โดยตรงตามรัฐ ธรรมนู ญ กรณี จ ึง ไม่อ ยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุ ด
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือ กตัง้
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เป็ นคดีพพิ าทที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิ่น
อยู่ในอานาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๕)
๓. ข้ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกับ อ านาจหรื อ เขตอ านาจของศาลปกครองกรณี ค ดี ที่ ยื่ น ฟ้ อง
ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน
๓.๑ กรณี คดีที่ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองชัน้ ต้ นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๑

๓.๒ กรณี คดีที่ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน
๓.๒.๑ กรณี มีประเด็นที่ จาเป็ นต้ อ งวิ นิจฉั ยก่ อ นอยู่ในอ านาจของศาลอื่ น
ซึ่งมิ ใช่ศาลปกครอง
(๑) ประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในที่ดิน
กรณี ท่ี ผู้ ฟ้ องคดี ฟ้ องขอให้ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาให้ ส านั ก งานที่ ดิ น
จังหวัดสระบุร ี สาขาแก่งคอย ออกโฉนดที่ดนิ ในบริเวณที่พพิ าทให้ผู้ฟ้องคดีและให้เพิกถอน
การออกโฉนดที่ดิน ให้น าย ว. เฉพาะส่ ว นที่ไ ด้ร งั วัด รุ ก ล้ าเข้า มาในที่ด ินพิพ าทที่ผู้ฟ้ องคดี
มีสทิ ธิค รอบครอง เป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับ การที่หน่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ออกคาสังโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ คดีน้ีจงึ อยู่ใน
อ านาจพิจ ารณาพิพ ากษาของศาลปกครอง และแม้ก รณี พิพ าทตามค าฟ้ องจะปรากฏว่ า
มีประเด็นที่ศาลจาเป็ นต้องวินิจฉัยให้ได้ความก่อนว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มสี ทิ ธิครอบครองในที่ดนิ
พิพาทตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ แล้วจึงจะสามารถวินิจฉัยในประเด็นหลักแห่งคดีได้ว่าคาสังของ
่
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดสระบุร ี สาขาแก่งคอย ทีอ่ อกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่นาย ว. ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ และการที่สานักงานที่ดนิ จังหวัดสระบุร ี สาขาแก่งคอย ไม่ดาเนินการออกโฉนดที่ดนิ
ให้ผฟู้ ้ องคดีตามคาขอเป็ นการละเลยต่อหน้าทีห่ รือไม่ ศาลก็มอี านาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกัน
ทีต่ ้องวินิจฉัยก่อนนัน้ เพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่ง คดีได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๕๖๖/๒๕๕๔)
(๒) ประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิ ธิ
กรณีฟ้องว่า นายทะเบียนมูลนิธกิ รุงเทพมหานครรับจดทะเบียนแก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับของมูลนิธไิ ลออนส์ในประเทศไทยทัง้ ฉบับ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
มูล นิ ธ ิฯ โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น กรรมการมู ล นิ ธ ิฯ และมู ล นิ ธ ิฯ
ได้รบั ความเสียหาย จึงเป็ นการฟ้องว่านายทะเบียนมูลนิธกิ รุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้อานาจตามกฎหมายรับจดทะเบียนแก้ไ ขเพิ่มเติมข้อ บังคับของมูลนิธ ิฯ ที่ผู้ฟ้อ งคดี
เป็ นสมาชิกอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทาการโดยไม่ถูกต้องตามที่มาตรา ๑๒๘
แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แ ละข้อ บัง คับ ของมูล นิ ธ ิฯ ก าหนดไว้ และโดยที่
การรับจดทะเบียนของนายทะเบียนมูลนิธกิ รุงเทพมหานคร เป็นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีมคี าขอให้ศาล
เพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียนมูลนิธกิ รุงเทพมหานคร อันเป็ นประเด็นหลักแห่งคดี
คดีน้ี จ ึง เป็ น คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การที่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ออกค าสัง่ โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
แม้ศ าลปกครองชัน้ ต้ น จะต้ อ งพิจ ารณาประเด็น ความชอบด้ว ยกฎหมายของการประชุ ม
และมติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการมูล นิ ธ ิฯ ด้ว ยก็ต าม แต่ ก็ถือ เป็ น ประเด็น เกี่ย วพัน กัน ที่ต้อ ง
วินิจฉัยก่อน ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้นมีอานาจวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวได้ตามข้ อ ๔๑ วรรคสอง
แห่ งระเบียบฯ ว่า ด้ว ยวิธ ีพ ิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็ นคดีปกครองที่ศ าลปกครองมีอ าน าจ
พิจ ารณาพิพ ากษาหรือ มีค าสัง่ ได้ ต ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ ง พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ (คาสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๔)
๓.๒.๒ กรณี มี ป ระเด็ น ที่ จ าเป็ นต้ อ งวิ นิ จฉั ย ก่ อ นอยู่ ใ นอ านาจของ
ศาลปกครองสูงสุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

บทที่ ๔
เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง
การฟองคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะตองยื่นฟองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด ศาลปกครองจึงจะรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณาพิพากษาได
ซึ่งเงื่อนไขแหงการฟองคดีที่สําคัญ ไดแก การเปนผูมีสิทธิฟองคดี การดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย และการยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดี
เปนตน
๑. ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง
๑.๑ ผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
๑.๑.๑ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
๑) เหตุแหงการเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(๑) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา นั้น เมื่อผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนอางวาเปนราษฎร
ที่อาศัยอยูในบริเวณที่ดินที่อยูในเขตตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมากอน โดยเพาะปลูกพืชผล
ทํากินมาเปนเวลานาน ภายหลังพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุ พืช ไดขับไลผูฟองคดีทั้งยี่สิบ หกคนออกจากที่ดินที่อาศัยทํากิน ผูฟองคดี
ทั้ ง ยี่ สิ บ หกคนย อมเป นผู ได รั บความเดื อดร อนหรื อเสี ยหายจากพระราชกฤษฎี กาฉบั บพิ พาท
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๘๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ที่กําหนดใหปาปากคลองบางพระ ปาเกาะเจา และปาเกาะลอย ในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบล
หนองเสม็ด และตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่
ทายกฎกระทรวงเปนปาสงวนแห งชาติ นั้น เมื่ อผูฟองคดีทั้งสิบ หาคนอางวาไดครอบครอง
อยู อ าศั ย ทํ า กินในบริเ วณดั ง กล า วมาตั้ ง แตกอ นที่ ก ฎกระทรวงฉบั บ พิ พ าทจะมี ผ ลใชบั งคั บ
ผูฟองคดีทั้งสิบหาคนจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากกฎกระทรวงฉบับพิพาทนับแตวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวประกาศ
และมีผลใชบังคับ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล
หวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยไมชอบดว ยกฎหมาย เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุมที่ดินซึ่งผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ปลู กปาล มน้ํ ามั น ตามหนั ง สื อ อนุ ญ าตให เ ข า ทํ า ประโยชน ห รื อ อยู อ าศั ย ภายในเขตป า สงวน
แหงชาติ (ป.ส. ๒๓) และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก. ๔ – ๐๑) ใหแกเกษตรกรทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว นั้น กรณีถือวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา หัวหนาเขตรักษาพันธุสตั วปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) ไดเขาปลูกปาและปกหลักเขตทับที่ดินที่ผูฟองคดี
ทั้งสิบหาคนเปนผูครอบครองทําประโยชน อันเปนผลมาจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริ เวณที่ดินปาทุงมน ปาบั กได ปาตาเบา ปาฝงซายหว ยทับทัน และป าหวยสําราญ
ในทองที่ตําบลกาบเชิง ตําบลโคกตะเคียน ตําบลตะเคียน ตําบลดาน ตําบลแนงมุด ตําบลบั กได
ตํ าบลตาเมี ยง อํ าเภอกาบเชิ ง ตํ าบลตาตุ ม ตํ าบลเทพรั กษา อํ าเภอสั งขะ และตํ าบลอาโพน
ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ สํานักงาน
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) หรือหนวยงานที่เกี่ยวของยกเลิกเขตรักษาพันธุสัตวปาฯ
ที่ทับที่ดินของผูฟองคดีและคืนที่ดินใหแกผูฟองคดี นั้น ผูฟองคดีทั้งสิบหาคนยอมเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๒ – ๓๖/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองวา คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ไ ด อ อกประกาศคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ว า ด ว ยรู ป แบบ
และวิ ธี ก ารแสดงข อ ความคํ า เตื อ นประกอบภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล หรื อ
ภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนประกาศที่พิพาทดังกลาว นั้น การที่ผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดเปนผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาวที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากประกาศดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และ
มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการแสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ ประกอบการโฆษณาหรื อ
ประชาสั ม พั น ธ เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวไดกําหนดใหมีการแสดงขอความคําเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดง
ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล หรื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมไดใหอํานาจ
ในการกําหนดหลักเกณฑขางตนไว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนกฎกระทรวง
ดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่เป นผูประกอบกิจการคา ประกอบกิจการโรงงาน
และผลิต เครื่องดื่ม สุรา เบียร ไวน และเครื่องบริโภคอื่น รวมถึงจัดจําหนายและกระจายสินคา
ที่ไดมีการประกอบกิจการ และเปนตัวแทนจําหนายสินคาดังกลาวจากตางประเทศ กรณีดังกลาว
ผูฟองคดีทั้งสี่จึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการออกกฎกระทรวงที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีซึ่งไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

นิติกรชํานาญการพิเศษ ภายหลังจากที่ระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับ ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เนื่องจากระเบียบดังกลาวกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ หรือ ๙ว กอนระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับเทานั้น ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนระเบียกระทรวงการคลังดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหน งในระดับ สูงขึ้น และมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน
ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท แตเมื่อผูบังคับบัญชาไมดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนใหกับ
ผูฟองคดี โดยนําระเบียบดังกลาวและหนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/
๒๖๐๗๗ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ มาใช กั บ ผู ฟ องคดี ดั งนั้ น ผู ฟ องคดี จึ งเป นผู ได รั บ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ด ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ใหผูซึ่งเปนพนักงานของสํานักงาน
อยู ใ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ เป น พนั ก งานตามระเบี ย บนี้ และคงดํ า รงตํ า แหน ง และอั ต รา
เงินเดือนตามที่ไดรับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงาน
ตามสัญญาจาง ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิ การตอเวลางานเมื่อเกษียณอายุในตําแหนงพนักงาน
ประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่จะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมกันชดใช
ค า เสี ย หายแก ผู ฟ อ งคดี นั้ น เมื่ อผู ฟ องคดี ได รั บการบรรจุ แต งตั้ งเป นพนั กงานประจํ าของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดํารงตําแหนงผูตรวจการ (นักบริหาร ๙) ตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งขอ ๙ ประกอบกับขอ ๘๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลใชบังคับขณะนั้น กําหนดใหพนักงานมีสิทธิไดรับ
การคัดเลื อกเปนพนั กงานประจําพิ เศษ เมื่ออายุเกิ นกวาหกสิบปบริบูรณแตไมเ กิ นหกสิบ ห า ป
บริ บู ร ณ แต ก อ นที่ ผู ฟ อ งคดี จ ะเกษี ย ณอายุ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได อ อกระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่พิพาทยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดกําหนดบทบัญญัติ
ขอ ๙๘ ของระเบียบที่พิพาทไวดังกลาวขางตน บทบัญญัติดังกลาวจึงทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิ
การตอเวลางานเมื่อเกษียณอายุในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่จะไดรับ
รายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๗

หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากขอ ๙๘ ของระเบียบที่พิพาท
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า กฎ ก.ค.ศ. ว า ด ว ยการให ข า ราชการครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ กษาได รั บเงิ นเดื อนสู งกว าหรื อต่ํ ากว าขั้ นต่ํ าหรื อสู งกว าขั้ นสู งของอั นดั บ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ.
ว าด วยการให ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได รับเงิ นเดื อนสู งกวาหรื อต่ํากว าขั้ นต่ํ า
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๓ หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับ
อยูเดิม” เปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะมีผลเปนการตัดสิทธิผูฟองคดีและครูผูชวยที่บรรจุ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑ กอนวันที่
๓ กั น ยายน ๒๕๕๓ ไม ใ ห ไ ด รั บ การปรั บเงิ นเดื อนขึ้ น ๑๐,๗๗๐ บาท หรื อขั้ นต่ํ าของครู คศ.๑
ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. และคําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนขาราชการครูไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผานการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา ๒ ป แลวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
อันดับ คศ.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แตไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหไดรับเงินเดือน
ในอัตราขั้นต่ําของครู อันดับ คศ.๑ เนื่องจากคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ยังไมไดออก กฎ ก.ค.ศ. มารองรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีดังกลาวและไมไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนในอัตราขั้นต่ําของครู อันดับ คศ.๑ ยอนหลังไปถึงวันที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑ เนื่องจาก กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่พิพาท มิไดกําหนดใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ ยอนหลังไปถึงวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู คศ.๑ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน )
กรณีฟองวา ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยจํานวน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารได ม า วาระการดํ า รงตํ า แหน ง และการพ น จากตํ า แหน ง ของ
ประธานสภาคณาจารย และกรรมการสภาคณาจารย การประชุ ม และการดํ า เนิ น งานของ
สภาคณาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน
ขอบังคับดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีดํารงตําแหนงศาสตราจารย (สบ. ๕) ภาควิชาการสืบสวน
สว นวิ ชาการสืบสวนและสอบสวน กองบังคับ การวิช าการ กองบั ญชาการโรงเรียนนายร อย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตํารวจ ซึ่งเปนผูอยูในบังคับของขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากขอบังคับขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า หลั ก เกณฑ ต ามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.
ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในสวนที่กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการยายกรณีปกติขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
เนื่ อ งจากกํ า หนดใหส ามารถย า ยผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาต า งกลุ มได และไม ได กํ า หนดเกณฑ
การสอบไว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหลักเกณฑดังกลาว นั้น เมื่อหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารย า ยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ดังกลาวถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป ตอมา ไดมีการแกไขหลักเกณฑ
และวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาใหมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๓๙๗ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อใชพิจารณาคํารองขอยายของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดยื่นคํารองไว
ในระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยยังมีหลักเกณฑที่สามารถยายผูบริหาร
สถานศึกษาตางกลุมได และไมไดกําหนดเกณฑการสอบไวเชนเดียวกันเมื่อหลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวมีผลใชบังคับแกผูฟองคดีทั้งแปดดวย ผูฟองคดีทั้งแปด
จึ ง เป น ผู ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจ
หลีกเลี่ยงไดจากหลักเกณฑขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยขอ ๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหกระทรวงยุติธรรมขอบัญชีบุคคลที่สามารถรับเปนทนายความ
ใหแกผูตองหาในชั้นสอบสวนจากสภาทนายความเพื่อที่กระทรวงยุติธรรมจะไดจัดสงใหแก
ผูจัดหาทนายความ ขอ ๕ วรรคหนึ่ง กําหนดใหสภาทนายความปรับปรุงบัญชีตามที่กําหนด
ในขอ ๓ ของกฎกระทรวงใหเปนปจจุบันและใหสงกระทรวงทุกหกเดือนเพื่อจัดสงบัญชีใหมใหแก
ผูจัดหาทนายความ และขอ ๕ วรรคสาม กําหนดใหกระทรวงจัดหาค าใชจายใหสภาทนายความ
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายและขัดตอมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ วาดวยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙

ที่มีอาชีพทนายความและผูมีอาชีพทนายความอื่น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอ ๓
วรรคหนึ่ง ขอ ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของกฎกระทรวงดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีประกอบ
อาชีพทนายความตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน
ตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูฟองคดีจึงเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕)
(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม
กรณีผูฟองคดีซึ่งอางสิท ธิในฐานะเปนประชาชนผูใ ชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่กับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ฟองวา สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ออกประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน ๒.๑ GHz โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไมอาจใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ ๒G ได ขอใหศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศฉบับพิพาท และระงับการประมูลคลื่นความถี่ขางตน นั้น
เมื่อประกาศดังกลาวมีเนื้อหาเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน ๒.๑ GHz เพื่อใหผูที่ ประสงค จะยื่นคําขอ
รั บใบอนุ ญาตใช คลื่ นความถี่ IMT ยาน ๒.๑ GHz ทราบถึ งหลั กเกณฑหรื อวิ ธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
จะใชในการพิจารณาใหใบอนุญาต รวมทั้งขอกําหนดเงื่อนไขที่ผูชนะการประมูลจะตองดําเนินการ
กอนและหลังไดรับใบอนุญาต ดังนั้น ผูที่ไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาว คือ ผูที่มีความ
ประสงคจะขอรับใบอนุญาต ซึ่งตองเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามเงื่อนไขในประกาศ และตองมิใชคนตางดาวตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ประกาศพิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงตอนิติบุคคล
ที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิในการขอรับใบอนุญาต ผูฟองคดี
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจึงไมมีคุณสมบัติที่จะขอรับใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ตามประกาศดังกลาว
ประกอบกั บ ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด เ ป น ผู มี สิ ท ธิ เ ข า ร ว มการประมู ล ใบอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่
เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน ๒.๑ GHz ตามประกาศคณะกรรมการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ผูฟองคดีจึงไมไดมีสวนไดสวนเสียจากการออกประกาศพิพาท
แต อ ยา งใด นอกจากนี้ ประกาศดั ง กลา วไม มี ขอ กํ า หนดใดที่ เ ป น การยกเลิ ก การให บ ริก าร
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ในระบบ ๒G อั นจะส งผลให ผู ฟ องคดี ต องเปลี่ ยนเครื่ องโทรศั พท ใหม เป น
ระบบ ๓G ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศขางตน (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนจากการที่บริษัท พ.
ซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการผลิตเอทานอล ไมขายเอทานอลใหกับผูฟองคดี โดยผูฟองคดีเห็นวา
มีมูลเหตุ มาจากข อ ๔ ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเวนไม เรี ยกเก็ บภาษี สุรา
สําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
ลงวั นที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๘ ซึ่ ง กํ า หนดให ข ายแก เ ฉพาะผู ค า น้ํ า มั น เท า นั้ น ขอให ศ าล
มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนประกาศดั ง กล า วและสั่ ง ห า มมิ ใ ห อ ธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
ออกขอกําหนดใดๆ ที่ไมเปนธรรมตอบุคคลธรรมดาในการซื้อเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพ
เพื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิง นั้น เมื่อตามขอ ๔ ของประกาศดังกลาว กําหนดวา ผูไดรับใบอนุญาต
ทําสุรา ที่ประสงคจะของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลที่ผลิตได ตองยื่นคําของดเวนภาษีสุรา
สํ า หรั บ เอทานอลต อ สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ที่ โ รงงานผลิ ต เอทานอลตั้ ง อยู ต ามแบบ (สอน. ๐๑)
ทายประกาศนี้ โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเ น็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต ซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลของผูไดรับใบอนุญาตทําสุราชนิดสุราสามทับ
(เอทานอล) ที่นําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเทานั้น ไมมีขอความใดที่กําหนด
ใหมีการซื้อขายเอทานอลใหแกเฉพาะผูคาน้ํามันตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง นอกจากนี้ ตามแบบ
สอน. ๐๑ ทายประกาศดังกลาวก็เปนแบบยื่นคําของดเวนภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสามทับ
(เอทานอล) สํ า หรั บ นํ า ไปใช ผ สมกั บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ไม มี ส ว นใด
ที่ระบุใหมีการขายเอทานอลใหแกเฉพาะผูคาน้ํามันตามที่ผูฟองคดีกลาวอางเชนกัน ผูฟองคดี
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได
จากประกาศกรมสรรพสามิตอันเปนมูลพิพาทในคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๑

กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากบทบัญญัติในขอ ๘ และขอ ๒๒ ของกฎกระทรวงดังกลาวขัดกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงพิพาท ขอใหศาล
มีคํ าพิ พากษาหรือคําสั่งให เ พิ กถอนขอ ๘ และขอ ๒๒ ของกฎกระทรวงดังกลาว และให ใช
หลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ ใช บั งคั บอยู นั้ น เมื่ อ กฎกระทรวงที่ พิ พ าทในคดี นี้ เ ปน การกํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดทรัพยเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา
ของศาล ดังนั้น ผูที่จะไดรับผลกระทบจากการออกกฎกระทรวงดังกลาวตองเปนผูที่มีสวนไดเสีย
ในการบั ง คั บ คดี โ ดยวิ ธี ยึ ด หรื อ อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย ข องลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา
แตขอเท็จจริงจากคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีเปนโจทกในคดีแพงของศาลจังหวัดเกาะสมุย
ซึ่งศาลมีคําพิพากษาใหขับไลจําเลยออกจากที่ดินอันเปนกรรมสิทธิข์ องผูฟองคดี ในการดําเนินการ
บังคับคดีขับไล เจาพนักงานบังคับคดีจะตองจัดการใหผูฟองคดีเขาครอบครองที่พิพาทโดยการ
ป ด ประกาศขั บ ไล จํ า เลยและบริ ว ารให อ อกจากบ า น ซึ่ ง ปลู ก สร า งอยู บนที่ ดิ นแปลงดั งกล าว
การดํ าเนิ นการบั งคั บขั บไล ดั งกล าวจึ งไม เกี่ ยวข องกั บการขายทอดตลาดทรั พย การกํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงที่พิพาทจึงไมมีผลกระทบ
โดยตรงตอผูฟองคดี และแมผูฟองคดีจะกลาวอางวาผูฟองคดีไดรวบรวมทรัพยสินของจําเลย
และบริวารซึ่งอยูในสถานที่พิพาทเพื่อสงมอบคืนใหแกฝายจําเลย หากจําเลยไมมารับภายในกําหนด
จะตองนําออกขายทอดตลาดตอไปก็ตาม แตในการจัดการใหผูฟองคดีเขาครอบครองทรัพย
ถามีสิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่อยูในทรัพยนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการ
มอบใหเจาหนี้ตามคําพิพากษารักษาไว หรือจัดการขนยายไปเก็บรักษา ณ สถานที่ใดโดยใหลูกหนี้
ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายตามมาตรา ๒๙๖ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ซึ่งถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมรับสิ่งของคืนภายในเวลาที่กําหนด ก็เปนอํานาจของเจาพนักงาน
บังคับคดีที่จะขออนุญาตตอศาลนําสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาด แลวเก็บรักษาเงินสุทธิหลังจาก
หักคาใชจายไวแทน การดําเนินการดังกลาวจึงเปนเรื่องระหวางเจาพนักงานบังคับคดีกับศาลที่
บังคับคดี และผูที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี
ยอมไดแก ลู กหนี้ตามคํ าพิพากษา ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดี ตามคําขอดั งกลาว
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกคําสั่ง
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา ทางราชการไดนําที่ดินของบิดาผูฟองคดีที่เปน
มรดกตกทอดมายังผูฟองคดีและทายาทคนอื่นๆ ไปออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)
ใหแกราษฎรรายอื่น เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยอาศัยหลักฐาน
แบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) อันเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน ส.ค. ๑
และ น.ส. ๓ ฉบับดังกลาว และใหผูฟองคดีและทายาทไดสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกลาว นั้น
เมื่อผูฟองคดีอางวาที่ดินที่มีการแจง ส.ค. ๑ และออก น.ส. ๓ ฉบับพิพาท เปนที่ดินของบิดา
ผูฟองคดีที่เปนมรดกตกทอดมายังผูฟองคดีและทายาท ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการรับแจง
ส.ค. ๑ และการออก น.ส. ๓ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๕๔)
กรณี มีผู ยื่นคําขอออกโฉนดที่ ดินต อเจ าพนั กงานที่ ดินจั งหวั ด
สุพรรณบุรี สาขาสามชุก ซึ่งผูฟองคดีไดยื่นคัดคานการขอออกโฉนดที่ดินรายดังกลาว แตเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก มีคําสั่งไมรับคําคัดคานของผูฟองคดี และเมื่อผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่ง ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณไดวินิจฉัยวา คําสั่งไมรับคําคัดคานดังกลาวชอบแลว นั้น
ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง สวนแยกหนองบัว ที่ปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี และใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
ตามสิทธิตอไป นั้น เมื่อผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่พิพาทตาม
หลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําขอ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนําหลักฐานแบบแจงการครอบครอง
(ส.ค.๑) ไปดําเนินการขอเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน แตเจาพนักงานที่ดินเห็นวาที่ดินของผูฟองคดี
อยูใ นที่ ส าธารณประโยชนซึ่ง เป น เขตจั ดรู ปที่ ดิน จึง สงเรื่อ งให สํา นัก งานจัด รู ป ที่ดิน จั ง หวั ด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๓

พิ จ ารณา โดยคณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด มี ม ติ ใ ห ค งที่ สาธารณประโยชน ดั งกล าวไว
เพื่อใชประโยชนในการจัดรูปที่ดินตอไป เจาพนักงานที่ดินจึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงาน
ที่ดินดังกลาว นั้น กรณีถือไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา
ออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอื่นทับที่ดินซึ่งผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีอางวาซื้อที่ดินมาจากบุคคลอื่นโดยมีหลักฐาน
หนังสือสงมอบการครอบครองที่แสดงวาผูฟองคดีไดที่ดินมากอนการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ซึ่ งหากผู ฟ องคดี ไ ด ค รอบครองทํ า ประโยชน โ ดยเจตนาเป น เจ า ของขณะที่ มี ก ารเดิ น สํ า รวจ
ออกโฉนดที่ดินจะมีผลใหการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ผูฟองคดีจึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผูปกครอง
นิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน นําที่ดินสวนที่ผูฟองคดีซื้อและรับมอบมาจาก
เจาของที่ดินเดิมไปออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ใหแกบุคคลอื่น เปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน น.ค. ๓ ดังกลาว เฉพาะที่ดิน
สวนที่ผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง นั้น ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีออกหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลอื่นทับที่ดินบางสวน
ที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน โดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหบุคคลดังกลาวยื่นฟองคดี
ตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานีกลาวหาวาผูฟองคดีบุกรุกที่ดินของตน ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาว นั้น ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการกระทําของปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๐๗/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น มี คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนโฉนดที่ ดิ น
ของผูฟองคดี โดยใหเหตุผลวาออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส. ๓) ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ
อธิบดีกรมที่ดินดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่ถูกเพิกถอน ผูฟองคดี
จึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๗/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี ฟ อ งว า เจ า หน า ที่ ข องกรมที่ ดิ น ออกหนั ง สื อ รั บ รอง
การทําประโยชน โ ดยไมช อบด ว ยกฎหมาย ทําใหผู ฟอ งคดี ซึ่ งเปน บุค คลภายนอกที่ ซื้อ ที่ ดิ น
ดังกลาวมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนไดรับความเสียหาย จากการที่อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนและแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวของผูฟองคดี
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินชดใชคาเสียหายใหแก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
ที่ถูกเพิกถอนและแกไข จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่
ของกรมที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากการที่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซึ่งเปนเพียง
ภรรยาที่ ไม ได จดทะเบี ยนสมรสกั นตามกฎหมายของผู ฟ องคดี เ ข า ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น และ
ออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกลาว
เปนที่ดินมือเปลาซึ่งผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบิดาของ
ผูฟองคดีซึ่ง ถึ งแก ค วามตาย ขอให ศาลมี คํ าพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑
ดังกลาว และใหออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อ
ถือครองในที่ดินที่พิพาท นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการออกเอกสาร
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ไดยื่นคําขอ
รั งวั ดออกโฉนดที่ ดิ นต อเจ าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี สาขาเวี ยงสระ แต ในวั นรั งวั ด
เจาของที่ดินขางเคียงไดคัดคานแนวเขตที่ดินที่ผูฟองคดีนําชี้และไดนําชี้แนวเขตที่ดินรุกล้ํา
เข า มาในที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เจ าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดได ทํ า การสอบสวนเปรี ย บเที ย บ
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและมีคําสั่งออกโฉนดที่ดินใหแก
ผูฟองคดีซึ่งมีพื้นที่นอยกวาที่ผูฟองคดียื่นคําขอโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคํ าสั่ งให เพิ กถอนคํ าสั่ งที่ พิ พาทดั งกล าว และให เจ าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี
สาขาเวียงสระและกรมที่ดินมีคําสั่งออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนที่ผูฟองคดีไดยื่น
คําขอ นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําสั่งที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๕/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕

กรณีฟองวา กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินใหแกบริษัท ก. ทับที่ดิน
ที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกลาว
เปนที่ดินริมตลิ่งแมน้ํา จึงเปนที่สาธารณะ ไมสามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหแกบุคคลใดๆ ได
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเฉพาะสวนที่ออกทับที่ดิน
ของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีไดสิทธิทํากินในที่ดินที่ไดครอบครองอยูในปจจุบัน หากไมอาจ
เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวได ใหผูมีสวนไดเสียในที่ดินชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีตามราคา
ซื้อขายที่ดินในปจจุบัน นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรื อ เสี ย หายหรื ออาจจะเดื อดร อนหรื อเสี ยหายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได จ ากการที่ ก รมที่ ดิ น
ออกโฉนดที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีชื่อเปนผูถือสิ ทธิครอบครองในที่ดิน
ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ สาขาสมเด็จ ไดออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี แตผูฟองคดีเห็นวา
การออกโฉนดที่ ดิ น ดั ง กล า วทํ า ให เ นื้ อ ที่ ดิ น ขาดหายไป ผู ฟ อ งคดี จึ ง ได แ จ ง ด ว ยวาจาต อ
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ดั ง กล า วให ทํ า การแก ไ ขโฉนดที่ ดิ น ให มี เ นื้ อ ที่ เ ท า กั บ เนื้ อ ที่ ที่ ร ะบุ
ในหนังสือรับรองการทําประโยชน แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพิกเฉย ทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดทําการแกไขโฉนดที่ดิน
ให มี เ นื้ อ ที่ เ ท า กั บ เนื้ อ ที่ ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน นั้ น เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี อ า งว า
ตนเปนเจาของที่ดินพิพาทและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดออกโฉนดที่ดินโดยมีเนื้อที่ไมถูกตอง
ตรงตามหลั ก ฐานหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน ผู ฟ อ งคดี จึ ง เป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทํา
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาง ฮ. ไดยื่น
คําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จํานวนสองฉบับ
ซึ่งมีชื่อนาง ฮ. เจามรดก เปนผูมีสิทธิครอบครอง แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไดมี
คํ า สั่ ง ให ย กเลิ ก คํ า ขอออกโฉนดที่ ดิ น ดั ง กล า วของผู ฟ อ งคดี โดยอ า งว า ตํ า แหน ง ที่ ดิ น ตาม
หลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกลาวทับกับที่ดินมีโฉนดและทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีเห็นวาเปน
คํ า สั่ ง ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย จึ ง ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ดั ง กล า วและให เ จ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ออกโฉนดที่ ดิ น ตาม
หลักฐาน ส.ค. ๑ ใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาง ฮ.
ยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑
ทั้งสองฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

หรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ไมเห็นชอบ
ให ผู ฟ อ งคดี เ ข า ทํ า ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ แ ละมติ ของสภาเทศบาลตํ าบลเวี ยง
ที่ยืนตามมติเดิมไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลเวียงดังกลาวและใหสภาเทศบาลตําบลเวียงเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน
ในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ นั้น จากขอกําหนดในระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตให
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ การไดรับความเห็นชอบ
จากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น เงื่ อ นไขสํ า คั ญ สํ า หรั บ ประกอบการยื่ น คํ า ขออนุ ญ าต
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นชอบใหผูใดเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ยอมไมอาจยื่นคําขออนุญาตได เพราะขาดหลักฐานที่เปนเงื่อนไขสําคัญประกอบคําขอตามที่
ระบุไวในแบบคําขอ ป.ส. ๒๑ และเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะไมไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ การที่สภาเทศบาลตําบลเวียงมีมติไมเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติดังกลาว เปนการกระทําตามขอ ๘ (๕) ของระเบียบกรมปาไม วาดวย
การอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูฟองคดี
จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีหนังสือไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชที่ดินในสวนที่อยูใน
ความครอบครองของมหาวิ ทยาลั ยฯ ซึ่ ง เป น ที่ ร าชพั ส ดุ เ ป น เส น ทางผ า นเข า ออกที่ ดิ น ของ
ผูฟองคดี ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มี คํ าพิ พากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏภู เก็ ตอนุ ญ าตให ผู ฟ อ งคดี ผ า นเข า ออกที่ ดิ น
ที่ มหาวิ ทยาลั ยฯ ครอบครองอยู นั้ น เมื่ อผู ฟ องคดี เ ป นผู มี กรรมสิ ทธิ์ ใ นที่ ดิ นที่ อยู ต อเนื่ อง
กับที่ราชพัสดุในความครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ และไมมีอาณาเขตติดตอกับทางสาธารณประโยชน
โดยตรง การที่ มหาวิ ทยาลั ยฯ ไม อนุ ญาตให ผู ฟ องคดี ใช ที่ ราชพั สดุ ดั งกล าวเป นทางเข าออก
สูทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีจึงผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗

เสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากหนังสือดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนตัวแทนของคณะสังคมศาสตร ในการประชุม
เพื่ อ เลื อ กกั น เองของตั ว แทนเพื่ อ เป น กรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒแทนตําแหนงที่วางฟองวา มติที่ประชุมของตัวแทนคณะที่ไดเลือกตัวแทนจาก
คณะเภสัชศาสตรเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยฯ ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนตัวแทน
ของคณะสังคมศาสตร ซึ่งเปนผูมีสิทธิอาจจะไดรับการเลือกเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยฯ การที่ผูฟองคดีโตแยงหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่ อง คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี การได มาซึ่ งคณะกรรมการอุ ทธรณ และร อ งทุ ก ข ป ระจํ า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอใหเลื่อนการประชุมไปกอน แตที่ประชุมไดดําเนินการ
ประชุมต อไป และมีมติเ ลื อกตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตรเปนกรรมการอุ ทธรณและรองทุ กข
ประจํามหาวิทยาลัย โดยผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่ง
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งเรื่องการเปด
อบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตร กอส.) โดยไมมีการประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติ และวิธีคัดเลือก
ผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมใหขาราชการตํารวจทราบโดยทั่วไป ทําใหผูฟองคดีและขาราชการ
ตํารวจอื่นไมไดสมัครเขารับการฝกอบรมดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ที่แตงตั้งขาราชการตํารวจที่สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปในการเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดีมีความประสงคจะไดรับการแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๑/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งเปนพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย
ได ยื่นใบขอออกจากงานตามระเบี ยบของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ พ ๔๒/๒๕๔๗ เรื่ อง
การออกจากงานโดยความเห็นชอบรวมกัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แต ปรากฏว าผู ว า การธนาคารแห ง ประเทศไทยได มี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตให พ นั ก งานออกจากงาน
โดยความเห็นชอบรวมกันโดยไมปรากฏชื่อของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและ
ธนาคารแหงประเทศไทยเพิกถอนคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีออกจากงานโดยความเห็นชอบ
รวมกัน และมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากงานโดยความเห็นชอบรวมกัน พรอมทั้งจายเงินเพิ่มพิเศษ
และสิทธิประโยชนอื่นพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดีตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ พ ๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง การออกจากงานโดยความเห็นชอบรวมกัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ฯ นั้น
กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําสั่งที่พิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๗/๒๕๕๕)
กรณีผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ซึ่งเปนผูสมัครเขาดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการและไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีฯ ใหเปนผูอยูในบัญชีรายชื่อผูที่เหมาะสมจํานวนสามคนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฟองวา มติของ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพื่อสรรหาบุคคล
ที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฯ
ใหม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนมติ ข อง
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว นั้น เมื่อมติดังกลาวมีผลเปนการยกเลิกบัญชีรายชื่อผูฟองคดีที่ ๖
ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ ผูฟองคดีที่ ๖
ถึ ง ผู ฟ อ งคดี ที่ ๘ จึ ง เป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากมติที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๕๕)
กรณีผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการ
พิเศษ (ผู อํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึ กษาเอกชน) ฟองวา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ ก ษาสุร าษฎร ธ านี เ ขต ๓ ได ออกประกาศสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแตงตั้งหรือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยกําหนด
ตัวชี้วัดประกอบเกณฑการพิจารณาตัวบุคคลและเกณฑการใหคะแนนใหขาราชการในสังกัด
ไดทราบกอนเปนการลวงหนา ตามที่กําหนดไวในหนังสือสั่งการของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/
ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว นั้น
เมื่อผูฟองคดีมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งหรือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
ผูฟองคดีจึงเปนผูที่อยูในบังคับของประกาศที่พิพาท และเปนผูที่อยูในขายที่จะไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศฉบับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
มี คํ าสั่ ง แตง ตั้ง รองผู อํา นวยการสถานศึ ก ษา สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาภู เ ก็ ต ตาม
มติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมีคํ าพิพ ากษาหรือคําสั่ งให เ พิก ถอนคําสั่ง ดั งกล าว นั้ น
เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง รองผู อํ า นวยการ
สถานศึกษาในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยไดรับ
การคัดเลือกขึ้นบัญชีไวในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือกในคราวดังกลาว ผูฟองคดี
จึ ง เป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา กระบวนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตามประกาศของกรมศุลกากร
ไม เป นไปตามหลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ นบุ คคลเพื่ อแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งสํ าหรั บ ผู มี
ประสบการณตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษตามประกาศของกรมศุลกากรทั้งหมด
และดํ า เนิน การใหม ใ ห เ ปน ไปตามหนั งสื อสํ านั ก งาน ก.พ. ดั ง กล าว นั้ น เมื่ อผู ฟอ งคดี เ ป น
ผู มี สิ ท ธิ แ ละได ส มั ค รสอบข อ เขี ย นตามประกาศกรมศุ ล กากร เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบข อ เขี ย น
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แตไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดี
เปนผูสอบผานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศ
ของกรมศุลกากรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๕)
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กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งว า คํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ที่ ลงโทษไล ผู ฟ องคดี
ออกจากราชการเนื่องจากขาดราชการติดตอในคราวเดี ยวกันเปนเวลาเกินสิ บหาวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่ให
ลดโทษลงเปนใหปลดออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดี
ถูกลงโทษไลออกจากราชการ ตอมาไดลดโทษเปนใหปลดออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงยอมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อั น เนื่ อ งจากคํ าสั่ งของอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น และคํ าวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ ข อง ก.พ.ค. ดั ง กล า ว (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณี ที่ ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นบริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนประกอบกิ จการ
จําหนายรถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค และรถดับเพลิงชนิดตางๆ อันเปนครุภัณฑที่เทศบาล
ตําบลศาลเจาไกตอตองการประมูลซื้อ ไดกลาวอางวาประกาศประมูลซื้อครุภัณฑของเทศบาลตําบล
ศาลเจาไกตอไดกําหนดคุณสมบัติของครุภัณฑเอื้อประโยชนใหผูเสนอราคาบางรายและกีดกัน
ผูฟองคดีไมใหเขาแขงขันในการเสนอราคา ซึ่งหากไมมีการกําหนดคุณสมบัติดังกลาว ผูฟองคดี
ยอมมีโอกาสไดเขาแขงขันในการเสนอราคา และอาจไดรับสิทธิเขาทําสัญญาซื้อขายกับเทศบาล
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๗/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด ประกอบ
กิจการดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรฟองวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศ
ประกวดราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยมี การกํ าหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา คณะกรรมการประกวดราคาอาจจะขอไปดูผลงานที่บริษัทฯ
ผู เสนอราคาได เ คยพั ฒ นาโปรแกรมระบบดั ง กล า วให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ตามที่ ข อเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา อันมีลักษณะเปนการกีดกันผูฟองคดีซึ่งเปนผูประกอบการรายใหม ทําให
ผู ฟองคดี หมดโอกาสที่จะไดรับการพิ จารณาใหเ ปนผูรับ จาง รวมทั้ งการที่ ป ระกาศดังกล า ว
กํ า หนดราคาขายเอกสารประกวดราคาในราคาชุ ด ละ ๒,๐๐๐ บาท เป น การกํ า หนดราคา
ที่สูงเกินสมควร ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม
โดยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอให ศ าลมี
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คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอกําหนดตามเอกสารประกาศประกวดราคาดังกลาว และให
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาใหมีความเหมาะสม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น เมื่อผูฟองคดีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ประเภท
บริษัท จํากัด ประกอบกิ จการดานการพัฒนาระบบคอมพิว เตอร ซึ่ งเปนงานรับ จ างลักษณะ
เดี ย วกั น กั บ งานจ างตามประกาศประกวดราคา และมี ค วามประสงค ที่จ ะเขา ร ว มเสนอราคา
ตามประกาศประกวดราคาดังกลาว และเมื่อผูฟองคดีไดศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑในการคัดเลือก
ผูรับจางตามประกาศประกวดราคาดั งกลาวแลวเห็นวามีหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งหากผูฟองคดีซื้อเอกสารประกวดราคาและเขารวมเสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยอมตองพิจารณาคัดเลือกผูรับจางตามหลักเกณฑการพิจารณาดังกลาว และยอมเปนที่คาดการณ
ไดวาผูฟองคดีจะไมผานการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตามประกาศประกวดราคาอยางแนนอน
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศ
ประกวดราคาที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลโดยมิพักตอง
ซื้อเอกสารประกวดราคาและเขารวมเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกลาวแตอยางใด
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองวา องคการบริหารสวนตําบล
นาเริกไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผูฟองคดี
ทั้งสี่สิ บสองคนและประชาชนในทองถิ่ นลงมติวาสมควรประกอบกิ จการดังกล าวหรื อไม นั้น
เมื่อการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนดังกลาวจะนําไปสูการเพาะเลี้ยงสุกร ซึ่งการประกอบ
กิจการขางตนเปนที่ประจักษโดยทั่วไปวากอใหเกิดน้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดจนกลิ่นและเสียง
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มได กํ า หนดให ก ารเลี้ ย งสุ ก รเป น แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต อ งถู ก ควบคุ ม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ประเภทการเลี้ ย งสุ ก ร ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดใหการเลี้ยงสุกร
เป น แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต อ งถู ก ควบคุ ม การปล อ ยน้ํ า เสี ย ลงสู แ หล ง น้ํ า สาธารณะหรื อ
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ออกสูสิ่งแวดลอม และเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ
ประเภทการเลี้ยงสุกรตามลําดับ ประกอบกับผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนอยูอาศัยและประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรมในท องที่ อัน เปนชุ ม ชนทอ งถิ่นขององค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลฯ จึงมี สิทธิ
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน และสิทธิดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ ผู ฟ องคดี
ทั้ งสี่ สิ บสองคนจึ งเป นผู ได รั บความเดื อดร อนหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
โดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได อั น เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ การงดเว น การกระทํ า ที่ พิ พ าท (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕)
กรณี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละสวั ส ดิ ก ารของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีคําสั่ง
บังคับใหผูฟองคดีตองเปนสมาชิกและหักสงเงินใหกองทุนฯ ทั้งที่ผูฟองคดีมีสิทธิเลือกที่จะสมัคร
เป น สมาชิ กของกองทุ นฯ หรื อไม ก็ ได เนื่ องจากผู ฟ องคดี มี ฐานะเป นข าราชการพลเรื อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งมิใหผูฟองคดี
ต อ งเป น สมาชิ ก กองทุ น ฯ นั้ น ถื อ ได ว า ผู ฟ องคดี เป นผู ได รั บความเดื อดร อนหรื อเสี ยหาย
อั นเนื่ องจากคํ าสั่ งของกองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญข า ราชการที่ เ ป น มู ล พิ พ าทในคดี นี้ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร
และต อ ประทานบั ต รทํ า เหมื อ งแร ใ ห แ ก ผู ป ระกอบการโดยไม ช อบด วยกฎหมาย ขอให ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการออกประทานบัตรพิพาท นั้น เมื่อผูฟองคดีเห็นวาการออก
ประทานบั ต รและการต อ ประทานบั ต รทํ า เหมื อ งแร ดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชน
ที่ผูฟองคดีอาศัยอยู ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
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หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการออกประทานบัตรทําเหมืองแรและการตอ
ประทานบัตรเหมืองแรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีคําสั่ง
ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดี เนื่องจากพื้นที่ตามคําขออยูในเขตประกาศกําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ไมสามารถดําเนินการเพื่อการอนุญาตประทานบัตร
ในพื้นที่ดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟ อ งวา ผู ฟอ งคดีไ ด มี หนั งสื อร อ งเรี ย นต อ ผู ว า ราชการ
จังหวัดระยองกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเบียดบัง
เงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลฯ อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลฯ สิ้นสุดลง แตผูวาราชการจังหวัดระยองกลับมีคําวินิจฉัยใหยุติเรื่องรองเรียนของ
ผู ฟ อ งคดี โ ดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย จึ ง ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอน
คํ าวิ นิ จฉั ยของผู ว าราชการจั งหวั ดระยองและให มี คํ าวิ นิ จฉั ยใหม ให เป นไปตามกฎหมาย นั้ น
คดี นี้ ผูฟ อ งคดี กลา วอ า งว า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลฯ ปฏิบั ติห นา ที่ แ ละมี พฤติก รรม
ในทางทุจริตอันเปนเรื่องการนํารายไดขององคการบริหารสวนตําบลฯ ไปใชจายตามอํานาจ
หน า ที่ ข องนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลฯ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ ประโยชน ข องประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลฯ เมื่อผูฟองคดีเปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลฯ เปนผูมีสิทธิเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลฯ และเปนผูรองเรียนกรณีดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิ
ฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕)
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นผู สมั ครรั บเลื อกเป นผู ใหญ บ านฟ องว า
นายอํ าเภอบึ งนารางมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง นาย ป. ผู สมั ครอี กรายหนึ่ งเป น ผู ใ หญ บ า นโดยไม ชอบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากนาย ป. มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการกระทําที่มีบุคคลแจงยายชื่อ
เขามาในทะเบียนบานโดยไมไดอาศัยอยูจริง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของนายอําเภอบึงนารางดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
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ในครั้ ง ดั ง กล า ว ผู ฟ อ งคดี จึ ง เป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ น
หรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๘๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ
กรณี ฟ อ งว า มติ ข องคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินในฐานะที่ผูฟองคดี
เปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย จึงเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา ๓๙ (๑๕) ประกอบ
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวามติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมาย นั้น เมื่อผูฟองคดี
เห็นวาผูฟองคดีมิไดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ มี ม ติ ดั ง กล า ว (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ งเป น ผู ส มั ค รเข า เป น กรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําเขตเลือกตั้งฟองวา ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว นั้น กรณีดังกลาว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ ง
โดยไมมีชื่อผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ในการออกคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๕)
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กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณี ฟ อ งว า ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยมี คํ า สั่ ง
โดยไม ชอบด วยกฎหมายพั กใบอนุ ญาตเป นเจ าหน าที่ รั บอนุ ญาตในระบบซื้ อขายหลั กทรั พย
และไม อนุ ญาตใหผู ฟองคดีป ฏิ บั ติงานเป นเจ าหนาที่การตลาดเปนเวลา ๓ เดื อน ขอให ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดั งกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูไดรับใบอนุ ญาตเปน
เจาหนาที่การตลาดและเจาหนาที่รับอนุญาตระบบซื้อขายจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผูฟองคดีจึงถูกกระทบสิ ทธิจากการที่ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยมีคําสั่งลงโทษดังกลาว
และถื อเป นผู ได รั บความเดื อดร อนหรื อเสี ยหายหรื ออาจจะเดื อดร อนหรื อเสี ยหายจากคํ าสั่ ง
ที่พิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๔)
(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
กรณี ฟ อ งว า นายกเทศมนตรี ตํ า บลภู เ ขี ย วออกใบอนุ ญ าต
ดัดแปลงอาคารใหแกนาง ณ. และนาง ว. ทําการดัดแปลงอาคารราชพัสดุเพื่อใชเปนสถานที่
ประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหมโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายกับผูฟองคดีทั้งในการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอยและการสัญจรในถนนที่ผาน
หน า อาคารดั ง กล า ว ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตดั ง กล า ว นั้ น
เมื่อผูฟองคดีมิใชเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคาร
ราชพัสดุพิพาท หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดัดแปลงอาคารดังกลาว
แม จะอ างความเดือดร อนในการประกอบธุรกิจค าปลีกคาสงรายยอยของผู ฟองคดีแต ก็มิใ ช
ผลโดยตรงจากการออกใบอนุญาตใหดัดแปลงอาคารพิพาท ประกอบกับความไมสะดวกในการ
ใชเสนทางจราจรในถนนที่ผานหนาอาคารพิพาท ก็เปนเพียงการคาดการณถึงความเสียหาย
ในอนาคตอันไกลเกินกวาเหตุ กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการออกใบอนุญาตดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต
ออกคํ า สั่ ง จํ า นวน ๔ ฉบั บ คื อ คํ า สั่ งให ผู ฟ อ งคดี ที่ ๒ ระงั บ การก อ สร า งบ า นไม เ พิ ง สั ง กะสี
ชั้นเดียวจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น คําสั่งหามผูฟองคดีที่ ๒ ใชบานไม
เพิงสังกะสีชั้นเดียว คําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารตอเจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง และคํ า สั่ ง ให ผู ฟ อ งคดี ที่ ๒ รื้ อ ถอนบ า นไม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๒๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เพิงสังกะสีชั้นเดียว (เนื่องจากไมปฏิบัติตามคําสั่งของเทศบาล) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ซึ่งผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนเห็นวา คําสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองรังสิต
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทั้ง ๔ ฉบับขางตน นั้น เมื่อคําสั่ง
ของนายกเทศมนตรี เ มื อ งรั ง สิ ต ดั ง กล า วมี ผ ลกระทบต อ สถานภาพของสิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ของ
ผูฟองคดีที่ ๒ โดยใหระงับการกอสรางบาน หามใชบาน ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางบาน
และทําการรื้อถอนบานของผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๒ จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดโดยตรงจากคําสั่งขางตน
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตมิไดมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ข องผู ฟ อ งคดี ที่ ๑ และผู ฟ อ งคดี ที่ ๓ ถึ ง ผู ฟ อ งคดี ที่ ๒๘
อันจะเปนเหตุใหผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๘ ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากคําสั่งดังกลาว
ดังนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๘ จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย
หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําสั่งทั้ง ๔ ฉบับ
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๕ )
กรณีฟองวา คําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควาย
ตามหนั ง สื อ ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๐ ที่ ใ ห ผูฟ อ งคดี ทั้ ง สองระงั บ
การกอสรางและรื้อถอนอาคารที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น แมวาหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลคลองควาย ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขางตน
จะเปนการกระทําในฐานะที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายเปนเจาพนักงานทองถิ่น
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แตหนังสือดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีทั้งสอง
ปฏิ บั ติ ต ามเท า นั้ น หากผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามก็ อ าจถู ก ดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายตอไป ซึ่งตอมานายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายก็ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ทั้งสองระงับการกอสรางอาคารและคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารทั้งหมดและรั้วสังกะสี
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตลอดจนไดมีหนังสือแจงความดําเนินคดี
ตอสถานีตํารวจภูธรสามโคกกรณีผูฟองคดีทั้งสองฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ดังนั้น
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลคลองควาย ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
ดังกล าว จึ งมิไดมีผลกระทบโดยตรงตอสถานภาพของสิท ธิหรือหน าที่ของผู ฟองคดีทั้ งสอง
ซึ่งมิใชคําสั่งทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองขอให
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๗

เพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายตามหนังสือ ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตป อมปราบศั ต รู พายซึ่ งปฏิบั ติ
ราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสราง หามใชอาคาร
และมี คํ า สั่งให รื้อ ถอนอาคารทั้งหมดภายใน ๓๐ วั น โดยไม ช อบด วยกฎหมาย ขอใหศ าลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น เมื่อคําสั่งใหระงับการกอสราง หามใช
อาคาร และรื้อถอนอาคารขางตน เปนการใชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดโดยผูแทนนิติบุคคล
เปนผูใชอํานาจ ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ กําหนดใหเปนอํานาจ
ของเจาพนักงานทองถิ่น คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการออกคําสั่งของผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายที่ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนการกระทําแทน
ผูมีอํานาจหรือผูแทนนิติบุคคลผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น การใดที่ผูอํานวยการ
เขตป อมปราบศั ตรู พ ายได กระทํ าตามขอบเขตอํ านาจหน าที่ ของผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร
จึงถือไดวาเปนการกระทําของผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวยเชนกัน แตสําหรับกรุงเทพมหานคร
เปนหนวยงานทางปกครองมิไดมีสวนเกี่ยวของในการออกคําสั่งอันเปนเหตุแหงขอพิพาทคดีนี้
กรุ ง เทพมหานครจึ ง มิ ไ ด มี ก รณี พิ พ าทกั บ ผู ฟ อ งคดี กรณี จึ ง ไม อ าจถื อ ได ว า ผู ฟ อ งคดี เ ป น
ผูไดรับความเดือดร อนหรือเสียหายจากการกระทําของกรุงเทพมหานครที่จะมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหแกสหกรณ ผ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย และการทาเรือ
แหงประเทศไทยปลอยปละละเลยไมดูแลพื้นที่และอาจดําเนินการทําสัญญาเชาที่ดินใหมกับ
สหกรณดังกลาว ซึ่งการประกอบกิจการดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดี
และประชาชนที่ อ าศั ย อยู ข า งเคี ยง ขอให ศ าลมีคํ าพิ พ ากษาหรื อมีคํ าสั่ งหา มมิ ใ ห ก ารทา เรื อ
แหงประเทศไทยทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อประกอบกิจการฆาและชําแหละสุกรใหแกสหกรณ ผ.
จํากัด นั้น การที่การทาเรือแหงประเทศไทยจะทําสัญญาเชาที่ดินบริเวณโรงงานฆาสัตวกับผูใด
หรื อ แม แต กั บ สหกรณ ผ. จํ ากั ด หามี ผ ลทํ าให ผู ฟ อ งคดี ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อเสี ย หาย
จากการทํ าสัญญาเช าที่ ดิ นดั งกล าว เพราะเหตุแห งความเดื อดรอนหรื อเสี ยหายของผู ฟองคดี
สืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานใหแกสหกรณดังกลาว ซึ่งมีผลทําใหสหกรณสามารถประกอบกิจการในบริเวณ
พื้นที่ดังกลาวได อีกทั้งการทาเรือแหงประเทศไทยก็มิไดมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๒๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กิ จ การโรงงานฆ าสั ต วแ ละชํ า แหละสั ต ว ใ ห แก ส หกรณดั ง กล า วตามพระราชบั ญ ญัติ โ รงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต อ ย า งใด ผู ฟ องคดี จึ งไม มี สิ ทธิ ฟ องการท าเรื อแห งประเทศไทยเป นคดี นี้
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก. ๔-๐๑) ใหแกราษฎรรายอื่น
โดยไม ช อบด วยกฎหมาย เนื่ องจากที่ ดิ นดั งกล าวเป นที่ ดิ นที่ สามี ของผู ฟ องคดี ได รั บอนุ ญาต
ใหเขาทําประโยชน และผูฟองคดีไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวแทนสามีมาตั้งแต
สามี ของผู ฟ องคดี เสี ยชีวิ ต ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรือคํ าสั่ งให สํ านั กงานการปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อ
เกษตรกรรมมีคําสั่งใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีที่แจงวาการออก สปก. ๔-๐๑ ใหแกราษฎรรายอื่นถูกตองแลว นั้น
เมื่ อข อเท็ จจริ งปรากฏว า ที่ ดิ น แปลงที่ ส ามี ข องผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ข า ทํ า ประโยชน
ซึ่งผูฟองคดีอางวาไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวแทนสามีมาตั้งแตสามีของผูฟองคดี
เสียชีวิต กับที่ดินแปลงที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไดมีการออก สปก. ๔-๐๑ ใหแกราษฎร
รายอื่นนั้นมิใชที่ดินแปลงเดียวกัน และผูฟองคดีไมเคยมีสิทธิหรือเคยครอบครองที่ดินที่มีการออก
สปก. ๔-๐๑ ใหแกราษฎรรายดังกลาว การออก สปก. ๔-๐๑ ดังกลาวจึงไมกระทบสิทธิของผูฟองคดี
แตประการใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องจากคําสั่งของปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีตามหนังสือดังกลาว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๕/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร ดําเนินการ
จั ด ที่ ดิ น โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรในการจัดที่ดินที่พิพาท นั้น เมื่อปรากฏวาการจัดที่ดิน
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรตามคดีนี้เปนการดําเนินการในที่ดินสวนที่สํานักงาน
การปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซื้อ มาเพื่ อดํ า เนิน การจั ด ให แก ส มาชิ ก เกษตรกร
สภาประชาชน ๔ ภาค ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เพื่อแกไข
ปญหาเรื่องที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค โดยเฉพาะ และเปนการดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการจั ด หาที่ ดิ น และจั ด ที่ ดิ น ให แ ก ก ลุ ม เกษตรกรที่ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ เรื่ อ งที่ ดิ น ทํ า กิ น
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเกษตรกรที่จะไดรับการจัดสรรที่ดินในกรณีดังกลาว
จะตองเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค เทานั้น กรณีมิใชเปนการดําเนินการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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จัดที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขในการคัดเลื อกเกษตรกร ซึ่ งจะมีสิ ทธิไดรั บที่ดิ นจากการปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสามสิบหาคนไมไดเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร
สภาประชาชน ๔ ภาค ตามเงื่ อนไขของมติ คณะรั ฐมนตรี และระเบี ยบฯ ข างต น ผู ฟ องคดี
ทั้งสามสิบหาคนจึงไมมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรในที่ดินพิพาทแตอยางใด และไมอาจถือไดวา
ผูฟองคดีทั้งสามสิบหาคนเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการกระทําของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรตามฟอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๓๗/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผูรับมอบ
อํานาจจากอธิบดีกรมที่ดิน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีชื่อในใบจองพรอมดวยบริวารออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิ
อันจะพึงไดตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม สาขากันทรวิชัย ไดมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูมีชื่อในใบจองและมารดาของผูฟองคดี
ทราบ มารดาของผูฟองคดี จึงเปนผู ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากคําสั่ง
ดังกล าว และเมื่ อไมปรากฏวามารดาของผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหผูฟองคดีอุทธรณคํ าสั่ง
ดังกล าวหรื อฟองคดี แมมารดาจะมอบอํานาจใหผูฟองคดีนําหลักฐานใบจองไปดําเนินการ
ขอออกโฉนดที่ ดิ น ก็ เ ป น เพี ยงการให ผู ฟ องคดี กระทํ าในนามของตนเฉพาะการยื่ นคํ าขอออก
โฉนดที่ดินเทานั้น ประกอบกับผูฟองคดีอยูในฐานะบริวารของมารดาเทานั้น มิใชคูกรณีหรือ
ผูถูกกระทบสิทธิจากคําสั่งทางปกครองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากคําสั่งพิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๘/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินในโฉนดที่ดินที่มีชื่อภรรยาของผูฟองคดีเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขาย
ที่ ดิ น ไม ต รงตามข อ ตกลงที่ จ ะให ข ายฝากที่ ดิ น ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอน
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมการขายที่ ดิ น แปลงดั ง กล า ว นั้ น กรณี นี้ ผู ที่ จ ะเดื อ ดร อ น
หรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวยอมไดแกเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แมผูฟองคดีจะมีสวนไดเสีย
โดยเปนคูสมรสของเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม แตเมื่อผูฟองคดีใหความยินยอมในการขายที่ดิน
ไวแลว จึงไมอยูในฐานะผูเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวของเจาพนักงานที่ดิน
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๔)
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กรณีประเด็นที่ฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย เสนอเรื่อง
คํา ขอออกโฉนดที่ดิ น ของผู ฟอ งคดี ต อ คณะอนุก รรมการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ กที่ ดิ น ของรั ฐ
จังหวัดบุรีรัมยพิจารณาโดยปราศจากอํานาจ นั้น การดําเนินการของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว
เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยังไมมีผลทางกฎหมาย
ออกสูภ ายนอกไปกระทบกระเทือ นต อสิ ท ธิ แ ละหน าที่ ข องผู ฟอ งคดี หรื อก อ ความเดื อ ดรอ น
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยัง
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา พนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการรังวัดที่ดินและ
จัดทําแผนที่พิพาทตามคําสั่งศาลจังหวัดนานในคดีที่ผูฟองคดีเปนโจทกฟองขับไลคูกรณีออกจาก
ที่ดินโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิในที่ดินที่พิพาท ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคําสั่ งเพิกถอน น.ส. ๓ ของคูกรณี ที่ ออกในที่ดินพิพาท นั้น ในกรณีที่ผูฟองคดี เห็นวา
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดที่พิพาทตามคําสั่งศาลจังหวัดนานโดยไมถูกตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีกช็ อบที่จะใชสิทธิโตแยงคัดคานหรือขอใหศาลจังหวัดนานสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการรังวัดที่พิพาทใหม เมื่อผูฟองคดีมิไดใชสิทธิดังกลาว ประกอบกับขอเท็จจริง
ปรากฏวา ศาลจังหวัดนานมีคําพิพากษาวาจําเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท หามโจทกและ
บริวารเกี่ยวของกับที่พิพาทอีกตอไป โดยผูฟองคดีซึ่งเปนโจทกไดอุทธรณ แตศาลอุทธรณภาค ๕
ยกอุทธรณของผูฟองคดี คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงแลว ดังนั้น ผูฟองคดียอมตองผูกพันตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดนาน
ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีถือไมไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการกระทําพิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๕๔)
กรณีที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรดําเนินการตรวจสอบ
ที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแลวเห็นวาผูฟองคดี
เขา ทํ า ประโยชน ในที่ ดิ นไมเต็ มตามจํ านวนที่ ไดรั บอนุญาต จึงเสนอเรื่ องใหคณะอนุ กรรมการ
ปฏิรูปที่ดินอําเภอปะทิวและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรพิจารณาแกไขจํานวนเนื้อที่
ที่อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินใหเหลือเนื้อที่เทาที่ทําประโยชนจริง
นั้น การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งแกไข
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เนื้อที่ที่ดินที่อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเปนการพิจารณา
ทางปกครองเทานั้น ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดําเนินการ
ดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา มติของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย (กบร. จังหวัดบุรีรัมย) ที่ใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส. ๓) ของผูฟองคดีและยกเลิกคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี เปนมติที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติดังกลาว นั้น โดยที่ขอ ๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) หรือคณะอนุกรรมการแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก กบร. มีอํานาจหนาที่เพียงในการรวบรวมขอมูล
เอกสารหลักฐาน และขอเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลใดๆ ในที่ดินของรัฐ
หรื อ กํ า กั บ ติด ตาม ดู แ ล และตรวจสอบเพื่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ใช เ ป น ข อ มู ล เพื่ อ ประกอบ
การพิ จ ารณาดํ า เนิน การต อ ไปเท า นั้น มติข อง กบร. จั ง หวั ด บุ รีรั ม ย ดั ง กลา ว จึ ง เป น เพี ย ง
ขั้นตอนของการเตรียมการและการดําเนินการภายในของเจาหนาที่ที่ยังไมมีผลทางกฎหมาย
ออกสูภายนอกอันจะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
จากมติของ กบร. จังหวัดบุรีรัมย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า หนั ง สื อ จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอนฉบั บ ที่ แ จ ง มติ ข อง
คณะอนุ ก รรมการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน (กบร.จั ง หวั ด
แมฮองสอน) เพื่อใหนายอําเภอปายทราบวา ที่ดินของผูฟองคดีเปนแมน้ําปายเดิมที่ตื้นเขิน
อันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมใชที่งอกริมตลิ่ง จึงไมสามารถนํามาออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมายที่ดินได และหนังสืออําเภอปายฉบับที่แจงหนังสือของผูวาราชการจังหวัด
แมฮองสอนดังกลาว ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาปาย นายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมฮี้ และผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลแมฮี้ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
พร อมทั้ งแจ งให ผู ฟ องคดี ทราบด วย เป นการกระทํ าที่ ไม ชอบด วยกฎหมาย ทํ าให ผู ฟ องคดี
ไมสามารถนําที่ดินดังกลาวไปใชประโยชนในการทําธุรกรรมกับสถาบันทางการเงินได ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว นั้น หนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว
เปนเพียงหนังสือแจงมติของ กบร. จังหวัดแมฮองสอนที่มีความเห็นเกี่ยวกับที่ดินพิพาทตาม
ข อ ร อ งเรี ย นของผู ฟ อ งคดี เพื่ อ ให ห น ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
นําไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ไมมีลักษณะเปนการใชอํานาจ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๓๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูฟองคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ อันจะ
ถือวาเปนคําสั่งทางปกครองได ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
หรื อมี ลั กษณะเป นคํ าสั่ งอื่ นใดที่ มี ผลเป นการกระทบต อสิ ทธิ หรื อหน าที่ ของผู ฟ องคดี โ ดยตรง
กรณีจึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา อําเภอเมืองชุมพรมีคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ให ผู ฟ อ งคดี รื้ อถอนสิ่ งปลู กสร างและออกไปจากที่ ดิ นที่ ครอบครอง โดยอ างว าที่ ดิ นดั งกล าว
เปนที่สาธารณประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น ตามมาตรา ๑๒๒
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มิไดใหอํานาจอําเภอเขาไป
บังคับจัดการใหบุคคลออกจากที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป
จากที่ ส าธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น หรื อ ใช ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองในกรณี ดั ง กล า วได
คําสั่งอําเภอเมืองชุมพรที่ใหผูฟองคดีออกจากที่สาธารณประโยชนคลองพวงดังกลาวจึงเปนเพียง
การแจงใหผูฟองคดีทราบวาไดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่บัญญัติหามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ และแจงเตือนใหผูฟองคดียุติ
การรุกล้ําที่สาธารณประโยชนเทานั้น ซึ่งหากผูฟองคดีไมยอมออกจากที่สาธารณประโยชน
อําเภอเมืองชุมพรก็ มีอํานาจหนาที่ เพี ยงฟองร องดําเนินคดีต ามที่กฎหมายกําหนดไวตอไป
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งพิพาทดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๔/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายใหผูฟองคดีรื้อถอนอาคารที่ปลูกสรางรุกล้ําลําคลองสาธารณะ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือมีคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น เมื่อไมปรากฏวาบทบัญญัติมาตรา ๖๘ (๘)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกั บ
ขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดบัญญัติใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล
ออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ออกจากที่สาธารณะไวอยางชัดแจง อํานาจหนาที่
ในการคุมครอง ดูแล รักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินขององคการบริหาร
สวนตําบลดังกลาวจึงเปนเพียงอํานาจทั่วไป ดังนั้น หนังสือองคการบริหารสวนตําบลที่แจงให
ผูฟองคดีรื้อถอนบานและอาคารที่รุกล้ําที่สาธารณะ จึงยังมิไดมีผลกระทบตอผูฟองคดีใหไดรับ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๓

ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแตอยางใด
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่รับคําขอออกโฉนด
ที่ดินของผูฟองคดีและคําขอออกโฉนดที่ดินของเอกชนอีกรายหนึ่ง ซึ่งเปนการขอออกโฉนด
ที่ดินในที่ดินบริเวณเดียวกันทั้งสองราย โดยไมพิจารณาวาผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินรายใด
เปนเจาของที่แทจริง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําขอออกโฉนดที่ดินของเอกชน
รายดังกล าว นั้ น เมื่ อคําขอออกโฉนดที่ดินยั งอยู ระหวางการดําเนิ นการรั งวั ดจัดทํา แผนที่
เพื่อออกโฉนดที่ดิน ซึ่งถือเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการในการออกโฉนดที่ดินเทานั้น จึงเปน
เพียงการพิจารณาทางปกครองที่ยังไมมีคําสั่งทางปกครองอันจะมีผลทางกฎหมายกระทบตอ
สถานสภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว ยังถือไมไดวาผูฟองคดี
ได รับ ความเดื อดร อนหรือเสี ยหายหรืออาจจะเดื อดร อนหรื อเสียหายโดยมิอาจหลี ก เลี่ยงได
อันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีความประสงค จะนําที่ดินที่ตนไดซื้อ
และครอบครองทําประโยชนไปยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน แตทราบวาสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ ไดระบุตําแหนงแปลง
ที่ดินของผูฟองคดีในระวางแผนที่ที่ใชในการออกโฉนดที่ดินวาเปนที่สาธารณประโยชน อันเปน
เหตุใ ห ผูฟ อ งคดี เ ชื่ อ ว า หากยื่ นคํ า ขอออกโฉนดที่ ดิน แล ว ก็อ าจจะถู ก ปฏิ เ สธคํ า ขอ จึ ง นํา คดี
มาฟองขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช สาขาเชี ย รใหญ และกรมที่ ดิ น เพิ ก ถอนข อ ความในระวางแผนที่ ที่ ร ะบุ ใ ห
ตําแหนงแปลงที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชนออกไป นั้น การระบุขอความดังกลาว
ในระวางแผนที่ถือเปนเพี ยงขั้ นตอนการดําเนินงานภายในของหนวยงานทางปกครองที่ยัง
ไมมีผลทางกฎหมายใดๆ ที่จะกระทบสิทธิในการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี ทั้งยังไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในตําแหนงที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งแปลงที่ดิน
ของผูฟองคดี หรือผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินและถูกคําสั่งปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดินให
อันจะถือเปนคําสั่งคําสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายกระทบตอสิทธิในการครอบครองที่ดิน
ของผูฟองคดีแลวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลหัวหวายไดมีหนังสือแจง
ใหผูฟองคดีรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ปดกั้นคันคลองซึ่งเปนทางสาธารณประโยชนออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ าพิ พากษาหรือคําสั่ งใหเ พิกถอนคํ าสั่ งตามหนังสื อดังกล าว นั้น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๓๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

หนังสือแจงดังกลาวเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช ป ระโยชน ร ว มกั น แต อ ย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ ความใน
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายดั งกล าวจะเห็ นได ว า บทบั ญญั ติ ดั งกล าวมิ ได ให อํ านาจฝ ายปกครอง
ในอั นที่ จะเข าไปบั งคั บจัด การให บุค คลออกจากที่ดิ นอันเป นสาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ นหรื อ
รื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินได หนังสือขององคการ
บริหารสวนตําบลขางตนจึงเปนเพียงหนังสือบอกกลาววาผูฟองคดีไดปดกั้นทางสาธารณประโยชน
สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ขอใหรื้อถอนสิ่งปดกั้นออกจากทางดังกลาว ซึ่งหากผูฟองคดี
เห็ น ว า ที่ ดิ น พิ พ าทเป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องตนมิ ใ ช เ ป น ทางสาธารณประโยชน สํ า หรั บ พลเมื อ ง
ใชประโยชนรวมกันตามที่องคการบริหารสวนตําบลกลาวอาง ก็ชอบที่จะปฏิเสธไมดําเนินการ
ตามหนังสือดังกลาวได และเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่จะไปดําเนินการฟองรอง
ตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจ เพื่อออกคําบังคับขับไลผูฟองคดีใหออกจากที่ดินพิพาทตอไป โดยมิอาจ
ใชอํานาจบังคับขับไลหรือเขารื้อถอนสิ่งปดกั้นของผูฟองคดีได ดังนั้น หนังสือดังกลาวของ
องค การบริ หารสวนตํา บลจึงมิ ไ ดมีลัก ษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองที่ มีผ ลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตประการใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่มีสิทธินําคดีขอหานี้มาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหดําเนินการสอบสวนเพื่อให
มี ก ารแก ไ ขรู ป แผนที่แ ละเนื้ อ ที่ ใ นหนั ง สื อรั บ รองการทํ า ประโยชน ข องผู ฟ อ งคดี โ ดยไม ช อบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากไมไดแตงตั้งผูแทนกรมปาไมเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนดวย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจ
ทํ า การสอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ จะต อ งรายงานเสนอ
ความเห็ น เพื่ อ ให อ ธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น หรื อ ผู ซ่ึ ง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น มอบหมายสั่ ง การต อ ไป ตามนั ย
มาตรา ๖๑ วรรคสี่ และวรรคหา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การใหความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนจึ ง เป น เพี ย งการเตรี ย มการเพื่ อ จั ด ให มี คํ า สั่ ง ทางปกครองของอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น
คําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว จึงไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดี จึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕

กรณีฟองวา บุตรของผูฟองคดีไดนําโฉนดที่ดินไปใหเจาหนี้
ยึดถือไวเปนประกันเงินกู แตภายหลังจากที่บุตรของผูฟองคดีถึงแกกรรมและผูฟองคดีในฐานะ
ผู จั ด การมรดกได นํ า เงิ น ไปชํ า ระหนี้ จ นครบถ ว น เจ า หนี้ ก ลั บ นํ า โฉนดที่ ดิ น ของผู ต ายไป
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินใหแกภรรยาของเจาหนี้ ซึ่งเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุรินทร สาขาปราสาท ไดดําเนินการรับจดทะเบียนให ผูฟองคดีเห็นวาเปนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากมิไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงพิพาทเพื่อผูฟองคดีจะไดขอออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวตอไป นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนขายที่ดินพิพาทของผูตายใหแกเจาหนี้ ซึ่งเปนชวงเวลากอนที่บุตรของผูฟองคดีจะถึงแกกรรม
และเปนชว งเวลาก อนที่ ศ าลจั งหวัดสุ ริน ทร จะมีคําสั่ งแตงตั้งใหผูฟองคดีเ ปนผูจัดการมรดก
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินพิพาทหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนขายที่ดินดังกลาวแตอยางใด การจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกลาวจึงเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินกอนที่ผูฟองคดีจะมีฐานะเปนผูจัดการมรดกของผูตาย
และไมมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๕)
กรณี พิ พาทตามพระราชบั ญญั ติ ความรั บผิ ดทางละเมิ ด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ฟ อ งว า เมื่ อ ครั้ ง ผู ฟ อ งคดี ดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด เทศบาล
ตําบลบานเชียง และรักษาการในตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานเชียงไดลงนามอนุมัติและ
ทําสัญญาใหมีการจางเหมาลงขอความประชาสัมพันธถวายอาลัย สมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในหนาหนังสือพิมพ ตอมา สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ ไดมาตรวจสอบและเห็นวาเปนกรณีที่ไมไดมีการกําหนดใหสวนราชการ
ลงประกาศขอความอาลัยตามสื่อหนังสือพิมพ จึงไมมีระเบียบใหเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวได
จึงใหเทศบาลตําบลบานเชียงเรียกเงินที่ไดใ ชจายไปจากผูรับผิดชอบนํ าสงคื นคลังเทศบาล
ให เ สร็ จ สิ้ น โดยเร็ ว นายกเทศมนตรี ตํ าบลบา นเชี ย งจึ ง ได มี หนั ง สือ เรีย กให ผู ฟอ งคดี นํ า เงิ น
ที่ใชจายไปสงคืนคลังเทศบาลตําบลบานเชียงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งใหผูฟองคดีคืนเงินสงคลังไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือของเทศบาลตําบลบานเชียงขางตน นั้น หนังสือของ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๓๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เทศบาลตําบลบานเชียงดังกลาวเปนเพียงการกลาวทวงถามใหผูฟองคดีนําเงินสงคืนคลังเทานั้น
ไมใชการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางเทศบาลตําบลบานเชียง
กับผูฟองคดี จึงไมเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ดังนั้น จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ทั้งสองชดใชคาเสียหาย กรณีนํารถยนตกระเชาไฟฟาซึ่งเปนทรัพยสินของเทศบาลไปประสบ
อุบัติเหตุ เปนเหตุทําใหรถยนตคันดังกลาวไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว
ไม ช อบด ว ยกฎหมาย จึ ง ฟ อ งขอให ศ าลพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ข า งต น นั้ น
เมื่อกรณีปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมในคํารองอุทธรณวา ภายหลังจากที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
มี คํ าสั่ งดั งกล าวแล ว เทศบาลตํ าบลเวียงเชี ยงแสนได ร ายงานผลการดํ า เนิ น การไปยั งจั งหวั ด
เชียงราย ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดพิจารณาแลวเห็นวาการกระทําละเมิดของผูฟองคดี
ทั้งสองมิใชเปนการกระทําอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเอากับ
ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีการ
นําคดีไปฟองตอศาลจังหวัดเชียงราย ขอใหศาลจังหวัดเชียงรายมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีทั้งสอง
ชดใช ค าสิ นไหมทดแทนแก เทศบาลตํ าบลเวี ยงเชี ยงแสน จากข อเท็ จจริ งดั งกล าวจึ งฟ งได ว า
การที่ เทศบาลตํ าบลเวี ยงเชี ยงแสนได มี คํ า สั่ ง พิ พ าทเรี ย กให ผู ฟ อ งคดี ช ดใช ค า เสี ย หายจาก
การกระทํ า ละเมิ ด ซึ่ ง เทศบาลตํ า บลเวี ย งเชี ย งแสนและผู มี อํ า นาจพิ จ ารณาเห็ น ว า มิ ใ ช เ กิ ด
จากการปฏิบั ติ หน าที่ ซึ่งตองบังคั บตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย ตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ คําสั่งพิพาทจึงมิไดเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ อันมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสอง จึงไมมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด คําสั่งดังกลาวของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสนจึงเปนเพียงการบอกกลาวทวงถามใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
หากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาตนมิไดกระทําละเมิดตอเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนจึงไมตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนให ก็ชอบที่จะปฏิเสธถึงความรับผิดดังกลาว และเปนหนาที่ของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสนที่จะตองนําคดีไปฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจเรียกใหผูฟองคดีทั้งสองชดใช
คาสินไหมทดแทนดังกลาวตอไป ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๗

กรณี ฟ อ งว า คํ า สั่ ง ของเทศบาลนครสวรรค ที่ เ พิ ก ถอนและ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมที่ใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนและใหผูฟองคดีชําระคาสินไหม
ทดแทนในจํานวนใหมตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น คําสั่งดังกลาวเปนผลจากการบังคับให
เปนไปตามคําพิ พากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดี หมายเลขแดงที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๑ ที่ได
วินิจฉัยไววา ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนาที่ในสังกัดตองรับผิดตอเทศบาลนครสวรรคตามความ
เสี ย หายที่ แ ท จ ริ ง อั น เกิ ด จากการประมาทเลิ น เล อ อย า งร า ยแรงจนเป น เหตุ ใ ห ร ถยนต ข อง
ทางราชการสูญหาย ซึ่งผูฟองคดียอมมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
สู ง สุ ด ดั ง กล า ว คํ า สั่ ง ของเทศบาลนครสวรรค ดั ง กล า วจึ ง หามี ผ ลเป น การสร า งนิ ติ สั มพั น ธ
ในทางกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ
ผูฟองคดีขึ้นใหม อันจะถือเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของผู บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย รายงานผลการสอบขอเท็จจริง รายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด กรณีผูฟองคดีอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานในการ
ดําเนินการกอสรางและจัดซื้อพัสดุ นั้น คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของผูบัญชาการทหารสูงสุด คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของ
ผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นากองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย รายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริง รายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการ
และการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง จึงเปนการพิจารณาทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งในขั้นตอนดังกลาวยังไมได
วินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําละเมิดและตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการหรือไม
ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะมีสิทธิฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งรวมทั้งรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงและรายงาน
ผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๓๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเ ปนผูตองขังซึ่งไดรับความเดื อดรอน
หรือเสียหายจากคําสั่งยายที่คุมขังผูฟองคดีจากเรือนจําแหงหนึ่งไปคุมขังยังเรือนจําอีกแหงหนึ่ง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งยายผูฟองคดีและรับตัวผูฟองคดีไปคุมขังที่
เรือนจําจังหวัด อันเปนภูมิลําเนาเดิมของผูฟองคดี นั้น โดยที่อํานาจในการยายนักโทษเปนอํานาจ
ในการใช ดุ ลพิ นิ จของอธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ ต ามมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะพิจารณาดําเนินการเพื่อใหการคุมขังผูตองขังเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
ซึ่งเปนมาตรการภายในของฝายปกครอง แมการยายนักโทษจะเปนอุปสรรคตอญาติที่จะมาเยี่ยม
ผูฟองคดีก็ตาม แตผูฟองคดีก็ยังมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติอยูเชนเดิม จึงไมอาจถือไดวา
ผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากคํ า สั่ ง ย า ยที่ คุ ม ขั ง ผู ฟ อ งคดี (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีการฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง นั้น โดยที่คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
เปนเพียงขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซึ่งตองมีการแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งมีการรับฟงคําชี้แจงของ
ผูถูกกลาวหา และเมื่อคณะกรรมการฯ ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวแลวเสร็จก็ตองรายงาน
ผลการสอบสวนและความเห็ นต อผู บั งคั บบัญชาซึ่ งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ดังนั้น คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตลอดจน
การดําเนินการสอบสวนและมติของคณะกรรมการฯ จึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๔ ที่ ๙๕/๒๕๕๔
ที่ ๙๖/๒๕๕๔ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๔ และที่ ๒๑๖/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซ่ึ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด อํ า เภอ ฟ อ งขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ใหกรมการปกครองยกเลิกคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ซึ่งมีผล
ทําใหคําสั่งกรมการปกครองที่สั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการมีผลบังคับใชตอไป นั้น
เมื่อไมปรากฏวากรมการปกครองไดมีคําสั่งตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการแตอยางใด และคําสั่ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๙

ของนายกรั ฐ มนตรี ดั งกล าวนั้ น เป นเพี ยงการดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนของกฎหมายยั งไม มี
ผลกระทบตอสิทธิในการเปนขาราชการของผูฟองคดี ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรื อเสี ยหายหรื ออาจจะเดื อดร อนหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี นี้
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งดํารงตํ าแหน งหั วหนาสวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลนาหินลาด ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
พนั กงานส วนตํ าบลจั ง หวั ด นครนายกที่ มี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย กรณี
ผูฟองคดี และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาหินลาดที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ผูฟองคดีใหมตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลฯ ดังกลาว นั้น มติของคณะกรรมการ
พนั กงานส ว นตํ าบลฯ และคํ า สั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลฯ ดั ง กล า ว เป น ขั้ น ตอนอั น เป น
สาระสําคัญเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซึ่งตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา และเมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนเสร็จ ตองรายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยหรือไมตอไป เมื่อผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลฯ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลฯ ดังกลาว โดยผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมาย
กํ าหนดให เป นผู มี อํ านาจพิ จารณาวิ นิ จฉั ยยั งมิ ได วิ นิ จฉั ยว าผู ฟ องคดี กระทํ าผิ ดวิ นั ยหรื อไม
ผูฟองคดีจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๗/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดตรัง
ฟองวา ไดรับความเดื อดรอนหรื อเสียหายจากการดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงผูฟองคดี
ในเรื่องที่มีการรองเรียนการกระทําทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจายเงินราชการ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนเรื่องรองเรียนและการดําเนินการสอบสวนดังกลาว นั้น เมื่อการดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีถูกกลาวหารองเรียนดังกลาวเปนเพียงกระบวนการภายใน
ของฝ ายปกครองในขั้ นตอนของการแสวงหาข อเท็ จจริ งเพื่ อพิ จารณาหรื อเตรี ยมการในการ
ออกคําสั่งทางปกครอง ยังมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง
ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครูฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการเขตบางรักที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
และคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ยไม ร ายแรงแก ผู ฟ องคดี นั้ น เมื่ อคํ าสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เปนเพียงการดําเนินการใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเพื่อประกอบ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๔๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

การพิจารณาในเบื้องตนวาตามขอกลาวหามีมูลหรือไม อันอาจจะนําไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตอไป คําสั่งดังกลาวจึงไมมีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนตอสิทธิและหนาที่
ของผู ฟ องคดี ส วนคํ าสั่ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย ไม ร า ยแรงนั้ น เป น เพี ย งคํ า สั่ ง
แตงตั้ งคณะกรรมการเพื่อดําเนิ นการสอบสวนผูฟองคดีวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรื อไม
อันเปนขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการกอนที่จะพิจารณาวาควรมีคําสั่งลงโทษทางวินัย
แกผูฟองคดีหรือไมตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหผูฟองคดีไดมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงที่ถูกกลาวหา
อย า งเพี ย งพอและมี โ อกาสได โ ต แ ย ง หรื อ ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหาและแสดงพยานหลั ก ฐาน
คําสั่งดังกลาวยังไมมีผลทางกฎหมายแกผูฟองคดีเชนกัน ประกอบกับในขณะที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองตอศาล ยังมิไดมีคําสั่งลงโทษทางวินยั แกผูฟองคดีแตอยางใด จึงเปนกรณีที่เรื่องทางวินัย
ยังอยูในระหวางดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง ซึ่งยังไมแนชัดวาเมื่อครบ
กระบวนการทางวินัยถึงที่สุดแลว ผลการพิจารณาจะเปนอยางไรและผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอน
เสียหายหรือไม ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
และคําสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงตามคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๕๙๘/๒๕๕๔ และที่ ๗๕๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีฟองวา ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยลูกจางอยางรายแรงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว นั้น การที่ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดมีคําสั่งขางตน เปนเพียงการกระทํา
เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาออกคําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดีตอไป
เทานั้น ดังนั้น คําสั่งดังกลาวจึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อ
จัดใหมีคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีขอหานี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ผู บั งคั บ การศู น ย ฝ ก อบรมตํ า รวจภู ธ ร ภาค ๓
มี คํ าสั่ งไม รั บผู ฟ องคดี กลั บเข ารั บราชการโดยอ างว าผู ฟ องคดี ถู กกล าวหาว ากระทํ าผิ ดวิ นั ย
อยางรายแรงจึงเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามที่จะบรรจุกลับเขารับราชการตํารวจ
โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ผู ฟ องคดี จึ งได มี หนั งสื ออุ ทธรณ คํ าสั่ งดั งกล าวต อคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๓
ดังกลาว และขอใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการและใหคืนสิทธิประโยชนตางๆ นั้น เมื่อปรากฏวา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๑

คณะกรรมการขาราชการตํารวจยังไมไดกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดตามอํานาจหนาที่
ในการพิจารณารับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจในประเด็นพิพาทนี้ได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๘/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา กรมการปกครองโดยรองอธิบดีกรมการปกครอง
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนเพิ่มเติมผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลไมปรากฏสัญชาติ
และคณะกรรมการสอบสวนไดจัดทําบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) เพื่อใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อรับทราบการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) ในบันทึกฉบับดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งและบันทึกของคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว นั้น คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนขั้นตอนอันเปน
สาระสําคัญเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซึ่งตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ดํ า เนิ น การเสร็ จ ต อ งรายงานผลการสอบสวนและความเห็ น ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง กฎหมาย
กําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในขณะยื่นฟองคดีนี้รองอธิบดีกรมการปกครองยังมิไดวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิด
วินัยตามขอกลาวหา ผูฟองคดีในฐานะผูถูกกลาวหาจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือหามมิให
ธนาคารกรุงไทยฯ แตงตั้งผูฟองคดีเปนกรรมการผูจัดการอีกวาระหนึ่ง เปนเหตุใหธนาคารกรุงไทยฯ
ไมทําสัญญาจางผูฟองคดี เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว และใหธนาคารแหงประเทศไทยและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น หนังสือดังกลาวเปนเพียงการใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการธนาคารกรุงไทยฯ เทานั้น มิได
มีผลผูกพันใหธนาคารกรุงไทยฯ ตองปฏิบัติตามแตอยางใด ธนาคารกรุงไทยฯ ยังคงมีเสรีภาพ
ในการสรรหาบุคคลเพื่อทําสัญญาจางใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ หนังสือดังกลาวจึงมิไดมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครองที่จะกระทบตอสิทธิหนาที่

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๔๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นชอบใหผูฟองคดีซึ่งเปนพนักงาน
ส ว นตํา บลพน จากราชการ จากกรณี ต รวจสอบพบวา ผู ฟ อ งคดีไ มมี ชื่ อ ปรากฏว า เป นผู ส อบ
แขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงาน
สวนตําบล เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลคลองไผมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากราชการ นั้น
แมการที่องคการบริหารสวนตําบลจะมีคําสั่งใหขาราชการในสังกัดออกจากราชการ จะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงาน
สว นตําบลฯ กํ าหนดและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาว ตามมาตรา ๑๓
วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แตมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลฯ
ที่เห็นชอบใหผูฟองคดีพนจากราชการตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองไผเสนอเปนเพียง
ขั้นตอนภายในกอนที่จะออกคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากราชการซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองตอไป
ลํ าพั งมติ ของคณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บลฯ จึงเป นเพี ย งความสั มพั นธ ภายในระหว า ง
คณะกรรมการกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น หามีผลทางกฎหมายออกสูภายนอก
ไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะก อ ความเดื อ ดร อ นหรื อเสี ยหายโดยตรงแก ผู ฟ องคดี แต อย างใด คงมี แต เฉพาะคํ าสั่ ง
ขององค การบริหารส วนตําบลที่ใหผู ฟ องคดีพนจากราชการตามมติ ของคณะกรรมการเทานั้ น
ที่มีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๖/๒๕๕๔)
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นข าราชการพลเรื อน สั งกั ดกรมอุ ทยาน
แหงชาติฟองขอใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การสอบสัมภาษณ การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ (ครั้งที่ ๑) นั้น เมื่อผูฟองคดี
เปนผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
ตามประกาศดังกลาวในลําดับที่ ๑๔๘ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศดังกลาว สวนกรณี
ผูฟองคดีฟองขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการคั ดเลือกบุคคล เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
สอบสัมภาษณ การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๓

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ครั้งที่ ๒) นั้น เมื่อผูฟองคดีไมไดสมัครเขารับ
การคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ ตามประกาศดังกลาว จึงเปนกรณีที่ถือไดวาผูฟองคดี
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ข า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ ท รวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ตํ า แหน ง อาจารย ป ระจํ า ฟ อ งว า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย ลงวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยประกาศใหรองศาสตราจารย อ. เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย โดยมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่
๑๗ มี นาคม ๒๕๕๑ เป น การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ที่ เ ลื่ อ นมาจากกํ า หนดการเดิ ม เมื่ อ วั น ที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งรองศาสตราจารย อ. จากคณะมนุษยศาสตรไมไดเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบั บ ดั ง กล า ว นั้ น โดยที่ ก ารที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การใดๆ ตามอํ า นาจหน า ที่ ที่
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ กํ า หนด จะต อ งเป น ไปตาม
มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย มิใชโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น
การกระทําของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒตามฟอง จึงมิไดกอใหเกิดผลกระทบกระเทือน
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
กอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว ผูฟองคดีจึงมิใ ช
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ฟองวาคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีดังกลาว นั้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒ ของผูฟองคดีซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานฯ เปนเพียงขั้นตอนภายในที่ใชประกอบการพิจารณาเพื่อ
เตรียมการในการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอันเปนคําสั่งทางปกครอง อีกทั้ง ผลการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วไม ไ ด มี ผ ลเป น การสร า งนิ ติ สั ม พั น ธ ขึ้ น ระหว า งบุ ค คลในอั น ที่ จ ะก อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๔๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว จึงมิใชคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฉะนั้ น โดยนิ ติ นั ย ผู ฟ อ งคดี จึ ง มิ ใ ช ผู ไ ด รั บ
ความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๔
และที่ ๒๑๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ฟองวา มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุที่ใหโอนยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบลนามน อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติดังกลาว นั้น
เมื่อขอ ๑๖๙ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ กํ า หนดหลัก เกณฑ ขั้ น ตอนการพิจ ารณาทางปกครองในการโอนย า ย
พนักงานเทศบาลไปสังกัดเทศบาลอื่นไว โดยกําหนดใหนายกเทศมนตรีดําเนินการใหเปนไปตาม
มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ภายใน ๔๕ วัน ดังนั้น มติของคณะกรรมการฯ
ดังกลาว จึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ต อ ไป หากจะมี ผ ลในทางกฎหมายก็ เ ป น เพี ย งในความสั ม พั น ธ ภ ายในของฝ า ยปกครองที่
นายกเทศมนตรี จะต อ งนํา ไปออกคํ าสั่ งให เ ปน ไปตามมติข องคณะกรรมการฯ ต อไปเท านั้ น
มติดังกลาวจึ งมิไดมีผลทางกฎหมายที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจก อ
ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ มี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ข องผู ฟ อ งคดี แ ต อ ย า งใด
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๓๕/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา การที่นายอําเภอบุณฑริกมีหนังสือรายงานเรื่อง
การรองเรียนของราษฎรเกี่ยวกับการประพฤติตนไมเหมาะสมในการปฏิบตั ิราชการของผูฟองคดี
ซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําศูนยสุขภาพตําบล และขอใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานียายผูฟองคดี
ออกจากพื้นที่ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยดวน เพื่อเปนการคลี่คลาย
ปญหาและขจัดขอขัดแยงในชุมชน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือดังกลาว นั้น การที่นายอําเภอบุณฑริกมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีมีลักษณะเปนเพียงการรายงานความขัดแยงระหวางกลุมราษฎรและขาราชการ
ฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ภายในอําเภอบุณฑริก อันมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติราชการของขาราชการดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบ และเสนอ
แนวทางแก ไ ขป ญ หาแก ผู วา ราชการจั ง หวั ด อุบ ลราชธานี เ พื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การต อ ไปเท า นั้ น
หนังสืออําเภอบุณฑริกดังกลาวไมมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนสิทธิ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๕

หรือหนาที่ของผู ฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรื ออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดีแตอยางใด เฉพาะแตคําสั่งที่สั่งใหยายผูฟองคดี
ไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่สั่งการตามขอเสนอในหนังสือ
อําเภอบุณฑริกเทานั้นที่กอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๐/๒๕๕๔)
กรณี ฟ องว า ผู อํ านวยการสํ านั กการศึ กษากรุ งเทพมหานคร
มีคําสั่งมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมงานนิเทศ
การศึกษา โดยมิไดคํานึงถึงการจัดลําดับอาวุโสตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๐๙/๑๑๘๔
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ และไดรับมอบหมายใหผูที่มีลําดับอาวุโสและวิทยฐานะนอยกวา
ผูฟ อ งคดี ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ในฐานะหั วหน ากลุ ม แต ผู ฟองคดี ไม ได รับมอบหมายให ปฏิ บั ติ หน าที่
ดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น คําสั่งมอบหมายงานใหผูใด
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมงานดังกลาว มิไดมีลักษณะเปนการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น และมิได
มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของผูฟองคดี ประกอบกับการมอบหมายงานดังกลาว
เปนการบริหารงานภายในของหนวยงาน และเปนอํานาจในเชิงดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่มี
อํานาจที่จะพิจารณาใชดุลพินิจมอบหมายหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชาไดตามความเหมาะสม
ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ดังนั้น เมื่อคําสั่งพิพาทมิไดมีผลทําให
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
คําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ าพิ พ ากษาหรื อคํ าสั่ ง เพิ กถอนคํ าสั่ ง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนการเลือกปฏิบัติและไมเปนธรรมตอผูฟองคดี นั้น คําสั่งดังกลาวเปนกรณี
ที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใชอํานาจออกคําสั่งแกไขการแตงตั้งขาราชการ
เพื่อให เป นไปตามหนั งสือของสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๒/๑๓๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๓ ในสวนของขาราชการที่เดิมดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานปาไมระดับ ๗ ใหไปดํารง
ตําแหน งนักวิชาการปาไมระดับ ชํานาญการ ซึ่งแมจะเปนการแตงตั้งขาราชการจากตําแหน ง
เจาหนาที่บริหารงานปาไมเดิม ตําแหนงประเภททั่วไป ใหมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
โดยที่ไมตองทําการสอบแขงขัน อันเปนการแตกตางจากผูฟองคดีที่เดิมดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
ปาไม เปลี่ยนสายงานเขาสูตําแหนงนักวิชาการปาไมโดยวิธีการสอบคัดเลือก และคําสั่งดังกลาว
มีผลทําใหมีผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ ในตําแหนง
เดียวกันกับผูฟองคดีเพิ่มขึ้นก็ตาม แตคําสั่งดังกลาวก็มิไดมีผลกระทบโดยตรงตอสถานภาพ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๔๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีตามตําแหนงหนาที่ราชการที่ดํารงอยู อันจะทําใหผูฟองคดี
ไดรับ ความเดื อดร อนหรื อเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิ อาจหลี ก เลี่ ยงได
จากคําสั่งดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๔/๒๕๕๔)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตํ า แหน ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ฟองวา ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ดําเนินการ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีการ
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการคัดเลือกฯ ของกลุมอาวุโส ขอ ๔.๑ ในดานการ
ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมอาวุโส ตามประกาศกรมการ
พั ฒนาชุม ชน เรื่ อง ดํ า เนิ น การคัดเลือกข า ราชการพลเรือ นสามัญ เพื่อ เข า รับ การฝก อบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)ฯ ดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า รั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามประกาศ
กรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดีไดสมัครเขารับการคัดเลือก
ตามประกาศดังกลาว และเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ กลุมอาวุโส ลําดับที่ ๑๑๖ ตามบัญชี
รายชื่อฯ แนบทายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ แตผูฟองคดี
ไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว กรณีจึงเห็นไดวา ความเดือดรอน
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับนั้นเกิดจากกรณีที่ผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกใหเขาฝกอบรม
หลักสู ต รนักบริหารงานพั ฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ ผูไดรับการคัดเลือก
เข า รั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารงานพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ กลาง ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้ ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใช
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีสิทธิฟองคดี
เพื่อขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง ได ส มั ค รเข า รั บ การคั ดเลื อกเพื่ อเข าดํ ารง
ตําแหนงผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยฟองวา มติของคณะกรรมการสรรหา
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยที่ใหรายงานผลการสรรหาตอคณะกรรมการ
การรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทยเพื่ อ พิ จ ารณาไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติดังกลาว นั้น มติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๗

เปนเพียงมติที่รายงานผลการสรรหาผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยตอ
คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณา มิไดมีผลเปนการแตงตั้ง
ใหผูที่ไดรับคะแนนจากการสรรหาเปนอันดับที่หนึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มติดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรื อเสี ยหายโดยมิ อาจหลี กเลี่ ยงได อั นเนื่ องมาจากมติ ของคณะกรรมการสรรหาฯ ดั ง กล า ว
สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการขยายเวลา
การรับสมัครและการแกไขคุณสมบัติของผูสมัครนั้น มติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว
ไมใชมติเกี่ยวกับการขยายเวลาการรับสมัครและแกไขคุณสมบัติของผูสมัคร และการขยายเวลา
การรับสมัครและแกไขคุณสมบัติของผูสมัครไดทํามากอนที่จะมีมตินี้แลว อุทธรณของผูฟองคดี
ในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก
การที่นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือสงตัวผูฟองคดีไปชวย
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ สํ า นั ก งานท อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งรายโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนดังกลาว นั้น
เมื่อในขณะที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนยังมิได
มี ก ารส ง ตั ว ผู ฟ อ งคดี ไ ปประจํ า สํ า นั ก งานท อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งราย เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายมีมติไมเห็นชอบ ผูฟองคดียังคงปฏิบัติหนาที่อยูที่เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสนเชนเดิม กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน
ส ว นกรณี ที่ ป ลั ด เทศบาลตํ า บลเวี ย งเชี ย งแสน (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒) และผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดนําเรื่องของผูฟองคดี
เขาที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
สงตัวผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงรายนั้น เปนเพียงขั้นตอน
ของการดําเนินการพิจารณาทางปกครองซึ่งยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผู ฟ อ งคดี แ ต อ ย า งใด ผู ฟ อ งคดี จึ ง มิ ใ ช ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ที่จะมี สิท ธิฟองคดีผู ถู กฟ องคดี ทั้งสองต อศาลปกครองได (คํ าสั่ ง ศาลปกครองสูง สุ ด
ที่ ๑๙๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๔๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
จากการที่ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคําสั่งยายผูฟองคดี
จากตํา แหนง ผู อํ า นวยการสํ านั ก สนั บ สนุ นด า นการเงิ น ไปดํา รงตํา แหนง ผู อํ า นวยการสํ านั ก
ติดตามและประเมินผลโครงการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให เพิกถอนคํ าสั่งดั งกล าว และให ผู ฟ องคดี กลั บไปปฏิ บั ติ งานในตํ าแหน งเดิ ม นั้ น เมื่ อคํ า สั่ ง
ดังกลาวเปนการยายภายในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนเรื่อง
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจในการสั่งบรรจุและแตงตั้งจะพิจารณาสั่งการไดตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแมการยายในกรณีดังกลาว
จะเป นเหตุใ หผูฟองคดี รูสึกถูกลดความสําคัญ ในหนาที่ก ารงานลงและรูสึ ก กระทบตอ ความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน แตไมปรากฏขอเท็จจริงวาคําสั่งดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดี
ต อ งเสี ย สิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ ไ ด รั บ อยู แ ต เ ดิ ม ผู ฟ อ งคดี ยั ง คงได รั บ เงิ น เดื อ นและ
สิทธิประโยชนอื่นอันไมแตกตางจากตําแหนงเดิม จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทบตอสิทธิของ
ผูฟองคดีโดยตรง เนื่องจากมิไดทําใหสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไป
ผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รับเงินเดือนในระดับเดิม และปฏิบัติหนาที่อยูใน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเชนเดิม ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี นี้
ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๑/๒๕๕๕)
กรณี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละสวั ส ดิ ก ารของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙
ที่แจงเรื่องการใชสิทธิเบิกคาเชาบานใหผูฟองคดีทราบวาอยูระหวางการหารือกรมบัญชีกลาง นั้น
หนังสือดังกลาวเปนเพียงการแจงผลการพิจารณาทางปกครองใหผูฟองคดีทราบ ซึ่งยังอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการภายในของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ยุติ
มาประกอบการพิจารณาในการสั่งการเรื่องการขอเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีตอไป ยังไมได
มีผลเปนการกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่จะเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากหนังสือดังกลาวที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีในขอหานี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๙

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณี ฟ อ งว า กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร
คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เจ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรมปาไมและปาไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดําเนินการออกประทานบัตรและตออายุประทานบัตร
ชนิดแรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง) ใหบริษัทเอกชนโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตรและการตออายุประทานบัตร
ดังกลาว นั้น เมื่อบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มิไดใหอํานาจหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวในการออกประทานบัตร
ทําเหมืองแรหรือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรแตอยางใด ดังนั้น จึงถือมิไดวาหนวยงาน
ทางปกครองและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ข า งต น เป น ผู ก อ ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูเดือดรอน
หรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได อั น จะทํ าให ผู ฟอ งคดี
มีสิทธิฟองหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวขางตน ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากการที่
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๗๒๖/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงนายดานศุลกากรบานดอนโดยอางแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมทรัพยากรธรณี
ที่ อก ๐๓๐๔/๔๔๗๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใหในการสงแรแอนไฮไดรตออกนอก
ราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปนเหตุ
ให ผู ฟ อ งคดี มิ อ าจใช สิ ท ธิ ต ามกฎหมายในการส ง ออกแร แ อนไฮไดรต ทั้ ง ที่ แ ร ดั ง กล า วมิ ใ ช
แรควบคุมที่ตองขออนุญาตในการสงออกตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว นั้น หนังสือที่ อก ๐๓๐๔/๔๔๗๖
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ ดังกลาว ออกโดยกรมทรัพยากรธรณีหรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรในปจจุบัน ซึ่งเปนหนังสือที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ในการสงออกแรแอนไฮไดรต โดยเจาหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแรและแหลงแร
ที่มีการผลิตแรแอนไฮไดรตเพื่อการสงออก เนื่องจากเปนการปองกันปญหาการหลีกเลี่ยงสงออก
แรยิปซัมในรูปของแรแอนไฮไดรต อันเปนการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเทานั้น หนังสือฉบับดังกลาวจึงหาไดมีผลกระทบ
ตอผูฟองคดีโดยตรง ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๕๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และไมมีสิทธิฟองเพิกถอนหนังสือดังกลาวตอศาล
สวนหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๗๒๖/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น เห็นวา หนังสือ
ดั งกล าวเป นเพี ยงการตอบข อหารื อของอุ ต สาหกรรมจั ง หวัด ฯ เพื่ อ ใหศุ ล กากรบ า นดอนทราบ
ถึงแนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสงออกแรแอนไฮไดรตของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ซึ่งเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของอุตสาหกรรมจังหวัดฯ กับศุลกากร
บานดอน มิได มีผลกระทบต อสิ ทธิ หรือหนาที่ ของผูฟ องคดี แต อยางใด ผู ฟองคดี จึงมิ ใชผู ไดรั บ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหนังสือ
ดังกลาวเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒/๒๕๕๕)
กรณี ฟ องว า กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร
มี ห นั ง สื อ แจ ง ปฏิ เสธไม ต ออายุ ประทานบั ต รของนาง น. โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าล
มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนหนั ง สื อ ดั ง กล า ว และให ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแรตออายุประทานบัตรของนาง น. ตามคําขอ นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนเพียงผูไดรับมอบ
อํานาจจากนาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วในการดําเนินการแทนเฉพาะในกิจการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ เทานั้น โดยในขณะที่ผูฟองคดียื่นฟอง
คดีนี้ตอศาลปกครองชั้นตน นาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วไมไดมอบใหผูฟองคดี
มีอํานาจรวมไปถึงการยื่นฟองคดีแทนนาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วดังกลาวดวย
ผูฟองคดีจึงมีฐานะเปนเพียงตัวแทนรับมอบอํานาจทั่วไป ไมอาจอางหนังสือรับมอบอํานาจดังกลาว
มาดํ าเนิ นการยื่ นฟ องคดี แทนนาง น. ผู รั บประทานบั ต รแร พ ลวงและตะกั่ ว ได ประกอบกั บ
ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดจดทะเบียนรับโอนประทานบัตรจากนาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวง
และตะกั่ ว ตามหลั ก เกณฑ ต ามมาตรา ๗๗ ประกอบมาตรา ๗๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร
พ.ศ. ๒๕๑๐ แตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําสั่งที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕ )
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง เภสั ช กรชํ า นาญการพิ เ ศษ
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
และเป น ผู แ ทนของสภาเภสั ช กรรมประจํ า จั ง หวั ด ตราดมี ห น า ที่ ต รวจสอบและดํ า เนิ น คดี
ต อ ผู ฝ า ฝ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. ๒๕๑๐ ควบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องเภสั ช กร
ในจังหวัดตราดใหปฏิบัติหนาที่ภายใตจรรยาบรรณฟองวา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมไดมี
คําวินิจฉัยยกขอกลาวหากรณีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมขอใหพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณกับนาย ว. เภสัชกร กรณีที่เปดรานขายยา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๑

แลวจัดใหผูที่ไมใชเภสัชกรอยูประจํารานยาและขายยาในราคาสูงกวาทองตลาดมาก อันเปน
การฝาฝนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาจรรยาบรรณ และคํ าวิ นิ จฉั ยของคณะกรรมการสภาเภสั ชกรรมดั ง กล า ว นั้ น โดยที่
การพิ จ ารณาลงโทษทางจรรยาบรรณแก น าย ว. เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กระบวนการพิ จ ารณา
เพื่อตรวจสอบการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เมื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีคําวินิจฉัย
ตามกระบวนการพิจารณาของตนอยางไรแลว ก็มิไดมีผลเกี่ยวของกับผูฟองคดีในอันที่จะถือวา
ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได อี กทั้ ง ยั งไม ปรากฏว า
มติ ของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาจรรยาบรรณ และคํ าสั่ งของคณะกรรมการสภาเภสั ช กรรม
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกผู ฟองคดีอยางไร นอกจากไมเ ปนไปตามความเห็นของ
ผูฟองคดีเทานั้น ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๓๔/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า มติ ข องแพทยสภาที่ วิ นิ จ ฉั ย ว า คดี ไม มี มู ล และ
ยกขอกลาวหากรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอแพทยสภาวาพลตํารวจตรีนายแพทย อ.
ออกใบรับรองแพทยเท็จไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของ
แพทยสภาดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีมิไดมีสวนไดเสียหรือประโยชนเกี่ยวของโดยตรงในเรื่อง
ดังกลาว มติของแพทยสภาจึงมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ใดๆ ของผูฟองคดี
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัย
ของผูตรวจการแผนดินที่มีคําวินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนและที่มีคําวินิจฉัยใหยุติการพิจารณา
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีรองเรียนวาพนักงานอัยการเบิกความเปนพยาน
จําเลยอันเปนเท็จและปฏิบัติหนาที่ในคดีอาญาที่ผูฟองคดีเปนโจทกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากผูตรวจการแผนดินเห็นวาเรื่องที่รองเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ในศาล มิใชเปนการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๔๔ (๒)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกรณีไมปรากฏขอเท็จจริงวา
พนักงานอัยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบุคลากร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด อันจะถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น คําวินิจฉัยของผูตรวจการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๕๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แผนดินดังกลาวไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี และการจะให
ผูตรวจการแผนดินรับหรือไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณา ก็มิไดมีผลเปนการเยียวยารองทุกข
หรื อ แก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี โ ดยตรง ผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม ใ ช ผู ไ ด รั บ
ความเดื อดร อนหรื อเสียหายหรืออาจจะเดื อดร อนหรื อเสี ยหายโดยมิ อาจหลีกเลี่ ยงได อั นเนื่ อง
มาจากการกระทําดังกลาวของผูตรวจการแผนดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจายขาดเงินสะสมใหเทศบาล
อุบลราชธานีใชในการดําเนินการตามโครงการกอสรางระบบระบายน้ําในเขตเทศบาลโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหการอนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาว
เปนการกระทําที่ไมสุจริตและไมชอบดวยกฎหมาย นั้น เมื่อผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดของตนใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
โดยถูกตองตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และเป น ผู รั บ มอบอํ า นาจจากปลั ด กระทรวงมหาดไทยให มี อํ า นาจตามข อ ๔ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายในเรื่ องการบริ หารจั ดการเกี่ ยวกั บงบประมาณของท องถิ่ นเพื่ อให เ ป นไปตาม
แผนงานและโครงการตามนโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ภายใต ก ารควบคุ ม ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่นและผูวาราชการจังหวัด ตามขอ ๘๙ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจายขาดเงินสะสม
ใหเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติทั่วไป อันเปนเรื่องการ
บริหารงานภายในของฝายบริหาร ที่ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ
ผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งเกาจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๓

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรณีฟองวา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หนองคาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย ที่ออกโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
ดังกลาว นั้น ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลื อกตั้ งและคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าเขตเลื อกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ข อ ๒๘ บั ญ ญั ติ ว า
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได รั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแลว ใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว และในกรณี ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งไม เห็นชอบดวยกับ บุ ค คล
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดคัดเลือกไว หรือเห็นวาบุคคลใดหรือทั้งหมดที่ไดรับ
การคัดเลือกมาไมเหมาะสมเพียงพอ อาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคัดเลือก
บุคคลเพิ่มอีกได และขอ ๒๖ ของระเบียบดังกลาว ไดบัญญัติวาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียม
ที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ใหนําขอ ๑๒ ขอ ๑๓
ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ มาใชโดยอนุโลม เวนแตในเรื่องจํานวนบุคคลที่ตองการคัดเลือกใหมี
จํา นวนสามเท า ของจํ า นวนกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะพึ ง มี ใ นแต ล ะเขต
เลือกตั้ง ดังนั้น การดําเนินการของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการจัดทําบัญชี
รายชื่อของผูสมัครหรือผูไดรับการทาบทามตามขอ ๑๔ การคัดเลือกบุคคลในบัญชีดังกลาว
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามขอ ๑๕ และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับตามตัวอักษรพรอมทั้งประวัติ
ของบุคคลดังกลาว และรายงานการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามขอ ๑๖ ของระเบียบดังกลาวนั้น จึงเปนการเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพื่อเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ตามขอ ๒๘ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งเปนคําสั่งทางปกครอง
ดังนั้น การกระทําของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํ าจังหวัด และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดหนองคาย เรื่อง บัญชี
รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดหนองคาย
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ออกโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคาย นั้น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๕๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

จึงเปนเพียงการพิจารณาทางปกครอง ผูฟองคดีจึงยังไมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา การที่กรมประมงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีพรอม
บริวารออกจากพื้นที่โครงการศึกษาพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชิงพาณิชย จังหวัดนครสวรรค
มิฉะนั้นจะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไปเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย นั้น หนังสือดังกลาว
เปนเพียงการแจงเตือนใหผูฟองคดีและบริวารขนยายทรัพยสินออกจากพื้นที่โครงการฯ โดยมิได
มีผลบังคับใหผูฟองคดีและบริวารตองออกจากพื้นที่ดังกลาว และหากผูฟองคดีพรอมทั้งบริวาร
ไมยอมออกจากพื้นที่โครงการฯ กรมประมงก็ชอบที่จะดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยการฟองคดี
ต อศาลยุ ติ ธรรม หนั งสื อของกรมประมงที่ พิ พาทจึ งยั งไม มี ผลกระทบต อสถานภาพของสิ ท ธิ
หรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๔)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ใ นฐานะบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ หนึ่ ง
และไดเขารวมประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนของสื่อมวลชนเขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตากฟองวา ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากไดดําเนินการ
ประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนของสื่อมวลชนเขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตาก ตอมา ไดมีการประกาศรายชื่อบุคคลผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก โดยปรากฏชื่อนาย ส. บรรณาธิการหนังสือพิมพ
ฉบั บ หนึ่ ง เป น คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ตาก มิ ใ ช น าย ฟ.
ผูรับมอบอํานาจจากนาย ส. ตามมติที่ประชุมขางตน ผูฟองคดีเห็นวาประกาศรายชื่อบุคคล
ผูไดรับการคัดเลือกฯ ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
ประกาศรายชื่ อ ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กฯ ข า งต น นั้ น แม ว า ผู ฟ อ งคดี จะเป น ผู เ ข า ร ว มประชุ ม
ดังกลาวก็ตาม แตเมื่อไมปรากฏชื่อผูฟองคดีเปนผูไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมเพื่อคัดเลือก
เขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก อีกทั้ง ผูฟองคดีและ
ผูเขารวมประชุมไดลงชื่อรับรองมติที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกนาย ส. เปนคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากดวยแลว ดังนั้น การที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดตากมีประกาศขางตนยอมไมมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี อันจะทําใหผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๕๕)
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(๓) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําอื่น
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณี ฟ อ งว า เจ า หน า ที่ ข องการกี ฬ าแห ง ประเทศไทยและ
สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดตัดสินการแขงขันกีฬายิงปนของ
ที ม กี ฬ ายิ ง ป น กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี ผู ฟ องคดี ทั้ งสี่ เป นนั กกี ฬาอยู ด วยให แพ ทางเทคนิ ค ทํ าให
ไมได รับเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรในการแขงขั นดังกลาว นั้ น เมื่ อผู ฟองคดี ทั้ งสี่ เป น
นักกีฬาของทีมที่ถูกตัดสินใหแพทางเทคนิค ผูฟองคดียอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรื ออาจจะเดือดรอนหรือเสี ยหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากผลการตัดสินดังกล าว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณีฟองวา โครงการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ ๖
และโรงแยกกาซอีเทนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และโรงงานผลิต
สารฟ นอลของบริ ษั ท พีทีที ฟน อล จํากัด ซึ่งมีเ ทศบาลเมืองมาบตาพุด (ผูถู กฟ อ งคดี ที่ ๑)
และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูออกใบอนุญาตกอสราง
กระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เปนผูอนุมัติโครงการ และกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕) เปนผูกํากับดูแลโครงการ ไดมีการออกแบบโครงสรางโดยใชฐานรากตื้นไมมีเสาเข็มโดยนํา
คาความสามารถในการรับน้ําหนักของดินที่สูงกวาปกติทั่วไปมาใชในการออกแบบจึงมีความเสี่ยง
สูงมากในการทรุดตัวและหากมีการรั่วของกาซไวไฟอาจสงผลใหเกิดการระเบิดรุนแรง อันเปน
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งหาปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยใหระงับ
หรือหยุดการดําเนินการของโรงงานดังกลาว นั้น การที่ผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีเปนวิศวกรของ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรับเหมากอสรางยอยงาน
กอสรางฐานรากของโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ ๖ และโรงแยกกาซอีเทนของบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และผูฟองคดีเปนผูจัดทํากรณีศึกษาเรื่องการทรุดตัว
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ของโครงสรางบนฐานรากตื้นไมไดตอกเสาเข็มในโครงการตางๆ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) อีกทั้งผูฟองคดีมีบานพักสวนตัวอยูในตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง โดยที่ผูฟองคดีมิไดเปนผูขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
ตามมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผูฟองคดีมิไดเปน
วิศวกรผูรับผิดชอบในการคํานวณออกแบบโครงสรางของอาคารทั้งสามแหง ตามมาตรา ๒๘
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับความเสียหายที่ผูฟองคดีกลาวอางวาจะเกิดการทรุดพัง
ของฐานรากและการรั่วไหลของกาซทําใหเกิดการระเบิด เนื่องจากมีการกอสรางโดยใชฐานรากตื้น
เปนเพียงการคาดการณในอนาคตซึ่งยังไมแนนอนหรือมีพฤติการณวาจะเกิดขึ้นแตอยางใด
จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวจากคําสั่งหรือการกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินเดิมที่ถูกยึดขายทอดตลาด
ตามคํ า สั่ ง ของศาลแพ ง ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการรั ง วั ด ที่ ดิ น
เปลี่ยนตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” เปนโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิมตามคําขอของ
ผูซื้อที่ดินดังกลาวจากการขายทอดตลาด นั้น สิทธิของผูซื้อที่ดินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาด
ตามคําสั่งศาลไดรับความคุมครองตามมาตรา ๑๓๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประกอบกับเมื่อไดมีการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวใหแกผูซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด
ตามคําสั่งของศาลแพงแลว บุคคลดังกลาวยอมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานวาเปนผูมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินดังกลาวตามมาตรา ๑๓๗๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมผูฟองคดี
จะกลาวอางวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลแพงขอใหศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน
ดังกลาวและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณก็ตาม แตเมื่อตราบใดศาลอุทธรณ
ยังไมไดมีคําพิพากษาเพิกถอนการขายทอดตลาด การขายทอดตลาดตามคําสั่งของศาลแพง
จึงยังคงมีผลสมบูรณตามกฎหมาย กรณีจึงตองถือวาผูซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด
ตามคํ า สั่ ง ของศาลแพ ง เป น ผู มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยชอบด ว ยกฎหมายและมี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
ที่จะรองขอใหเจาพนักงานที่ดินทําการรังวัดที่ดินเปลี่ยนตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว”
เปนโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิมตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรับรองไว ดังนั้น
เมื่อในขณะยื่นฟองคดี ผูฟองคดีมิไดเปนผูมีสิทธิในที่ดินพิพาท และผูฟองคดีในฐานะเจาของ
ที่ดินขางเคียงก็มิไดโตแยงคัดคานวา ผูซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดดังกลาวไดนํา
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการกระทําของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กรณี ฟ อ งว า คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห ง ชาติ และเลขาธิ ก ารสํ านั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพแห งชาติ (ผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ ถึ งที่ ๔
ตามลําดับ) จัดบริการสาธารณะดานการสาธารณสุขไมสอดคลองและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ยกเลิกวิธีการจายคาบริการ
ทางการแพทย ใ ห แ ก ห น ว ยบริ ก ารตามที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดีทั้ ง สี่ กํ า หนดมาเป น การจ า ยค า บริ ก าร
ทางการแพทยใหแกหนวยบริการตามที่ไดรักษาพยาบาลใหแกผูปวยตามความเปนจริง นั้น
เมื่อผูฟองคดีเปนประชาชนทั่วไปและเปนผูประกอบวิชาชีพแพทย ไมไดเปนผูประกอบการ
สถานบริการหรือหนวยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
หรือเปนผูรับบริการซึ่งถูกจํากัดสิทธิตางๆ และไมไดเปนผูมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของโดยนิตินัย
กับการดําเนินการจัดบริการสาธารณะดานการสาธารณสุขแตอยางใด การดําเนินการดังกลาว
จึงไมไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง สวนกรณีฟองวา
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ใชจายงบประมาณขัดตอพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น
เห็นวา การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสี่เปนเพียงการบริหารงานภายในของฝายปกครอง
ไมไดมีผลกระทบตอผูฟองคดีโดยตรงเชนกัน และแมผูฟองคดีจะเปนผูประกอบวิชาชีพแพทย
แตการกระทําดังกลาวก็ไมไดทําใหสิทธิประโยชนตางๆ ที่แพทยไดรับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใช ผูไ ดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และในฐานะประชาชนคนไทย ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะเดื อ ดร อ น
หรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได จ ากการที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ยกร า ง และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได ร ว มร า ง แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ และรั บ รอง
รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... โดยไมชอบดวย
กฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวากระบวนการในการรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๕๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย
และเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ นั้น การดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ของกระทรวงสาธารณสุข
และการร ว มร า ง แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ และรั บ รองร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเพียงการดําเนินการใหมีการยกราง
และนํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข า งต น เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณามี ม ติ ใ ห เ สนอต อ
สภาผู แ ทนราษฎรต อ ไป การกระทํ า ดั ง กล า วจึ ง เป น การกระทํ า ในความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองกับ
คณะรัฐ มนตรี ซึ่ง เปนผูมีอํ า นาจหน าที่ เ สนอรา งพระราชบั ญญัติตา งๆ ตอสภาผู แ ทนราษฎร
เทานั้น โดยสภาพแลวการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาวจึงไมมีผลทางกฎหมายออกสู
ภายนอกไปกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันชอบธรรมอยางใดๆ ของผูฟองคดี
ทั้งสามไมวาในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือในฐานะประชาชนคนไทยหรือของบุคคลใดๆ
หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี
หรือบุคคลใดๆ โดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมเปนผูซึ่งไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงจากการกระทําที่พิพาทดังกลาว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยกเลิกหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร ๒ ป และไดเปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ หลักสูตร ๔ ป แทน และ
อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการเทียบแทนชุดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๓
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ได รั บความเดื อดร อนหรื อเสี ยหายจากการไม สามารถนํ าชุ ดวิ ชาที่ สอบผ านจากหลั กสู ตรเดิ ม
ไปเทียบโอนในหลักสูตรใหมได ทําใหไมสามารถจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ดังกลาวโดยใชเวลาในการศึกษาอยางนอยที่สุดเพียงหนึ่งภาคการศึกษาได และตองเสียเวลาเรียน
และเสียคาใชจายในการเรียนเพิ่ม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหลักสูตรและ
ระเบี ย บที่ ไ ม ช อบดั ง กล า ว นั้ น การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชยกเลิ ก หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตฯ หลักสูตร ๒ ป และไดเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตฯ หลักสูตร ๔ ป
รวมทั้ ง การออกระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราชดั งกล าว เป นเพี ยงการดํ าเนิ นงาน
ดานบริหารและการจัดการศึกษาภายในตามอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๙

และผูฟองคดีเปนเพียงอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมิไดสมัครเขาศึกษา
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตดังกลาวแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก
การกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๕๔)
กรณี ฟ องว า สถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห งชาติ มี หนั งสื อ
แจงผลเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคําตอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามหรือระงับการกระทําตามหนังสือดังกลาว นั้น
เมื่ อ ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี โ ดยมารดาซึ่ ง เป น ผู แ ทนโดยชอบธรรมได มี ห นั ง สื อ ขอให ส ถาบั น ฯ
ทบทวนและตรวจให ค ะแนนกั บ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ไ ม ไ ด ร ะบายเลขศู น ย ห น า คํ า ตอบข อ สอบ
แบบอั ต นั ย เพื่ อ จะได มี ค ะแนนไปยื่ น ในการเข า เรี ย นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ต อ มาสถาบั น ฯ
ไดมีหนังสือแจงผลเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบวา สถาบันฯ ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว
โดยถูกตองแลว หนังสื อดังกลาวเปนแตเ พียงการแจงใหผู ฟองคดีท ราบถึงผลการพิจารณา
เรื่ อ งร อ งเรี ย นของผู ฟ อ งคดี เ ท า นั้ น มิ ได มี ผ ลเป น การสร า งนิ ติ สัม พั น ธขึ้ น ระหว า งผู ฟอ งคดี
กับสถาบันฯ ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของสถาบันฯ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณีฟองวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอาศัยอํานาจตาม
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เบิกเงินเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ
ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณแผนดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให การกระทํ าดั งกล า วเป นโมฆะ นั้ น เมื่ อตามคํ าฟ องและคํ าร องอุ ทธรณ มิ ได แสดงให เ ห็ น
อยางเปนรูปธรรมวาการกระทําดังกลาวกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสี ยหายแกผูฟองคดีโดยตรงและเป นการเฉพาะตั วอยางไร ทั้ งโดยเหตุผลของเรื่ องแล ว
การกระทําดังกลาวก็มิใชการกระทําที่กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายแกประชาชนคนใดคนหนึ่งโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๖๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไผกองดิน
และดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผกองดินฟองวา การดําเนินการตามโครงการ
กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตําบลไผกองดินไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
ผูฟองคดีเห็นวาโครงการดังกลาวยังไมมีความจําเปนและไมคุมคาที่จะดําเนินการ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลไผกองดินหามหรือระงับโครงการกอสรางทางเทา
คอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาว นั้น การดําเนินการจัดทําโครงการของเทศบาลตําบลไผกองดินนี้
เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่สภาเทศบาลตําบลไผกองดินมีมติอนุมัติโครงการในการประชุม
สมั ยสามั ญ ซึ่ งมติ ดังกลา วได ก ระทํ าขึ้ นโดยคณะบุค คลที่ประกอบดวยสมาชิ กสภาเทศบาล
ตํ า บลไผ ก องดิ น ตามจํ า นวนที่ ก ฎหมายกํ า หนด สมาชิ ก สภาเทศบาลแต ล ะคนจึ ง ชอบที่ จ ะ
เขารวมประชุมอภิปรายขอปรึกษาใดๆ และลงมติออกเสียงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไดตามที่ตน
เห็ น สมควร หากที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลลงมติต ามเสี ยงขางมากหรือตามที่กฎหมายบัญญั ติ
กํ า หนดไว แ ล ว มติ ดั ง กล า วย อ มมี ผ ลผู ก พั น ต อ สมาชิ ก สภาเทศบาลนั้ น ทุ ก คน เมื่ อ คดี นี้
ผูฟองคดีมิไดฟองโตแยงขั้นตอนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีการลงมติออกเสียงในเรื่องดังกลาว
วาไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายประการใด การลงมติออกเสียงเพื่ออนุมัติจายขาดเงิน
สะสมโครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาวของสภาเทศบาลตําบลไผกองดิน
จึงมีผลผูกพันตอผูฟองคดีในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผกองดินดวย และแมเทศบาล
ตําบลไผกองดินโดยนายกเทศมนตรีตําบลไผกองดินไดตกลงทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด จ.
เปนผูรับงานโครงการดังกลาว ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนโครงการที่ไมมีความจําเปนและไมคุมคา
ที่ตองดําเนินการก็ตาม แตเมื่อการดําเนินการดังกลาวเปนการกระทําการเพื่ออนุวัตรใหเปนไป
ตามมติ ข องสภาเทศบาลตํ า บลไผ ก องดิ น ซึ่ ง มี ผ ลผู ก พั น ต อ ผู ฟ อ งคดี ดั ง ที่ วิ นิ จ ฉั ย ไว แ ล ว
ผูฟองคดีจึงยอมไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการจัดทําโครงการดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายจาก
การที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีมติเห็นชอบใหตัดโครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง
วัด สิท ธิส ามัค คี อ อกจากแผนพัฒ นาท อ งถิ่น เนื่ อ งจากซ้ํ า ซ อ นกับ โครงการที่ องคการบริหาร
สวนตํ าบลแม น้ํ าคู ได จั ดทํ าประจํ าทุ กป โดยนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลแม น้ํ าคู ไ ด อ อก
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคู เรื่อง ใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔ เพื่ อ ให ป ระชนทั่ ว ไปและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได ต รวจสอบและใช ป ระโยชน จ าก

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๑

แผนพัฒนาสามปฉบับดังกลาวตอไป ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไมมีอํานาจ
ตัดโครงการที่ไมเห็นดวยออกจากแผนพัฒนาสามป อันเปนการกระทําที่ขัดตอขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง
(๑) ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ การจัดทําแผนพัฒนาสามปดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนประกาศองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม น้ํ า คู เรื่ อ ง
ใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) และแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
บรรจุโครงการดังกลาวไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น เมื่อพิจารณา
การประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป ต ามประกาศองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม น้ํ า คู เรื่ อ ง
ใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) และแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็เพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสว นตําบลแมน้ําคูตามขอ ๒๕
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งในการจัดทํางบประมาณรายจายในแตละปเปนดุลพินิจในการพิจารณาของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบกอนแลวนายกองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลแม น้ํ า คู จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละประกาศใช แ ผนดั ง กล า ว แผนนี้ จึ ง มี ผ ลผู ก พั น
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคูที่จะตองปฏิบัติตามกรอบที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ขางตน มิได มีผลกระทบหรือมีผลผูกพันตอผูฟองคดีซึ่งเปนประชาชน เปนผูมีสิทธิเ ลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคู และเปนผูเสียภาษี อันจะทําใหผูฟองคดี
ไดรับ ความเดื อดรอนหรือเสี ยหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลี ก เลี่ ยงได
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคูแตอยางใด
ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ตี อศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๕)
(๔) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการละเลยตอหนาที่
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
ไมรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๖๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดีไมอาจ
กอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือ
จํ า หน า ยได ขอให ก รมที่ ดิ น มี คํ า สั่ ง หรื อ ดํ า เนิ น การให เ จ า พนั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืน ใหแก การทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศ าล
กําหนด และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและไดยื่นคําขอรังวัดที่ดินดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดิน
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหผูฟองคดีตามคําขอรังวัด ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของ
พนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น คํ า ขอต อ ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานีขอใหดําเนินการสอบสวนสิทธิในที่ดินบริเวณปาสงวนแหงชาติเสื่อมโทรมแปลงที่
ผูฟองคดีครอบครองตอจากมารดาและไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินแลว
เพื่อใหตนมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกลาว
แตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมิไดพิจารณาดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี ขอใหศาล
มีคํ าพิพากษาหรื อคํ าสั่ งให ป ฏิ รูป ที่ ดินจังหวัดอุบ ลราชธานีดําเนิ นการพิจารณาออกหนังสือ
อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินแปลงพิพาทซึ่งอยูในเขตปฏิรูปที่ดินตามขั้นตอน
ที่กฎหมายกําหนด นั้น กรณีดังกลาวเมื่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไดรับคําขอแลวก็ชอบ
ที่จะดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาคําขอของผูฟองคดีแลวอาจมีคําสั่ง
อย างใดอย างหนึ่งหรือเสนอต อคณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินจั งหวั ดอุบ ลราชธานีเ พื่อพิจารณา
อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม สวนผูฟองคดีจะมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรที่ดินแปลงพิพาทตามคําขอหรือไม เพียงใด เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาตอไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การที่ปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีรับคําขอแลวไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ยอมถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได อั น เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ การงดเว น การกระทํ า ดั ง กล า ว (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๓

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีขาราชการครู ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ฟองวา ผูฟองคดีไดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นเพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณาเลื่อนขั้ นเงิ นเดื อน
ครั้งที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ เห็นชอบดวยแลว ผูฟองคดีจึงมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูของโรงเรียนดังกลาว ตอมา ขาราชการครูบางราย
รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ กรณีผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชา
ใหคะแนนในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูรองทุกข ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ พิจารณา
แลวมีมติใหเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติตามขอ ๑๔ (๒) ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะรายของผูรองทุกขดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวย
จึงมีหนังสือรองทุกขตอประธาน ก.ค.ศ. ตอมาเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีหนังสือแจงวา ผูฟองคดีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ และไมมีเหตุให ก.ค.ศ. วินิจฉัยคํารองทุกขของผูฟองคดีได ผูฟองคดี
เห็ นว า ก.ค.ศ. เป นผู มีอํ านาจวิ นิ จฉัยเรื่ องร องทุกข ของผู ฟ องคดี มิใช อํ านาจของเลขาธิ การ
คณะกรรมการขาราชการครูฯ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีโดยเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
และให เลขาธิ การคณะกรรมการขา ราชการครู ฯ นําเรื่องรองทุ กขของผู ฟองคดีเขาสู กระบวน
พิจารณาของ ก.ค.ศ. นั้น การที่เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ ไมนําเรื่องรองทุกข
เสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ทําใหเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไมไดรับการวินิจฉัย
โดย ก.ค.ศ. ที่ ผู ฟ องคดี เชื่ อว าเป นผู มี อํ านาจพิ จารณา ผู ฟ องคดี ย อมได รั บ ความเดื อดร อน
หรื อเสี ยหายหรื ออาจจะเดื อดร อนหรื อเสี ยหายโดยมิ อาจหลี กเลี่ ยงได อั นเนื่ องจากการงดเว น
การกระทําของเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ ดังกลาวซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า ขณะที่ ผู ฟ อ งคดี รั บ ราชการตํ า รวจ ตํ า แหน ง
สารวัตรจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรีไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ตอมา ผูฟองคดีขอใหมีการ
พิจารณาคําสั่งลงโทษดังกลาวใหมตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแลวมีคําสั่งใหมใหเพิกถอนคําสั่ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๖๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ลงโทษปลดผูฟ อ งคดีออกจากราชการ แต หลังจากนั้นผู บังคั บการตํ า รวจภู ธ รจั งหวั ดเพชรบุ รี
ไดตรวจสอบตําแหน งวางในตํ าแหนงระดั บสารวั ตรซึ่ งเปนตําแหนงเดิมของผู ฟองคดีแลวไม มี
ตําแหนงวาง จึงเสนอใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ สั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดย
ใหประจําในตําแหนงประจําฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ตําแหนงเลขที่ สรส. ๑๗๗)
ตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แตผูถูกฟองคดีมิไดมีคําสั่งให
ผูฟองคดีประจําสวนราชการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗
ออกคําสั่งเรียกผูฟองคดีกลับเขารับราชการ โดยใหประจําสวนราชการในตําแหนงประจําฝายอํานวยการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พรอมทั้งคืนสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับ นั้น เมื่อผูบังคับการ
ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ลงโทษปลดผู ฟ อ งคดี อ อกจากราชการ
ย อมมี ผลเสมื อนหนึ่ งว าผู ฟ องคดี ไม เคยถู กลงโทษปลดออกจากราชการมาก อน สิ ทธิ ประโยชน
ในทางราชการของผูฟองคดีจึงควรกลับสูฐานะเดิมโดยผลของกฎหมาย แตขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไมสามารถกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมไดเนื่องจากไมมีตําแหนงวาง ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเปนผู มีอํานาจในการสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยให ประจํา
สวนราชการ ตามมาตรา ๖๑ (๓) แห งพระราชบัญญัติตํ ารวจแหงชาติฯ จึงมี หนาที่ตามกฎหมาย
ที่ตองสั่งใหผูฟองคดีประจําสวนราชการไปกอนเพื่อบรรเทาความเสียหายของผูฟองคดี เมื่อมิได
มีคําสั่งใหผูฟองคดีประจําสวนราชการดั งกลาว ผูฟองคดีจึงไดรับความเดื อดรอนหรื อเสี ยหาย
อั นเนื่ องจากการกระทํ า หรื อ งดเว น การกระทํ า ของผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค ๗ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา วิทยาลัยนครราชสีมาละเลยไมออกหนังสือรับรอง
การทํางานที่ถูกตองใหแกผูฟองคดี ขอใหวิทยาลัยนครราชสีมาออกหนังสือรับรองการทํางานที่
ระบุขอมูลชัดแจง ถูกตอง สมบูรณใหแกผูฟองคดี นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทํา
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ไดมีหนังสือรองเรียนตอสภาเทศบาลขอใหตรวจสอบพฤติกรรมของนายกเทศมนตรี เนื่องจาก
มีความประพฤติเรียกรับเงินจากผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาล แตปรากฏวาผูวาราชการจังหวัด
กลับวินิจฉัยใหยุติเรื่องและมิไดเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๕

ความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหรัฐมนตรีฯ ใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี
พนจากตําแหนง นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ผูฟองคดีจึงเปนผูแทนของ
ปวงชนในเขตเทศบาลตําบล ดังนั้น ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมาย ผูฟองคดีจึงสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยการตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลได ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว
ซึ่งประโยชนของทองถิ่นและประโยชนของปวงชนในเขตเทศบาลตําบล ประกอบกับเมื่อผูฟองคดี
มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบล เปนราษฎรที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบล ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
ไดรับบริการสาธารณะที่นายกเทศมนตรีตําบลตองปฏิบัติจัดทําตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
ที่มีอยูตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ภายใตการตรวจสอบควบคุมของสภาเทศบาลตําบล การปลอยใหนายกเทศมนตรี
ตําบลซึ่งมีพฤติการณนาสงสัยวารับเงินจากผูร ับเหมา อันเปนความประพฤติที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แกศักดิ์ตําแหนงหรือแกเทศบาลตําบลหรือแกราชการยังคงอยูในตําแหนงตอไป ยอมจะทําให
การบริหารงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีตําบลขาดความโปรงใส ไมมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ และยังผลทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีและประชาชนคนอื่นที่มีภูมิลําเนา
อยูในเขตเทศบาลตําบล กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาวของ
ผูวาราชการจังหวัด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า ผู ว า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและ
นายอําเภอพระนครศรีอยุธยาละเลยตอหนาที่ไมพิจารณาสั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีที่
ผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัวไดมีหนังสือ
รองเรียนตอนายอําเภอพระนครศรีอยุธยาใหตรวจสอบกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบล
คลองสระบั ว กั บ พวกร ว มกั น ทุ จ ริ ต เบิ ก ค า อาหารจั ด เลี้ ย งประชาชนกรณี ที่ ม าร ว มงาน
วิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๑๖ วัน (วิ่งธง) และกรณีแจกถุงยังชีพพระราชทานน้ําทวมเปนเท็จ ทั้งๆ ที่
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดสรุปแลววาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว
กับพวกรวมกันทุจริตเบิกเงินคาอาหารเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอ
พระนครศรี อยุธยาเสนอเรื่ องของคณะกรรมการสอบสวนข อเท็จจริงใหผูวาราชการจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยาพิจารณาตามอํานาจหนาที่ และใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สั่งการตามขอยุติที่ไดมีการรองเรียน นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีเปนราษฎรที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร
อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบกั บ ขณะที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ร อ งเรี ย นผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคลองสระบั ว
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว และเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๖๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๒๑/๒๕๕๕)
(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งว า อธิ บ ดี อั ย การฝ า ยคณะกรรมการอั ย การ มิ ไ ด
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยกับรองอัยการจังหวัดใหเปนไปตามที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน
กลาวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของรองอัยการจังหวัด นั้น เห็นวา ผูฟองคดีมีความประสงค
ที่แทจริงที่จะฟองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการจากเหตุที่ละเลยไมดําเนินการทางวินัย
แกรองอัยการจังหวัดตามที่ผูฟองคดีกลาวหา ซึ่งการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการเปนเรื่อง
ที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจจะพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทําความผิดอันกอใหเกิด
ความเสี ย หายแก ท างราชการหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ โดยหลั ก แล ว ถื อ ว า ทางราชการหรื อ
หน ว ยงานของรั ฐ เป น ผู เ สี ย หายในกรณี ที่ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ทางวิ นั ย เกิ ด ขึ้ น ส ว นการที่
ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตอผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยหรือไมนั้น เปนอํานาจ
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ดังนั้น การที่
อธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการไมดําเนินการใดๆ กับรองอัยการจังหวัด แมจะเปนการ
ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีก็มิไดเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการละเลยดังกลาว ประกอบกับการที่อธิบดี
อัยการฝายคณะกรรมการอัยการจะดําเนินการทางวินัยกับรองอัยการจังหวัดหรือไม ก็มิไดมีผล
เปนการเยียวยาทุกขหรือแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดีไดโดยตรงแตอยางใด
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามสิ บ เก า คนซึ่ ง เป น ผู ส มั ค รคั ด เลื อ ก
ข า ราชการตํ า รวจผู มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทเข า รั บ การฝ ก อบรมเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น ข า ราชการตํ า รวจ
ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พ.ศ. ๒๕๕๐และได ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กสํ า รองฟ อ งว า
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไมบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติบรรจุและแตงตั้ง
ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร นั้น เมื่อผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๗

มิไดเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีผูสอบไดในการคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาโทเพื่อ
เขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามประกาศ
ของผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และตามประกาศดังกลาวมิได
มีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผูมีอยูในลําดับเกินกวาอัตราที่ไดรับการแตงตั้งในคราว
ดังกลาวไวเพื่อแตงตั้งใหเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในคราวตอไปแตประการใด อีกทั้ง
การที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําสั่งอนุมัติตามที่ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาเสนอให
ขึ้นบัญชีผูมีอยูในลําดับเกินกวาอัตราที่ไดรับการแตงตั้งในการประกาศรับสมัครครั้งนี้ไวทั้งหมด
หากสํานักงานตํารวจแหงชาติมีตําแหนงรองรับเพิ่มเติมอาจแตงตั้งผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีในครั้งนี้
โดยใหเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาโดยไมตองประกาศรับสมัครคัดเลือกใหมนั้น
เปนการสั่งการที่ใชอํานาจนอกเหนือไปจากที่กฎหมายและระเบียบวาดวยการคัดเลือกและ
แตงตั้ งข า ราชการชั้ น ประทวนหรื อชั้ นพลตํา รวจเป นข า ราชการตํา รวจชั้นสั ญ ญาบัต ร อั น มี
ลักษณะเปนการใชอํานาจสั่งการในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งเปนอํานาจภายในฝายบริหารอนุมัติไว
ในหลักการเทานั้น หาไดมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกและมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ
ของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนซึ่งเปนผูเขาสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาวแตอยางใด
โดยเห็นไดจากเมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศผลการคัดเลือกก็มิไดระบุถึงการอนุมัติ
ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดังกลาวแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนจึงมิใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลา
ตามที่ศาลจะเห็นสมควร นั้น ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเปนการ
เฉพาะรายตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ตอมา พนักงานเจาหนาที่ได
ทําการรังวัดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี แตผูฟองคดีไมสามารถนําชางรังวัดปกหลักเขตที่ดินได
จึงไมยินยอมนํารังวัดออกโฉนดที่ดินและขอนําปญหาแนวเขตที่ดินไปปรึกษากับนิคมสหกรณ
ทาแซะกอน ตามบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ตอมา สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปพบพนักงาน
เจาหนาที่ เมื่อผูฟองคดีไปพบพนักงานเจาหนาที่ ผูฟองคดีไดใหถอยคําสรุปวา ผูฟองคดีไดมา
ติดตอเพื่อแจ งเหตุขั ดของและขอยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผู ฟองคดี ทั้งนี้
ตามบันทึก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนที่ยุติวา ผูฟองคดีไมมีความประสงค
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๖๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่จะขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามคําขอที่ยื่นไวอีกตอไป ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ชุ ม พร ส ว นแยกท า แซะ ตามคํ า ฟ อ ง (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๑๗๐/๒๕๕๔ และที่ ๒๔๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น นั ก วิ ช าการป า ไม ชํ า นาญการพิ เ ศษ
หัวหนากลุมงานกฎหมาย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๕ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ฟองวา ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมดําเนินการในการออกคําสั่งจําหนาย ส.ค. ๑ ที่
ไมชอบดวยกฎหมายออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
สาขาแมจัน ไมเสนอตอผูว าราชการจังหวัดเชียงรายให ดําเนินการจําหนาย ส.ค. ๑ ดั งกลาว
อัน เป น การละเลยต อ หน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งปฏิ บั ติ ขอให ผู ว าราชการจั งหวั ด
เชียงรายและเจาพนักงานที่ดินจังหวั ดเชียงราย สาขาแม จัน ดําเนินการจําหนาย ส.ค. ๑ ที่
ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน นั้น แมผูฟองคดีจะไดรับ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๕ มีอํานาจหนาที่
ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ ในเขตพื้ น ที่ ป า ต น น้ํ า ลํ า ธาร
วนอุ ทยานแมสลอง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยังเปน
ผูรองทุกขกลาวโทษแจงความดําเนินคดีในเรื่องดังกลาวดวยตนเองก็ตาม แตผูฟองคดีก็เปนเพียง
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว หากผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา
หรือการงดเวนการกระทําของผูวาราชการจังหวัดเชียงรายและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
สาขาแมจัน เกี่ยวกับการมีคําสั่งจําหนาย ส.ค. ๑ ไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการอยางไร ก็ชอบที่จะรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อแจงใหหนวยงานทางปกครองหรือ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ไป ซึ่ ง เป น เรื่ อ งภายในระหว า ง
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง และไมกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของ
ผูฟองคดีแตอยางใด ประกอบกับขอเท็จจริงตามสํานวนคดีปรากฏวาอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัต วป า และพันธุ พืช ซึ่งเปนผู บังคั บ บัญ ชาของผูฟองคดีได มีบันทึ กแจงใหอธิบดีกรมปาไม
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปแลว กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาล
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๙

กรณีพิพาทตามพระราชบั ญ ญัติความรับผิ ด ทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีผูฟองคดีซึ่งประกอบวิชาชีพอิสระ (แพทย) และไดทราบ
ข า วจากหนั ง สื อ พิ ม พ ก รณี มี ก ารกระทํ า ผิ ด กฎหมายอาญายั ก ยอกเงิ น ของโรงพยาบาล
สมเด็ จพระเจาตากสินมหาราชฟ องว า สํานัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขออกคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีนาง น. เจาหนาที่บริหารงานการเงิน
และบัญชี ๖ หัวหนาฝายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สํานักงาน
สาธารณสุข จั ง หวัด ตากอาศัย โอกาสในการปฏิบัติ หน าที่ ทุ จริ ต ยัก ยอกเงิ น ของโรงพยาบาล
อยางชักชา ไมควบคุมดูแลใหมีการสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหครบถวนและแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอาจดําเนินคดีกับนาง น. เพื่อเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนไมทันภายใน
กําหนดอายุความ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อเรียกทรัพยคืนจากผูยักยอกทรัพยใหครบถวน นั้น ผูที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ไมใชบุคคลใดก็ได
ที่เห็นวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร แมผูที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองวา
หน วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหน าที่ ต ามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหหัวหนา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาล
กําหนด ไมจําตองเปนบุคคลที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรนั้น แตผูที่จะมีสิทธิฟองคดีพิพาทดังกลาวอยางนอยตองเปนบุคคล
ที่ ได รับ ความเดื อดร อนหรือเสี ยหายหรืออาจจะเดือดร อนหรื อเสียหายโดยตรงและเป น การ
เฉพาะตัวจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรที่เปนเหตุแหงการฟองคดี กรณีดังกลาวจึงเห็นไดวาผูฟองคดีมิใชผูที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๗๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๕) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๖) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาหนาที่สังกัดกรมที่ดินไดออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ทับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใหนาย ป. โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ทําใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวา น.ส. ๓ ก. ฉบับดังกลาวถูกตองตามกฎหมายและไดซื้อที่ดิน
มาจากนาย ป. โดยสุจริต และโอนขายที่ดินดังกลาวในเวลาตอมา ซึ่งเมื่ออธิบดีกรมที่ดินสั่งเพิกถอน
หรือแกไข น.ส. ๓ ก. ทําใหผูฟองคดีตองชําระเงินคาที่ดินคืนใหแกผูซื้อ เปนเหตุใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น การที่ผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวา น.ส. ๓ ก. เจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ออกโดยถูกตองและไดซื้อที่ดินจากผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ดังกลาวมาโดยสุจริต และผูฟองคดี
ไดโอนขายที่ดินใหแกบุคคลอื่น เมื่ออธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่งใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน
น.ส. ๓ ก. ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีตองชําระเงินคาที่ดินคืนใหแกผูซื้อที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึง
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๒/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุร าษฎร ธ านี สาขาเกาะสมุ ย ดํ าเนิ นการออกโฉนดที่ดิ นในสวนที่ ไมมี ผูคั ดคานใหแก ผู ฟ องคดี
แตเจาพนักงานที่ดินปฏิเสธไมดําเนินการให ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงาน
ที่ดินออกโฉนดที่ดินในสวนที่ไมมีผูคัดคานใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูยื่นคําขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และ
มีความประสงคขอใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการออกโฉนดที่ดินในสวนที่ไมมีผูคัดคานใหแก
ผูฟองคดี แตเจาพนักงานที่ดินปฏิเสธไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๑

เสี ยหาย หรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได อั น เนื่ อ งจากการงดเว น
การกระทําของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๘/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงาน
ที่ ดิ น แต เ ทศบาลนครขอนแก น และนายกเทศมนตรี น ครขอนแก น มี ห นั งสื อ คั ด ค า นการขอ
ออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีโดยอางวาที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชน ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครขอนแกนที่คัดคานการออก
โฉนดที่ดินดังกลาว นั้น การคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาวเปนการใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมายหรือดําเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งหากการดําเนินการดังกลาวสงผลกระทบตอ
สิทธิหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีก็มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําทางปกครองดังกลาวได เมื่อผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและ
ทํา ประโยชน ใ นที่ พิ พ าทด ว ยการปลูก บ า นอยู อ าศัย โดยไม มี เ อกสารสิท ธิ และเทศบาลนคร
ขอนแก น และนายกเทศมนตรี นครขอนแก น คั ดค านการออกโฉนดที่ ดิ นโดยอ างว าที่ พิ พาท
เปนทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๔๐/๒๕๕๔ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๔ และที่ ๘๘/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ฟองวา สํานักงานบํ ารุ งทางนครราชสีมาที่ ๓ นํ าที่ ดิ นซึ่ ง
ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนไปขึ้นทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวงโดยไม ชอบ
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหเจาหนาที่ของสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําปายที่มีขอความวา
ที่ดินสงวนกรมทางหลวง ไปปกในที่ดินดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
บํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ถอนปายออกจากที่ดินของผูฟองคดี และเพิกถอนทะเบียนแสดงที่ดิน
นอกเขตทางหลวงดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
พิพาท ผูฟองคดี จึงเปนผู ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดื อดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๔)
กรณี ฟ องว า นายอํ า เภอโนนแดงและนายกองค การบริ ห าร
สวนตําบลดอนยาวใหญไมยอมลงชื่อรับ รองแนวเขตที่ดินในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของ
ผูฟองคดี โดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองน้ําสาธารณประโยชน ทําใหเจาพนักงานที่ดินไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอโนนแดงและ
นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนยาวใหญ ล งชื่ อ รับ รองแนวเขตที่ดิ น และรว มกั น ชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีอางวาตนเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท
โดยมีหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และนายอําเภอและนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินโดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองน้ําสาธารณประโยชน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๗๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาวของนายอําเภอและนายกองคการบริหารสวนตําบล
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย แตนายกเทศมนตรี
ตําบลตลาดเกรียบไดมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ วา ผูฟองคดีทั้งสองไดนํารังวัด
ทับ ที่ดินที่ มีสภาพเป นทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรว มกัน และเห็น ควร
นําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) พิจารณา
ขอใหศ าลมี คํา พิ พ ากษาหรือ คํา สั่ง ให น ายกเทศมนตรีฯ ดํ า เนิน การใช ดุลพินิ จวาทางพิ พ าท
ไม ใ ช ท างสาธารณประโยชน ท่ี ป ระชาชนใช ร ว มกั น นั้ น นายกเทศมนตรี ฯ มี อํ า นาจหน า ที่
ในการดู แ ลรั ก ษาที่ ดิ น อั น เป น สาธารณประโยชน ร ว มกั บ นายอํ า เภอ ตามมาตรา ๑๒๒
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช๒๔๕๗ และขอ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อผูฟองคดีทั้งสองอางวาไดยื่นคําขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ตอเจาพนักงานที่ดินจั งหวัดฯ ในการดําเนินการรังวั ด
ออกโฉนดที่ดิน นายกเทศมนตรีตําบลฯ ไดคัดคานการออกโฉนดที่ดินโดยอางวาผูฟองคดีทั้งสอง
ไดนํารังวัดทับที่ดินที่มีสภาพเปนทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันมานานแลว
ผูฟองคดีทั้งสองจึ งเป นผูไดรับ ความเดื อ ดร อนหรือเสียหายหรื ออาจจะเดื อดร อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซื้อที่ดินจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห และในวันรับโอนมารดาของผูฟองคดีและญาติไดตกลงซื้อที่ดินที่เหลืออยู ๙ ตารางวา
ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดาของผูฟองคดี
นั้นไดใหนาย ช . ซึ่ งเป นน องชายเปนผูรับโอนแทน ตอมาไดทําการรั งวั ดแบงกรรมสิท ธิ์ร วม
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไขรูปแผนที่
ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวนเนื้อที่ดินใหเพิ่มจากเดิม
อีก ๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซึ่งรับโอนที่ดินตอมาไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอให กรมที่ ดิ น สํ านั กงานเขตบางกะป และสํ านั กงานที่ ดิ นกรุ งเทพมหานคร สาขาบางกะป
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวโดยเปนผูรับโอนโฉนดที่ดินดังกลาวมาจากนาย ช. ผูฟองคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๓

จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
ไมรั บ คํา ขอสอบเขตโฉนดที่ ดิน และไม ดํา เนิ น การรัง วัดเพื่อ จดทะเบี ย นแบ ง แยกโฉนดที่ ดิ น
ในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินและไดยื่นคําขอรังวัดที่ดินดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดินเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหผูฟองคดีตามคําขอรังวัด ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่
ของกรมที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ใชอํานาจออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติเขาหลวง ทับที่ดินของผูฟองคดีบางสวนและกอสราง
ที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง รื้อถอนสิ่งปลูกสราง อาคารสํานักงาน บานพัก
โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนํา ส.ค. ๑ ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา แตหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง
มีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานที่ดินวาเปนการขออนุญาตเขามารังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง และในขณะดําเนินการรังวัดที่ดินไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
เขาหลวงเขามาหามทําการรังวัดพรอมทั้งจะจับกุมผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดี ทําใหตองยุติ
การรังวัด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขัดขวาง
การรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดียอมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงที่พิพาท
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๗๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณี ฟองว า ผู ฟองคดี ได ซื้อเอกสารประกวดราคาตามประกาศ
ประกวดราคาจ างดํ า เนิ น การโครงการจั ด ทํ า แผนที่ เ พื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ทรั พ ย สิ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่ อดํ า เนิ น การจั ด ทํา แผนที่ รู ปถ า ยทางอากาศ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงไดทราบวาเอกสารประกวดราคากําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
เสนอราคาเพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา ซึ่งผูฟองคดีไมสามารถเขารวมเสนอราคาตามการ
กําหนดคุณสมบัติที่กําหนดเพิ่มเติ มดั งกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ คื นเงิ นค าซื้อเอกสารประกวดราคาใหแกผู ฟองคดี นั้ น แมวา ขอเท็จจริ ง
จะปรากฏวาผูฟองคดีโดยนาวาอากาศตรี ป. ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ส.
ไดขอซื้อเอกสารประกวดราคาและลงชื่อในชองผูซื้อดวยตนเองโดยใชชื่อวา บริษัท ส. และ
มีคําวา “บรอม” หลังชื่อบริษัท แตก็ฟงวาเปนเพียงการคาดวาจะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง ประกอบกับ
มาตรา ๑๗๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ในการตีความการแสดงเจตนา
นั้น ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษร การที่นาวาอากาศตรี ป.
ไดลงชื่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในนามบริษัท ส. ซึ่งบริษัทดังกลาวยังไมไดจดทะเบียน
เป นนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายหรื อ ทํ า กิ จ การร ว มค า กั บ บริ ษั ท ใด คงมี แ ต บ ริ ษั ท ส. เท า นั้ น
ที่นาวาอากาศตรี ป. เปนกรรมการผูจัดการและเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทของผูฟองคดี
กรณีจึงตองตีความตามเจตนาอันแทจริงของนาวาอากาศตรี ป. วาตองการซื้อเอกสารประกวดราคา
ในนามบริษัทของผูฟองคดี ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดคุณสมบัติ
ของผู มี สิ ท ธิ เสนอราคาเพิ่ มเติ มจากประกาศประกวดราคา ทํ าให ผู ฟ องคดี ถู กตั ดสิ ทธิ ไม ให
เขารวมเสนอราคา จึงถือวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๙๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา คําสั่งของนายกเทศมนตรีตําบลที่ไมตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนจุดผอนผันไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกผูฟองคดี หากไมสามารถ
ดําเนินการตามคําขอดังกลาวได ขอใหจายคาชดเชยวัสดุอุปกรณสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี นั้น
เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู ป ระกอบกิ จ การในพื้ น ที่ ที่ กํ า หนดให เ ป น จุ ด ผ อ นผั น โดยได รั บ อนุ ญ าต
จากนายกเทศมนตรีตําบล การที่นายกเทศมนตรีตําบลมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๕

ตอใบอนุญาตประกอบกิจการใหตามคําขอของผูฟองคดีได ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี ผูฟองคดี
จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กรณี ฟ อ งว า แพทย ข องโรงพยาบาลชลประทานซึ่ ง เป น
หนวยบริการประจําที่ผูฟองคดีลงทะเบียนไวตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ไมสงตัวบุตรชาย
ของผูฟองคดีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่ผูฟองคดีรองขอ แตไดสงตัวบุตรชายของ
ผูฟองคดีไปรักษาตัวที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินีแทน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีคําสั่งสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช นั้น การที่โรงพยาบาลชลประทานสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
ไปรักษาตอที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี ทั้งที่ผูฟองคดีประสงคจะใหบุตรชายทําการรักษา
ตอที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากบุตรชายของผูฟองคดีไดทําการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
ปรากฏวาแพทยของโรงพยาบาลศิริราชพบตอกระจก และไดนัดทําการผ าตั ดเปนการด ว น
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะเปนผลดีแกบุตรชายของผูฟองคดีในการไดรับการรักษาพยาบาล
ที่ ต อ เนื่ อ ง และไม ต อ งเสี ย ค าใช จ า ยในการใช สิ ท ธิ ต ามบั ต รประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า การที่
โรงพยาบาลชลประทานสงตัวบุตรชายของผูฟองคดีไปรักษาตอที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี
ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
แกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ องว า สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ไม บ รรจุ และแต งตั้ ง
ผูฟ องคดี ซึ่งเป นผู สอบแข งขั นได ในกลุ มสายงานปองกั นและปราบปราม (ปป. ๑) ตามบั ญชี
แนบทายประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดและสํารองในการ
รับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมกับผูสอบแขงขันไดรายอื่นๆ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหาย
พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมี
คํ าสั่ งแต งตั้ งยศและบรรจุ แต งตั้ งผู สอบแข งขั นรายอื่ นที่ ส อบได ใ นคราวเดี ย วกั น กั บ ผู ฟ อ งคดี
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๗๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เป น ต น ไป แต ไ ม บ รรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ฟ อ งคดี เ ข า รั บ ราชการตํ า รวจเช น ผู ส อบได ร ายอื่ น ๆ
จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ผูฟองคดีไดรับการเรียกใหไปรายงานตัวเพื่อบรรจุ
เขารับราชการในหนวยราชการอื่น จึงไมมีความประสงคที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจอีก หากสํานักงานตํารวจแหงชาติไดบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีโดยถูกตอง ผูฟองคดีจะไดรับ
เงินเดือนและผลประโยชนอื่นๆ นับแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
การกระทําของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาวจึงเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหายไมไดรับ
เงินเดือนดังกลาว ฉะนั้น โดยนิตินัยจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวน
การกระทําของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น นั ก โทษฟ อ งว า ผู บั ญ ชาการเรื อ นจํ า
จังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งใหหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเครื่องพันธนาการ
(โซ - ตรวน) ผูฟองคดีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งหามผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเครื่องพันธนาการ (โซ - ตรวน) ผูฟองคดี นั้น
เมื่อผูฟองคดีถูกพันธนาการโดยโซ - ตรวน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๕)
กรณี พิ พาทตามพระราชบั ญญั ติ ความรั บผิ ดทางละเมิ ด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ก. ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทน กรณี น าย ก. ขณะดํ า รงตํ า แหน ง
เจาหนาที่ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหบริษัท ฟ.
กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย นั้น
เมื่ อขอเท็จจริงปรากฏวาผู ฟองคดีไดมีคํ าสั่ง ให นาย ก. ชดใชคาสิ นไหมทดแทนแกผู ฟองคดี
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตนาย ก. ไมชําระและไดถึงแกความตาย ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทโดยชอบธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว เมื่อผูถูกฟองคดี
ไมช ดใชเ งินค าสิ นไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี ใ นฐานะเจาหนี้ มูล ละเมิดจึงจํ าตอ ง
ใชสิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ก. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๗

หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ก. ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดก
ใหแกผูฟองคดีอันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๕)
(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวม
และคํ า ขอรั ง วั ด แบ ง แยกที่ ดิ น เพื่ อ แบ ง โอนที่ ดิ น ชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก เ จ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา
แตนายชางรังวัดทําการรังวัดที่ดินไมถูกตองตามแนวเขตที่ดินเดิม เปนเหตุใหที่ดินสวนที่เหลือ
จากการรังวัดมีเนื้อที่ดินขาดหายไปบางสวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหรือ
แกไขการรังวัดที่ดินและใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการรังวัดที่ดินดังกลาว นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพนักงานที่ดินยังมิไดมีคําสั่งใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
ของผู ฟ อ งคดี ต ามผลการรั ง วั ด และยั ง มิ ไ ด มี ก ารจดทะเบี ย นแบ ง กรรมสิ ท ธิ์ ร วมให ป รากฏ
ในโฉนดที่ดิน ตลอดจนยังไมออกโฉนดที่ดินฉบับใหมใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาของผูฟองคดี
ดังนั้น การใชอํานาจตามกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามที่ผูฟองคดี
กล าวอางจึงยังไม มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิท ธิในการถื อครองที่ดินของ
ผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรื อเสี ยหายโดยมิอาจหลีกเลี่ ยงได จากการกระทําหรือการงดเว นการกระทําของหน วยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
ไดจดทะเบียนโอนขายที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีใหแกบุคคลอื่นโดยผูฟองคดี
มิไดรูเห็นหรือยินยอม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคําสั่ งเพิกถอนการจดทะเบียนในที่ดินแปลงดังกล าว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสี ยหาย
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดินแปลงดังกลาวศาลแพงไดมี
คําพิพากษาใหจําเลย (ผูฟองคดี) ชําระเงินพรอมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกโจทก หากจําเลย (ผูฟองคดี) ไมชําระ ใหนําทรัพยจํานองคือที่ดินแปลงดังกลาวพรอมสิ่งปลูกสราง
ออกขายทอดตลาดนํ าเงิ นมาชํ าระให กั บโจทก และได ออกคํ าบั งคั บให ผู ฟ องคดี ปฏิ บั ติ ตาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๗๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คําพิพากษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับคําบังคับ ตอมา ศาลแพงไดออกหมายบังคับคดี
แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เมื่อขอเท็จจริง
ไมปรากฏวาคูความในคดีไดอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีจึงเปนที่สุด ดังนั้น ผูฟองคดีในฐานะ
จํ าเลยในคดี ดั งกล าวย อมต องผู กพั นตามคํ าพิ พากษาศาลแพ งตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ ง
ประกอบมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีจึงถือไมไดวา
ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดไดจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงดังกลาวประเภทขายตามคําสั่งศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทตามพระราชบัญ ญัติความรั บผิด ทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีฟองขอใหสภาทนายความชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผู ฟ อ งคดี จากกรณี ที่ ทนายความที่ ได รั บใบอนุ ญาตให เป นทนายความจากสภาทนายความได
กระทํ าการทุ จริ ตรั บ รองเอกสารอั น เป น เท็ จ และนํ า สื บ หรื อ แสดงพยานหลั ก ฐานอั น เป น เท็ จ
ในคดีที่ทนายความดังกลาวเปนผูรับมอบอํานาจจากโจทกใหดําเนินคดีแพงกับผูฟองคดีตอ
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหผูฟองคดีตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกันหนี้ใหแกลูกหนี้ทั้งที่ผูฟองคดี
มิไดทําสัญญาค้ําประกัน และทําใหผูฟองคดีตองถูกบังคับคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีอางวาทนายความ
ที่สภาทนายความออกใบอนุญาตไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี หากเปนความจริงตามที่ผูฟองคดี
กลาวอางก็เปนการกระทําละเมิดจากทนายความผูนั้นโดยตรง ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ
จึงมิใชเปนผลจากการที่สภาทนายความออกใบอนุญาตใหเปนทนายความแตอยางใด ประกอบกับ
ทนายความที่ ผู ฟ องคดี กล าวอ างมิ ใช ผู ที่ ปฏิ บั ติ งานในหน วยงานทางปกครองหรื อเป นบุ คคล
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ จึงมิใช
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการเปนทนายความ
ผู รั บ มอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น คดี ใ นศาลก็ เ ป น การประกอบวิ ช าชี พ ของทนายความโดยทั่ ว ไป
มิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟอง
สภาทนายความตอศาลปกครองตามคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๑/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากกรณีที่ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานกฎหมายและคดี สํ า นั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ห นั ง สื อ เสนอความเห็ น ให
ปลั ดกรุ งเทพมหานครสั่ ง การให สํ านั กงานเขตพญาไทแต งตั้ งคณะกรรมการสอบข อเท็ จจริ ง
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ความรับผิดทางละเมิดผูฟองคดี กรณีไมดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินบริษัทเอกชน
ทั้งที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและสํานักงานเขตพญาไทไดมีความเห็นวาการปฏิบัติ
ดังกลาวถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนดไวครบถวนและใหยุติเรื่องแลว ทําใหผูฟองคดี
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งปจจุบันการสอบสวนยังไมแลวเสร็จ ขอใหกรุงเทพมหานคร
ชดใช ค าสินไหมทดแทนให แก ผูฟ องคดี นั้ น ความเห็ นของผูอํ านวยการสํ านั กงานกฎหมาย
และคดีดังกลาวเปนเพียงความเห็นตามระบบสายงานบังคับบัญชาที่ใชประกอบการพิจารณา
สั่งการของผูบังคับบัญชา และเสนอแนวทางแกปญหาการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
เรื่ อ งดั ง กล า วที่ จะให ความเป นธรรมแก เจ าหน าที่ และรั กษาประโยชน ข องกรุ ง เทพมหานคร
ไมมีผลผูกพันบังคับใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการในเรื่องนี้
ตองสั่งการตามนั้นแตอยางใด โดยสภาพของความเห็นดังกลาวจึงไมมีผลกระทบกระเทือน
ตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยไม ช อบด วยกฎหมาย ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ โครงการเสี ย งตามสายกระจายข า ว
๑๘ หมู บ าน ขององค การบริ หารส วนตํ าบล เป นเหตุ ให เสี ยทรัพย สิ นเป นเงิ น ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแก
ประชาชนในเขตตําบล นั้น เมื่อองค การบริหารส วนตําบลไดรับผลกระทบโดยตรงและได รับ
ความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําละเมิด
ดังกลาวของนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูฟองคดีเปนเพียงราษฎรที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลที่ไดรับการรองเรียนจากชาวบานและไดตรวจสอบการบริหารงานตามอํานาจหนาที่
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูฟองคดีมิไดเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจึงไมสามารถ
ใชสิทธิเรียกรองความเสียหายจากการกระทําละเมิดขางตน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เทศบาลตําบลไผกองดินไดอาศัยแบบการกอสราง
ทางเท า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ อ อกแบบโดยผู อํ า นวยการกองช า งเทศบาลตํ า บลไผ ก องดิ น
ทําการตัดฟนตนไมที่บิดาของผูฟองคดีเปนผูปลูกไว เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลไผกองดินชดใชคาเสียหายใหแก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินตามแนวเขตโครงการดังกลาวเคยเปนที่ดินสวนหนึ่ง
ของโฉนดที่ดิน ซึ่งบิดาของผูฟองคดีไดจดทะเบียนแบงใหกระทรวงการคลัง (เพื่อประโยชน
แก ก ารชลประทาน) กรณี จึ ง ฟ ง ได ว า บิ ด าของผู ฟ อ งคดี มี เ จตนายกที่ ดิ น ดั ง กล า วให เ ป น
สาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว
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และการที่ผูฟองคดีอางวาตนไมจํานวน ๑๑ ตน ซึ่งถูกตัดฟนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตามโครงการนี้ เป นต นไม ที่ มีอายุ นั บสิ บป และปลู กอยู บนที่ ดินซึ่ งบิ ดาของผู ฟ องคดี ยกให แก
ทางราชการ จึ งฟ งได ว าต นไม ดั งกล าวมี ลั กษณะเป นไม ยื นต นอั นถื อเป นส วนควบกั บที่ ดิ น
ที่ ต น ไม นั้ น ขึ้ น อยู ต ามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ ง แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
ผูฟองคดีจึงมิใชเจาของตนไมที่เปนสวนควบของที่ดินนั้น ดังนั้น ผูฟองคดียอมมิใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
การกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณี ฟ อ งว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมมี ห นั ง สื อ ถึ ง
นายกรัฐมนตรีแจงคัดคานการขอพระราชทานอภัยโทษของผูฟองคดีซึ่งเปนผูตองขังโดยไมชอบ
ด ว ยกฎหมาย ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมชดใช
ค า เสี ย หาย นั้ น หนั งสื อของรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงยุ ติ ธรรมดั งกล าว เป นเพี ยงการเสนอ
ความคิ ด เห็ น ตามขั้ น ตอนของกฎหมาย อั น เป น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านภายในหน ว ยงาน
ทางปกครอง ไมใชคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นที่จะมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หน าที่ ของผู ฟ องคดี ผู ฟ องคดี จึ งไม อยู ในฐานะเป นผู มี สิ ทธิ ฟ องคดี ต อ ศาลปกครอง (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา กรมราชทัณฑอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขาเยี่ยมนักโทษที่ถูกคุมขังอยูที่เรือนจําโดยไมชอบดวยกฎหมาย มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมกับผูฟองคดีและนักโทษรายอื่น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นสอบสวนกรมราชทัณฑในกรณีไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย นั้น การที่กรมราชทัณฑอนุญาต
ให ส มาชิ ก สภาผู แทนราษฎรดั ง กล า วเข า เยี่ ย มผู ที่ ถู กคุ ม ขั ง อยู ที่ เ รื อนจํ านั้ น มิ ได ก อให เ กิ ด
ความเดือดรอนหรือเสียหาย และไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
ซึ่งเปนนักโทษแตอยางใด ผูฟองคดียังคงมีสิทธิตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙
อยูเชนเดิม ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๑/๒๕๕๔)
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(๗) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีฟองวา เทศบาลตําบลบอไทยไดทําสัญญาจางผูฟองคดี
เปนพนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชว ยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนตูม
แต ต อ มาเทศบาลตํ า บลบ อ ไทยได มี คํ า สั่ ง ให ผู ฟ องคดี พ นจากตํ าแหน ง เนื่ องจากผู ฟ อ งคดี
ไม ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและไม ต อ สั ญ ญาจ า งผู ฟ อ งคดี ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการออกคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของเทศบาลตํ า บลบ อ ไทย และ
ผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ฟ อ งคดี ดั ง กล า ว ให น ายกเทศมนตรี ตํ า บลบ อ ไทย
และเทศบาลตํ าบลบ อไทยประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ฟ อ งคดี ใ หม รวมทั้ ง ให เ ทศบาล
ตํ า บลบ อ ไทยต อ สั ญ ญาจ า งและคื น สิ ท ธิ ห น า ที่ อั น พึ ง มี พึ ง ได ทั้ ง ปวงให แ ก ผู ฟ อ งคดี นั้ น
เมื่อปรากฏวาการที่เทศบาลตําบลบอไทยโดยนายกเทศมนตรีตําบลบอไทยมีคําสั่งไมตอสัญญาจาง
ให แก ผู ฟ องคดี เนื่ องจากการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานไม ผ าน มี ผลทํ าให ผู ฟ องคดี ต อ งพ น
จากการเปนพนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยฯ ตามคําสั่งดังกลาว
ผูฟ อ งคดี จึ ง เป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได จ ากการกระทํ า
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชวยเหลือ
ในการชดใชทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกอนที่ผูฟองคดีจะโอนมาเปน
อาจารยในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เคยตอบรับใหความชวยเหลือ
ในการชดใชทุนแกผูฟองคดี แตตอมาคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรมีมติ
ไมอนุมัติเงินทุนดังกลาวใหแกผูฟองคดี นั้น กรณีจึงเปนการปฏิเสธไมใหทุนการศึกษาแกผูฟองคดี
ตามขอตกลงที่มหาวิทยาลัยฯ ไดใหไว ผูฟองคดีในฐานะคูสัญญาจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่มหาวิทยาลัยฯ
ไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวแกผูฟองคดีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๘๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งไดเขาทําสัญญาใหบริการสาธารณสุขในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ฟองวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีคืนเงิน
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขที่สํานักงานจายเกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามสัญญาโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนหนังสือของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติดังกลาว
รวมทั้งคูมือแนวทางปฏิบัติในการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น
เมื่ อ ตามสั ญ ญาดั ง กล า วสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ มี สิ ท ธิ เ รี ย กเงิ น ค า ใช จ า ย
เพื่อบริการสาธารณสุขคืนจากผูฟองคดีไดหากตรวจสอบแลวพบวาไดจายคาใชจายดังกลาว
เกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับ ประกอบกับยังไมปรากฏวาสํานักงานไดหักเงินจํานวน
ดังกลาวจากผูฟองคดีแลวแตอยางใด กรณีจึงเปนเพียงการใชสิทธิตามสัญญาและยังไมถือวา
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สวนกรณีที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนคูมือแนวทางปฏิบัติ
ในการขอรับคาใชจายเพื่ อบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น เมื่อคูมือดังกลาว
เปนเพียงแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานใชประกอบการสงขอมูลการบริการในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขและใชเปนเอกสารอางอิงในการเรียกเก็บคาบริการระหวาง
หนวยบริการดวยกัน ซึ่งหากผูฟองคดีเห็นวาคูมือดังกลาวไมถูกตอง ผูฟองคดีก็ไมจําตองปฏิบัติ
ตามแนวทางในคูมือดังกลาวได การที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดออกคูมือดังกลาว
จึ งมิ ได กระทบต อสิ ทธิ แ ละหน า ที่ ข องผู ฟ อ งคดี แ ต อ ย า งใด ดั ง นั้ น ผู ฟ อ งคดี จึ ง มิ ใ ช ผู ไ ด รั บ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือมี
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งไดทําสัญญาเปนผูรับสัมปทานเก็บรังนกอีแอน
ฟองวา คําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่และผูวาราชการ
จังหวัดกระบี่ ที่ใหผูฟองคดีชําระเงินสวนแบงกําไรสุทธิจากการดําเนินกิจการในรอบปภาษี
ตลอดอายุ สั ญ ญาสั มปทานและเงิ นเพิ่ มจากส วนแบ งกํ าไรที่ ต องชํ าระ ไม ชอบด วยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น คําสั่งดังกลาวเปนการใชสิทธิเรียกรอง
ตามสั ญญาโดยมี มู ลหนี้ จากสั ญญา หากผู ฟ องคดี เห็ นด วยก็ ปฏิ บั ติ ตามข อเรี ยกร อง หรื อหาก
ไม เห็ นด วยก็ ช อบที่ จะปฏิ เสธข อเรี ยกร องหรื อเพิ กเฉย และเป นหน าที่ ของจั งหวั ดกระบี่ และ
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหผูฟองคดีปฏิบัติตามสัญญา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๓

และหากต อ มาจั งหวั ดกระบี่ และผู ว าราชการจั งหวั ดกระบี่ บอกเลิ กสั ญญาและริ บหลั กประกั น
การปฏิบัติตามสัญญาทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบ ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองรองเมื่อเกิดกรณี
ดังกลาว แตขณะฟองคดีนี้ยังมิไดเกิดขอโตแยง จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากการที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองขมารไดมีหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงาน
จางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลฯ ใหผูฟองคดีทราบ เนื่องจากผูฟองคดีไมผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานรวมสองครั้ง ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสองครั้งไมชอบ
ดวยกฎหมายและมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ไมตอสัญญาจางกับผูฟองคดี จึงนําคดี
มาฟองขอให ศาลมี คําพิพากษาหรือคําสั่งใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ยกเลิกคําสั่ งแจงผล
การสิ้ น สุด สั ญ ญาจา งตามหนั ง สื อ ดัง กล า วและให ตอสั ญญาจ างพนั กงานจ างกั บผู ฟ องคดี นั้ น
หนังสือขององคการบริ หารสว นตําบลฯ ดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจาง
อั น เป น การใช สิ ท ธิ เ ลิ ก จ า งตามสั ญ ญาเท า นั้ น ไม ใ ช คํ า สั่ ง ทางปกครองตามมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีในประเด็นนี้ตอศาลปกครองได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๕)
(๘) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําที่เปน
ความรับผิดอยางอื่น
(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ อ งว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) ตอมาจังหวัดชุมพรมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ
ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และฐานละทิ้งหนาที่ราชการ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๘๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ติดตอในคราวเดี ยวกันเปนเวลาเกินสิบ หาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรื อโดยมี พฤติการณ
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๕ (๑) (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยให มีผ ลตั้งแต วันที่ ๕ กุมภาพั นธ ๒๕๕๒ และใหสํานั กงานที่ ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี
มีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินเดือนที่ผูฟองคดีเบิกใหตั้งแตวันที่ ๕ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
มาคืนผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีมิไดนําเงินมาชําระคืนใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนผูรับผิดชอบในเงินงบประมาณที่เบิกจายใหแกผูถูกฟองคดี
ผูฟ อ งคดีจึ ง อยู ใ นสถานะเป น ผู ไ ดรั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากกรณีดั ง กล า ว (คํ าสั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๕)
(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนทายาทของเจามรดกฟองวา การรถไฟ
แหงประเทศไทยและผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยมิไดนําที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนของเจามรดก
ไปใช ป ระโยชน ใ นการสร า งทางรถไฟตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเวนคื น แต กลั บนํ าไปให
บุ คคลภายนอกเช าทํ าประโยชน ซึ่ งผิ ดวั ตถุ ประสงค ของการเวนคื น ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษา
หรือคําสั่ งให การรถไฟแหงประเทศไทยและผู ว าการการรถไฟแห งประเทศไทยคืนที่ดิ นพิ พาท
ใหแกผูฟองคดี และใหผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยยกเลิกสัญญาเชาที่ดินดังกลาวระหวาง
การรถไฟแหงประเทศไทยกับบุคคลภายนอกทั้งหมด รวมทั้งใหดําเนินการใหผูฟองคดีเขาครอบครอง
ที่ดินพิพาทขางตน นั้น เมื่อปรากฏวาที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคื นตกเปนกรรมสิ ทธิ์ของการรถไฟ
แหงประเทศไทยตามกฎหมายแลวตั้งแตขณะที่เจามรดกซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังมีชีวิตอยู
และบทบั ญญั ติ แห งพระราชบั ญญั ติ ว า ด ว ยการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๗
ซึ่ ง เป น กฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ ในขณะนั้ น ไม ไ ด บั ญ ญั ติ รั บรองให เจ าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ นมี สิ ทธิ
ในการเรี ยกที่ดิ นพิพาทคื น ดั ง นั้ น เมื่ อ ตอ มาเจ า มรดกถึ ง แก ค วามตายผู ฟ อ งคดี จึง ไมมี สิ ท ธิ
เรียกรองใหคืนที่ดินพิพาทของเจามรดกที่จะตกทอดไปยังทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ขอเรียกรองของผูฟองคดีตามคําฟอง
จึงเปนขอเรียกรองที่ปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได คําฟองของผูฟองคดีจึงเปนคําฟอง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๕

ที่ไมมีขอพิพาท แมวาการรถไฟแหงประเทศไทยกระทําการตามที่ผูฟองคดีกลาวอางหรือไมก็ตาม
ก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิ ทธิหรือหนาที่ใ ดๆ ของผูฟองคดีที่จะทําให ถือได วาผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได
จากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๔)
(๙) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําในกรณีอื่นๆ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(๑) หนวยงานทางปกครอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๒) ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจากการใชอํานาจรัฐ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๓) คณะบุคคล
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๔) ชุมชน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายใหสิทธิในการฟองคดี
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๘๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑.๒ การขอใหศาลกําหนดคําบังคับ
๑.๒.๑ กรณีที่ไมจําเปนตองมีคําบังคับของศาล
๑) กรณีที่มีผลบังคับเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของอยูแลว
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีผูฟองคดีซึ่งเคยดํารงตําแหนงปลัดอําเภอฟองวา ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการในวันซึ่งเปน
วันที่ ผูฟ องคดี เกษี ยณอายุ ราชการทํ าให ไม ไดรั บเงิ นบํ านาญ ซึ่ งผู ฟองคดี เห็ นว าคํ าสั่ งดั งกล าว
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน แตไดมีมติใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี ตอมา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา
กรณี ข องผู ฟ อ งคดี อ ยู ใ นเกณฑ ไ ด รั บ การล า งมลทิ น ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ
การลางมลทินแลว ผูฟองคดีควรไดรับการจายเงินบํานาญตามปกติ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งงดจายบํานาญใหผูฟองคดี นั้น คําสั่งงดจายเงินบํานาญใหผูฟองคดี เปนการกระทํา
ทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี แตการงดจายบํานาญดังกลาวเปนผล
มาจากการที่ผูฟองคดีถูกคําสั่งไลออกจากราชการ ถาหากในภายหนาศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ สิทธิดังกลาวยอมกลับคืนเปนของผูฟองคดีโดยอัตโนมัติ จึงเปนกรณี
ที่ไมตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๔)
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวามูลเหตุแหงการฟองคดีไดหมดสิ้นไปแลว
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ที่ใหผูฟองคดีชวยปฏิบัติราชการตอที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการฯ ดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวา
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีไดมีหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาคอยเพื่อสงตัว
ผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติราชการในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาคอย อันเปนไปตาม
ความประสงค ข องผู ฟ อ งคดี แ ล ว ส ง ผลให ม ติ ที่ พิ พ าทอั น เป น เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี สิ้ น ผลลง
กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลปกครองจะตองออกคําบังคับใหเพิกถอนมติที่พิพาทอีกตอไป (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๖/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๗

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลปาแดงมีคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง
ที่ ๑๔/๒๕๕๒ มอบหมายหนาที่ใหผูฟองคดีชวยงานทะเบียนและงานเลือกตั้งของสวนราชการ
เทศบาลตําบลปาแดง เปนการกลั่นแกลงผูฟองคดี เนื่องจากเปนการมอบหมายงานที่ไมตรงกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และไมไดรับความเปนธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับเปลี่ยนสายงาน
ซึ่งผู ฟองคดี ได รองทุกขขอความเปนธรรมตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษ ณุ โ ลก
ผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ มีมติใ หป ระเมินผลงานของผูฟองคดี ใหม และให ดําเนินการ
เกี่ ย วกั บ คํ า สั่ ง เทศบาลตํ า บลป า แดง ที่ ๑๔/๒๕๕๒ ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ผูฟองคดีเห็นวาการพิจารณาเรื่องรองทุกขของ
คณะกรรมการฯ เปนการกระทําที่ไมชอบ เนื่องจากไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีเขาชี้แจงใหขอเท็จจริง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการฯ ดังกลาว และใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาคํารองทุกขของผูฟองคดีใหม และเพิกถอนคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง ที่ ๑๔/๒๕๕๒ นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏในระหวางการพิจารณาคดีวา นายกเทศมนตรีตําบลปาแดงไดทําการ
ประเมินผลงานของผูฟองคดีใหมตามมติของคณะกรรมการฯ ซึ่งผูฟองคดีไมผานการประเมิน
และไดแจ งผลการพิ จารณาใหผูฟองคดี ทราบแล ว กรณีจึงถือวาความเดือดรอนหรื อเสี ยหาย
ของผูฟองคดีเกี่ยวกับการประเมินผลงานไดรับการยกเลิกแกไขไปแลว ศาลจึงไมจําตองมีคําบังคับ
ตามคําขอของผูฟองคดีอีก ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับคําขอ
ให ศาลเพิ กถอนคํ า สั่ ง เทศบาลตํ า บลป าแดง ที่ ๑๔/๒๕๕๒ นั้ น เมื่ อ ปรากฏว า ในขณะที่ ค ดี
อยูระหวางพิจารณา นายกเทศมนตรีตําบลปาแดงไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง ที่ ๖๘๒/๒๕๕๒
มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในกองชางเพียงอยางเดียว ซึ่งผูฟองคดี
ก็รับในคําอุทธรณวาเปนงานที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนั้น จึงไมมีกรณีที่ศาล
จะตองออกคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีซึ่งไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ
พิเศษ ภายหลังจากที่ระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับ ไมมีสิท ธิไดรับ คาตอบแทนเปนรายเดือน
ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เนื่องจากระเบียบดังกลาวกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดรับการแตงตั้ง
ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ๘ หรื อ ๙ว ก อ นระเบี ย บฉบั บ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ เท า นั้ น ขอให ศ าล
มี คํ าพิ พากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนระเบี ย กระทรวงการคลั ง ดั ง กล า ว นั้ น เมื่ อ ในระหว า ง
การพิจารณาคดีของศาลขอเท็จจริงปรากฏวา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๘๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได แก ไขเพิ่ มเติ มระเบียบกระทรวงการคลั ง ว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นค าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๖/๑ กําหนดใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งไมมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนยอนหลังนับตั้งแต
วันที่มีสิทธิแลว ดังนั้น เหตุแหงการฟองคดีนี้จึงหมดสิ้นลงแลว ศาลไมจําตองพิจารณาพิพากษา
และมีคําบังคับใหเพิกถอนระเบียบซึ่งไดแกไขแลวตอไปอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยจํานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของประธานสภาคณาจารย
และกรรมการสภาคณาจารย การประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวาในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน สภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดออกขอบังคับ
โรงเรี ยนนายร อยตํ ารวจ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข อ ๓ แหงขอบังคั บดั ง กลา ว
ใหยกเลิกขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจฉบับที่พิพาท กรณีจึงเห็นไดวาขอบังคับโรงเรียน
นายรอยตํารวจอันเปนมูลคดีพิพาทในคดีนี้ไดสิ้นผลบังคับแลว ทําใหเหตุแหงการฟองคดีอันมี
ผลกระทบตอผูฟองคดีหมดสิ้นไป ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา นายอําเภอเมืองกาฬสินธุละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ
สอบสวนพฤติกรรมของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอกรณีใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ไมรักษา
ผลประโยชนใหแกเทศบาลตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหนายอําเภอเมืองกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ
ตามอํานาจหนาที่ นั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอรายดังกลาวพนจาก
ตํ าแหน งไปแล วตามที่ ผูวาราชการจั งหวั ดกาฬสินธุ ไดพิจารณาเสนอความเห็ น แม วาการสั่ ง
ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอพนจากตําแหนงดังกลาวจะเปนคนละมูลกรณีกับที่ผูฟองคดี
ได รองเรียนและนํ ามายื่นฟ องเป นคดี นี้ก็ต าม แตการที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสื อร องเรียนขอให
นายอําเภอเมืองกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนตามอํานาจหนาที่ ก็เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๙

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอพนจากตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอตามนัยมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอก็ไดพนจากตําแหนงไปแลว และสงผลใหเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการลงสมั ค รรับ เลือกตั้งตามที่ผูฟองคดีกล า วอางในคํารองอุทธรณ คําสั่งแลว กรณีจึงไมมี
เหตุแหงการฟองคดีที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีและออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีฟองวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
พั กราชการเพื่ อรอฟ งผลการสอบสวนพิ จารณาทางวิ นั ยกรณี ถู กกล าวหาว ากระทํ าผิ ดวิ นั ย
อยางรายแรงโดยตองหาคดีอาญาขอหารวมกันฉอโกงประชาชนและขอหารวมกันกูยืมเงินอันเปน
การฉอโกงประชาชน ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดมีหนังสือรองทุกข
ตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ แตผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ พิจารณาแลวไดมีคําสั่ง
ยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คํ า สั่ ง ของผู บั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ที่ ใ ห ผู ฟ อ งคดี พั ก ราชการเพื่ อ รอฟ ง ผล
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย และคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ ที่ยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดี นั้น เมื่อในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริง
ของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏขอเท็จจริงวาผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณไดมีคําสั่ง
ที่ ๓๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีกลับคืนสูฐานะเดิมและใหกลับเขา
ปฏิบัติหน าที่ราชการในตําแหนงผูบังคับหมู งานปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธ รหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ นับแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป จนกวาการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิ้น
กรณีจึงเห็นไดชัดวา คําสั่งของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณที่ใหผูฟองคดีพักราชการ
เพื่ อ รอฟ ง ผลการสอบสวนพิ จ ารณาทางวิ นั ย และคํ า สั่ ง ของผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค ๖
ที่ยกคํารองทุกขของผูฟองคดีที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดถูกเพิกถอนแลวโดยผลของคําสั่ง
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ๓๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังกลาว ความเดือดรอน
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากคําสั่งที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้จึงไดรับการเยียวยา
แกไขตามความประสงคของผู ฟองคดี และเหตุแหงการฟ องคดี นี้สิ้นสุดลงแลว จึงเปนกรณี
ที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๙๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทามวง
ที่รับอายัดที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
เหตุผลประกอบในคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว นั้น โดยที่มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสั่งรับอายัดที่ดินตามคําขอของผูขออายัดมีกําหนดสามสิบวัน
นั บ แต วั น ที่ สั่ ง รั บ อายั ด และให ก ารอายั ดสิ้ นสุ ดลงเมื่ อพ นกํ าหนดระยะเวลาดั งกล าว ดั งนั้ น
เมื่อคําสั่งรับอายัดไดสิ้นผลบังคับลงกอนที่ผูฟองคดีจะนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง คําวินิจฉัย
อุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมกระทบสิทธิ
ผู ฟ อ งคดี ใ นฐานะเจ า ของที่ ดิ น ที่ ถู ก อายั ด จึ งไม มี กรณี ต องให ศาลปกครองกํ าหนดคํ า บั งคั บ
เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดหรือบางสวน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๐/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูใชถนนทางหลวงไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่เทศบาลตําบลเขื่องในปดชองจราจรและนําเต็นทมาวางบนถนนเพื่อใหพอคา
แม ค าขายสิ นค า ทํ าให ผู ฟ องคดี ไม ได รั บความสะดวกในการใช ถนน ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษา
หรือคําสั่งหามมิใหเทศบาลตําบลเขื่องในปดชองจราจรและนําเต็นทมาวางบนถนนสายดังกลาว นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเทศบาลตําบลเขื่องในไดรื้อถอนเต็นทที่ตั้งบนถนนสายดังกลาว และไดยาย
ผูคาไปทําการคาขายภายในตลาดสดเทศบาลตําบลเขื่องใน อีกทั้งไดเปดใชถนนใหประชาชนทั่วไป
ใชสัญจรไปมาเปนปกติแลว จึงเปนกรณีที่เทศบาลตําบลเขื่องในไดปฏิบัติตามคําขอทายคําฟอง
ของผูฟองคดีแลว เหตุแหงการฟองคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไมจําตองกําหนดคําบังคับตามขอ ๗๒
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณี ฟ องว า อธิ บ ดี กรมเจ าท า ละเลยต อหน าที่ ไม ปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ ง
นายกรั ฐมนตรี ที่ สั่ งการตามคํ าวิ นิ จฉั ยของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข ใ ห อ ธิ บ ดี ก รมเจ า ท า
สั่งการใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ หยุดการถมทะเลไวเปนการชั่วคราวกอนไดรับอนุญาต ขอให
ศาลมีคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งให อธิบดี กรมที่ดินปฏิบัติตามคํ าสั่งของนายกรัฐมนตรีขางตน นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีฟองคดีนี้ภายหลังจากที่อธิบดีกรมเจาทาไดออกใบอนุญาต
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๑

ใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําโดยการถมทะเลแลว ดังนั้น ณ เวลาที่มีการฟองคดี
อธิบดีกรมที่ดินจึงไมมีหนาที่ตามกฎหมายในการสั่งการใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ หยุดการถมทะเล
ศาลปกครองจึงไมอาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ใหอธิบดีกรมเจาทาปฏิบัติหนาที่นั้นอีกตอไป (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
กรณีฟองวา อธิบดีกรมธนารักษ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย และ
ธนารักษพื้นที่หนองคายละเลยต อหน าที่หรื อปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการพิจารณา
คําขออนุญาตเชาที่ดินราชพัสดุของผูฟองคดีทั้งสาม ทําใหผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเดือดรอน
เสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหธนารักษพื้นที่หนองคายพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสาม
เชาที่ดินราชพัสดุดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่น
ฟองคดีนี้แลว ธนารักษพื้นที่หนองคายไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีทั้งสามเพื่อแจงผลการพิจารณา
การขอเชาที่ดินราชพัสดุวาที่ดินบริเวณดังกลาวจังหวัดบึงกาฬไดกันไวเพื่อเปนสถานที่สํารอง
การกอสรางศูนยราชการจังหวัดบึงกาฬ จึงไมสามารถพิจารณาจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุดังกลาวได
กรณีจึงถือไดวาธนารักษพื้นที่หนองคายไดปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคําขอเชาที่ดินราชพัสดุ
ของผูฟองคดีทั้งสามแลว แมผลการพิจารณาจะไมไดอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสามไดเชาที่ดินราชพัสดุ
ตามคําขอก็ตาม ดังนั้น เหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสามไดรับจากการที่
ผูถูกฟองคดีทั้งสามละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการพิจารณาคําขอ
เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ข องผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามจึ ง หมดสิ้ น ไป ศาลจึ ง ไม จํ า ต อ งออกคํ า บั ง คั บ ให แ ก
ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนสง
กรณี ฟ อ งขอให อ ธิ บ ดี ก รมการขนส ง ทางบกนํ า เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางเพื่อพิจารณาและอนุมัติวาใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร ในเสนทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๙ อินทปจ – ซอยทวีวัฒนา
ตามใบอนุญาตที่ ๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ออกใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สิ้ นผลใช บั งคั บแล ว นั้ น เมื่ อใบอนุ ญาตประกอบการขนส งประจํ าทางด วยรถที่ ใช ในการขนส ง
ผู โดยสารดั งกล าว นายทะเบี ยนกลางออกให แก องค การขนส งมวลชนกรุ งเทพ ตามมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใหมีอายุ ๗ ป นับตั้งแตวันที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๙๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน และโดยที่ใบอนุญาตดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงยอมสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาที่กําหนดไวได ตามมาตรา ๔๒
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เมื่อปรากฏวาใบอนุญาตไดหมดอายุลงแลวเมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผลทางกฎหมายของใบอนุญาตดังกลาวจึงสิ้นสุดไปแลวโดยไมจําตอง
เสนอใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางพิจารณาอนุญาตวาใบอนุญาตดังกลาว
สิ้นผลอีก ดังนั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ
ในขอนี้จึงไมจําตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนผูสมัครเขาเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งฟองวา ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัดหนองคายไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศ าลมี คํ า พิพ ากษาหรื อ คํ าสั่ ง เพิ ก ถอนประกาศดั ง กล า ว นั้ น ในการปฏิ บั ติห น าที่ ข อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ขอ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว า ด ว ยผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
เขตเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ กํ า หนดให ใ นการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแต ล ะครั้ ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งคณะหนึ่ง
ในทุ ก เขตเลื อกตั้ ง และข อ ๒๑ ของระเบี ย บดัง กล าว ให นํา ข อ ๕ มาบัง คั บ ใช แ ก ก รรมการ
การเลื อ กตั้ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง ด ว ยโดยอนุ โ ลม ซึ่ง ข อ ๕ ของระเบี ย บเดี ยวกั น กํ า หนดว า
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อสิ้นสุดแหงการงานในหนาที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งนั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กํ า หนด และข อ ๒๔ ของระเบี ย บเดี ย วกั น กํ า หนดว า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
เขตเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ภายในเขตเลือกตั้งของตน เมื่อขอเท็จจริงเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนการเลือกตั้งทั่วไปไดสิ้นสุดลงแลว ทําใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพนจากตําแหนงในหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในครั้ ง นี้ จึ ง เป น กรณี ที่ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าเขตเลื อกตั้ งสิ้ นผลลง
เพราะงานในหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงเมื่อมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมการดังกลาวไดพนจากหนาที่แลวตามขอ ๒๑ ประกอบกับ
ขอ ๕ ของระเบียบขางตน ดังนั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายของ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๓

ผูฟองคดีศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา การประปาสวนภูมิภาคระงับการจายน้ําประปาตามคําขอ
ของผูขอใชน้ําเดิม พรอมทั้งถอดมาตรวัดน้ําออกไป และไมดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแก
ผู ฟ องคดี ต ามที่ ไ ด ยื่ นคํ าร องขอ ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่งให การประปาสวนภู มิ ภาค
ทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแกบานของผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาในระหวางการพิจารณา
การประปาส วนภู มิ ภาคได มาดํ าเนิ นการติ ด ตั้ ง มาตรวั ด น้ํ า ให แ ก ผู ฟ อ งคดี เ รี ย บร อ ยแล ว
กรณี จึ ง ถื อ ได ว า เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี นี้ ได หมดสิ้ นไปแล ว ศาลจึ งไม จํ าต องกํ าหนดคํ าบั งคั บ
ใหแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า อธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี ได กํ าหนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดี สํานักงาน
บั ง คั บ คดี จั ง หวั ด สมุ ท รสาครถื อ ปฏิ บั ติ ใ นการขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น โดยใช จํ า นวนหนี้
ตามคํ าพิ พากษาเป น ฐานในการกํ า หนดราคาเบื้ อ งต น และกํ า หนดราคาเริ่ ม ต น โดยไม ช อบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกลาวไมมีกฎหมายรองรับใหอธิบดีกรมบังคับคดีกระทําได
ทั้งยังกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูฟองคดีซึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนแนวปฏิบัติดังกลาว นั้น เมื่อในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน
ขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในการขายทอดตลาดทรัพยสิน
โดยกําหนดราคาเริ่มตนและการขายทอดตลาดขึ้นใหมเพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดีถือปฏิบัติ
ดังนั้น จึงมีผลทําใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม๒๕๕๒
ของอธิบดีกรมบังคับคดีไมอาจใชบังคับไดตั้งแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป และถึงแม
จะมีการขายทอดตลาดที่ กําหนดวั นขายทั้ งก อนและหลังวัน ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และยั ง
ดํ า เนิ น การไม แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก็ ต าม แต จ ากบั น ทึ ก ข อ ความ
ของสวนราชการ วช. ที่ ยธ ๐๕๓๒/๔๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมบังคับคดี
แจ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการขายทอดตลาดของเจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ไ ด กํ า หนดให ใ นกรณี ที่ ไ ด
ออกประกาศขายทอดตลาดไวแลว ก อนกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ หากมีการขายทอดตลาด
กอนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แตยังไมสามารถขายได เจาพนักงานบังคับคดีตองระงับการขายไว
เพื่อปรับปรุงรูปแบบของประกาศขายทอดตลาดใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๙๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีจึงยอมไมอาจนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ มาใชบังคับไดอีกตอไป ดังนั้น คดีนี้
ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหเพิกถอนแนวปฏิบัติดังกลาวของอธิบดีกรมบังคับคดีตามคําขอ
ของผูฟองคดีอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘/๒๕๕๕)
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาการกําหนดคําบังคับตามคําขอไมเปน
การแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีอีกตอไป
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองโต แย งคํ าสั่งของผูบัญชาการตํารวจนครบาลที่ไมอนุ ญาตให
ผูฟองคดีตั้งสถานบริการ และคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี นั้น
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดวา พนักงานอัยการ
ไดมีคําสั่งไมฟองคดีผูฟองคดีกับพวกเนื่องจากการกระทําของผูฟองคดีกับพวกไมมีความผิด
ฐานรวมกันจัดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต ประกอบกับอาคารที่ใชเปดเปนสถานบริการ
ไดถูกเพลิงไหมมีสภาพใชงานไมได และเจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารสถานบริการ
ทั้งหมดแลว จึงเปนกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจนครบาล
และคําสั่งยกอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ใหพิจารณาออกใบรับแจงการตั้งสถานบริการใหแก
ผูฟองคดีอีกแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๓ – ๖๑๔/๒๕๕๔)
๑.๒.๒ กรณีที่จําเปนตองมีคําบังคับของศาล
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่กําหนดคําบังคับได
(๑) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง
หรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน
ก) กรณีฟองเพิกถอนกฎ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองวา คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล วาดวยรูปแบบและ
วิธีการแสดงขอความคําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๕

ของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าล
มี คําพิ พากษาหรือมี คํ าสั่ งใหเ พิกถอนประกาศที่พิพ าทดั งกล าว นั้ น การแกไขหรื อ บรรเทา
ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายที่ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง เจ็ ด ได รั บ ต อ งมี คํ า บั ง คั บ ของศาลตามที่ กํ า หนด
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล
หวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ ใหเป นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยไมชอบดว ยกฎหมาย เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุมที่ดินซึ่งผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ปลูกปาลมน้ํามัน ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
(ป.ส. ๒๓) และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.
๔ – ๐๑) ใหแกเกษตรกรทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว นั้น การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตองมีคําบังคับใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ อ งว า ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ด ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ใหผูซึ่งเปนพนักงานของสํานักงาน
อยู ใ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ เป น พนั ก งานตามระเบี ย บนี้ และคงดํ า รงตํ า แหน ง และอั ต รา
เงินเดือนตามที่ไดรับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงาน
ตามสัญญาจาง ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิการตอเวลางานเมื่อเกษียณอายุในตําแหนงพนักงาน
ประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่จะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมกันชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๙๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คําบังคับของศาล ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวย
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม”
เป นกฎที่ ไม ชอบด วยกฎหมาย ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งให เพิ กถอน กฎ ก.ค.ศ. และ
คําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจําตองมีคําบังคับของศาล โดยสั่งใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ไดกําหนดบทบัญญัติซึ่งผูฟองคดีเห็นวาไมชอบ
ดวยกฎหมาย และขัดตอมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
วาดวยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีที่มีอาชีพทนายความ
และผูมีอาชีพทนายความอื่น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕
วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของกฎกระทรวงดังกลาว นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรื อ ความเสี ยหายที่ ผู ฟ องคดี ได รั บนั้ นต องมี คํ าบั งคั บของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหเพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาวไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๗

ข) กรณีฟองเพิกถอนคําสั่ง
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองวา องคการบริหารสวนตําบล
นาเริกไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผูฟองคดี
ทั้งสี่สิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกดังกลาว และให
องคการบริหารสวนตําบลนาเริกและนายอําเภอพนัสนิคมดําเนินการทําประชาคมหรือประชาพิจารณ
กอนดําเนินการตอไป นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒) แห ง พระราชบั ญ ญัติ จั ดตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํา สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา กรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
สาขาบรบือ ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ใหแกนาย น. โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ทําใหผูฟองคดีซึ่งไดเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทแปลงดังกลาวไดรับความเดือดรอน
เสี ย หาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให ก รมที่ ดิ น และเจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ฯ
เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ดังกลาว นั้น คําขอดังกลาวเปนคําขอที่ศาล
มี อํ า นาจกํ า หนดคํ า บั ง คั บ ได ผู ฟ อ งคดี จึ ง เป น ผู มี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากการที่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซึ่งเปนเพียง
ภรรยาที่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นสมรสกั น ตามกฎหมายของผู ฟ อ งคดี เ ข า ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น
และออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกลาว
เป น ที่ ดิ น มื อ เปล า ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ไ ด ค รอบครองและทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น ต อ เนื่ อ งมาจากบิ ด า
ของผูฟองคดีซึ่งถึงแกความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑
ดังกลาว และใหออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อ
ถือครองในที่ดินที่พิพาท นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๙๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) โดยสั่งใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑
ของที่ดินแปลงดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ไดยื่นคําขอ
รั งวั ดออกโฉนดที่ ดิ นต อเจ าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี สาขาเวี ยงสระ แต ในวั นรั งวั ด
เจาของที่ดินขางเคียงไดคัดคานแนวเขตที่ดินที่ผูฟองคดีนําชี้และไดนําชี้แนวเขตที่ดินรุกล้ํา
เข า มาในที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เจ าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดได ทํ า การสอบสวนเปรี ย บเที ย บ
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและมีคําสั่งออกโฉนดที่ดินใหแก
ผูฟองคดีซึ่งมีพื้นที่นอยกวาที่ผูฟองคดียื่นคําขอโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคํ าสั่ งให เพิ กถอนคํ าสั่ งที่ พิ พาทดั งกล าว และให เจ าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี
สาขาเวี ย งสระและกรมที่ ดิ น มี คํ า สั่ ง ออกโฉนดที่ ดิ น ให แ ก ผู ฟ อ งคดี ต ามจํ า นวนที่ ผู ฟ อ งคดี
ไดยื่นคําขอ นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดีตองมีคําบังคับ
โดยสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ไมเห็นชอบ
ใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ยืนตาม
มติเดิมไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเวียงดังกลาวและใหสภาเทศบาลตําบลเวียงเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพื้นที่
เขตปาสงวนแหงชาติ นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดี
ได รับจากมติ ของสภาเทศบาลตําบลเวียงดั งกลาว จําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๙/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีหนังสือไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชที่ดินในสวนที่อยูใน
ความครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนที่ราชพัสดุเปนเสนทางผานเขาออกที่ดินของผูฟองคดี
ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตใหผูฟองคดีผานเขาออกที่ดินที่มหาวิทยาลัยฯ ครอบครองอยู นั้น คําขอ
ของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตใหผูฟองคดีและครอบครัว
เดินผานเขาออกในที่ดินที่มหาวิทยาลัยฯ ครอบครองและใชประโยชนมีผลเปนการขอใหศาล
กําหนดคําบังคับโดยสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และเปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับใหได

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๙

ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ และไดสมัครเขารับการคัดเลื อกตามประกาศกรมการ
พัฒนาชุมชน เรื่อง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม แตไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ ผูไดรับการคัดเลือกเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคํ าสั่ งให ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนยกเลิ ก ประกาศกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนฯ ดั ง กล า ว นั้ น
กรณี ศาลสามารถออกคํ าบั งคั บให ได ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕)
กรณีผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญ
การพิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน) ฟองวา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุร าษฎร ธ านี เ ขต ๓ ได ออกประกาศสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแตงตั้งหรือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ (ผู อํ า นวยการกลุ ม ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา) สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยกําหนด
ตัวชี้วัดประกอบเกณฑการพิจารณาตัวบุคคลและเกณฑการใหคะแนนใหขาราชการในสังกัด
ไดทราบกอนเปนการลวงหนา ตามที่กําหนดไวในหนังสือสั่งการของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวั นที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๔๘ และหนั งสื อสํ านั กงาน ก.ค.ศ. ด ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว นั้น
คําขอของผูฟองคดี ดังกลาวเปนคําขอที่ศ าลมีอํานาจกําหนดคําบังคับให ได ตามมาตรา ๗๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๐๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี ฟ องว า ผู อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาภู เก็ ต
มีคําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตตามมติของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น กรณีดังกลาว
เปนคําขอที่ศาลกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นผู สมั ครรั บเลื อกเป นผู ใหญ บ านฟ องว า
นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่งเปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากนาย ป. มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการกระทําที่มีบุคคลแจงยายชื่อเขามาในทะเบียนบาน
โดยไมไดอาศัยอยูจริง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนาราง
ดังกลาว นั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งว า คํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ที่ ลงโทษไล ผู ฟ องคดี
ออกจากราชการเนื่องจากขาดราชการติดตอในคราวเดี ยวกันเปนเวลาเกินสิ บหาวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่ให
ลดโทษลงเปนใหปลดออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ดังกลาว นั้น การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรือจะไดรับนั้น ตองมีคําบังคับ
ของศาลโดยการพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของ ก.พ.ค. ดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๙/๒๕๕๕ )
กรณี ฟ อ งว า นายกเทศมนตรี ตํ า บลภู สิ ง ห มี คํ า สั่ ง ลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คํ า สั่ ง ดั ง กล า วและขอให ช ดใช ค า เสี ย หายเป น เงิ น เดื อ นพร อ มดอกเบี้ ย ให แ ก ผู ฟ อ งคดี นั้ น
กรณี เ ป น คํ า ขอที่ ศ าลมี อํ า นาจออกคํ า บั ง คั บ ได ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๑

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาอั น มี ลั ก ษณะเป น การกี ด กั นผู ฟ อ งคดี ซึ่ง เป น ผู ป ระกอบการรายใหม
และมีการกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาที่สูงเกินสมควร ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอกําหนดตามเอกสารประกาศประกวดราคาดังกลาว และให
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาใหมีความเหมาะสม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น การแกไข
หรื อบรรเทาความเดื อ ดร อ นหรื อความเสี ยหายที่ ผู ฟ องคดี ได รั บจากข อกํ าหนดตามประกาศ
ประกวดราคาดั งกล าวจํ าต องมี คํ าบั งคั บของศาลโดยสั่ งให เพิ กถอนหลั กเกณฑ ตามประกาศ
ประกวดราคาที่พิพาท ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๙/๒๕๕๕)
กรณี พิ พ าทตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีฟองวา เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาล กรณีที่ผูฟองคดีในฐานะดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี (ในขณะนั้น)
และในฐานะคณะกรรมการที่ ปรึ กษาได ดํ าเนิ นการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช เ ป น สถานที่ กํ า จั ด ขยะ
ไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุใหเทศบาลไดรับ
ความเสียหาย ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว นั้น กรณีดังกลาวศาลมีอํานาจกําหนด
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕)
ค) กรณีมีคําขอใหสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๒๐๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๒) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหหัวหนาหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนทายาทและเปนผูจัดการมรดกของนาย ส.
ได ยื่ น หนั ง สื อ ต อการรถไฟแห ง ประเทศไทยเพื่ อขอรั บเงิ นสงเคราะห ตกทอดของนาย ส.
แต ก ารรถไฟแห ง ประเทศไทยได มี ห นั ง สื อ แจ ง ปฏิ เ สธไม จ า ยเงิ น ดั ง กล า วให แ ก ผู ฟ อ งคดี
ซึ่งผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห ต กทอดดั งกล าว จึ ง ขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งวาหนังสือของการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
และใหการรถไฟแหงประเทศไทยจายเงินสงเคราะหตกทอดใหกับผูฟองคดี นั้น กรณีดังกลาว
ศาลมีอํานาจกํ าหนดคําบั งคับได ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองวา องคการบริหารสวนตําบลนาเริก
ได ออกใบอนุญาตให นาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุ กร
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผูฟองคดี
ทั้งสี่สิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาต
กอ สร า งอาคารโรงเรื อ นเลี้ ย งสัต วเ พื่ อ ใชเ ป น สถานที่ เ พาะเลี้ ย งสุ กร และให อ งค ก ารบริห าร
สว นตํ าบลนาเริ กและนายอํ าเภอพนัส นิคมดําเนินการทําประชาคมหรือประชาพิจารณกอน
ดําเนินการตอไป นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํา สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
ไมรั บ คํา ขอสอบเขตโฉนดที่ ดิน และไม ดํา เนิน การรัง วัดเพื่ อ จดทะเบีย นแบ ง แยกโฉนดที่ ดิ น
ในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดี
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๓

ไมอาจกอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนา
หรือจําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืน ใหแก การทางพิ เศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศ าล
กําหนด และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับใหกรมที่ดินปฏิบัติตามหนาที่และชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณี ฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ไมดําเนินการออก
โฉนดที่ ดิ นให แก ผู ฟ องคดี ตามคํ าสั่ งในการสอบสวนเปรี ยบเที ยบ จึ งนํ าคดี มาฟ องขอให ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดี นั้น การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ โดยการสั่งใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดฯ ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีภายในเวลาที่ศาลกําหนด ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิ
ฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาละเลยตอหนาที่ไมพิจารณาสั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีที่ผูฟองคดี
ขณะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัวไดมีหนังสือรองเรียน
ตอนายอําเภอพระนครศรีอยุธยาใหตรวจสอบกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว
กั บ พวกร ว มกั น ทุ จ ริ ต เบิ ก ค า อาหารจั ด เลี้ ย งประชาชนกรณี ที่ ม าร ว มงานวิ่ ง เทิ ด พระเกี ย รติ
๑๑๖ วัน (วิ่งธง) และกรณีแจกถุงยังชีพพระราชทานน้ําทวมเปนเท็จ ทั้งๆ ที่คณะกรรมการ
สอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ได ส รุ ป แล ว ว า ผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคลองสระบั ว กั บ พวก
ร ว มกั น ทุ จ ริ ต เบิ ก เงิ น ค า อาหารเป น เท็ จ ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให น ายอํ า เภอ
พระนครศรีอยุ ธยาเสนอเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหผู ว าราชการจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยาพิจารณาตามอํานาจหนาที่ และใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สั่งการตามขอยุติที่ไดมีการรองเรียน นั้น กรณีดังกลาวศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๕)
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๒๐๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๓) คํ า ขอให ศ าลกํ า หนดคํ า บั ง คั บ โดยการสั่ ง ให ใ ช เ งิ น หรื อ
ใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ส.
ทับที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายตองเสียคาใชจาย
ในการดํ าเนิ นการเพื่ อให มี การแก ไขโฉนดที่ ดิ นแปลงดั งกล าว นั้ น การแก ไขความเดื อดร อน
หรือเสียหายจําตองมีคําบังคับของศาลใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี
จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองได ยื่ นคํ าขอรั งวั ดออกโฉนดที่ ดิ น
ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย แตนายกเทศมนตรี
ตําบลตลาดเกรียบไดมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ วา ผูฟองคดีทั้งสองไดนํารังวัด
ทับ ที่ดินที่มีสภาพเปนทางสาธารณประโยชน ที่ประชาชนใชประโยชน รว มกัน และเห็ น ควร
นําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) พิจารณา
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลตลาดเกรียบดําเนินการใชดุลพินิจวา
ทางพิ พ าทไมใ ชท างสาธารณประโยชนที่ป ระชาชนใชรว มกัน นั้น กรณี ดั งกลา วการแกไ ข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับจากการกระทําที่พิพาทจําตอง
มี คํ าบั งคั บตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๓) แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
ไม รั บ คํา ขอสอบเขตโฉนดที่ ดิน และไม ดํา เนิน การรัง วั ดเพื่อ จดทะเบีย นแบ ง แยกโฉนดที่ ดิ น
ในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดี
ไมอาจกอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนา
หรือจําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในส วนที่ถูกเวนคืน ใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศ าล
กําหนด และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับใหกรมที่ดินปฏิบัติตามหนาที่และชดใชคาเสียหาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๕

ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซื้อที่ดินจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห และในวัน รับโอนมารดาของผูฟอ งคดีและญาติได ต กลงซื้ อที่ดินที่ เหลืออยู
๙ ตารางวา ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดา
ของผูฟองคดี นั้นได ใ หนาย ช . ซึ่งเป นน องชายเปนผูรับโอนแทน ตอมา ไดทําการรั งวัดแบง
กรรมสิทธิ์รวม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไข
รูปแผนที่ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวนเนื้อที่ดิน
ใหเพิ่มจากเดิมอีก ๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซึ่งรับโอนที่ดินตอมาไดรับความเสียหาย
จึ ง นํ า คดี มาฟ องขอให กรมที่ ดิ น สํ านั กงานเขตบางกะป และสํ านั กงานที่ ดิ นกรุ งเทพมหานคร
สาขาบางกะป ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามคําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช อธิ บ ดี
กรมอุ ท ยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั นธุ พื ช และหั วหน าอุ ทยานแห งชาติ เขาหลวง ใช อํ านาจ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติเขาหลวงทับที่ดินของผูฟองคดีบางสวนและกอสราง
ที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคํ า สั่ ง ให กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพันธุ พืช อธิ บดีกรมอุ ทยานแห งชาติ สั ต ว ป า
และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง รื้อถอนสิ่งปลูกสราง อาคารสํานักงาน บานพัก
โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
ต องมีคําบั งคั บ ให หนวยงานทางปกครองและเจ าหน าที่ของรั ฐ ดังกล า วรื้อถอนสิ่งปลูกสรา ง
อาคารสํานักงาน บานพัก โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ในคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนํา ส.ค. ๑ ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา แตหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง
มีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานที่ดินวาเปนการขออนุญาตเขามารังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง และในขณะดําเนินการรังวัดที่ดินไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
เขาหลวงเขามาหามทําการรังวัดพรอมทั้งจะจับกุมผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดี ทําใหตองยุติ
การรังวัด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขัดขวาง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๐๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

การรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายตองมีคําบังคับโดยสั่งหามมิใหดําเนินการขัดขวางการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน
ตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีในคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณีฟองวา ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งใหหัวหนา
ฝ า ยควบคุ ม และรั ก ษาการณ เ รื อ นจํ า จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ใช เ ครื่ อ งพั น ธนาการ (โซ – ตรวน)
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามผูบัญชาการเรือนจํา
จังหวัดชัยภูมิใชเครื่องพันธนาการ (โซ – ตรวน) ผูฟองคดี นั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาว
เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับเพื่อเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๖๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลภูสิงหมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาวและขอใหชดใชคาเสียหายเปนเงินเดือนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น กรณีเปนคําขอ
ที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ อ งว า ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ด ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ใหผูซึ่งเปนพนักงานของสํานักงาน
อยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ตามที่ ไ ด รั บ อยู ใ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ สํ า หรั บ พนั ก งานประจํ า พิ เ ศษให เ ป น พนั ก งาน
ตามสัญญาจาง ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิการตอเวลางานเมื่อเกษียณอายุในตําแหนงพนักงาน
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๗

ประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่จะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมกันชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับ
ของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหง พระราชบั ญญั ติ จัด ตั้ง ศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมการปกครองจําหนายชื่อผูฟองคดี
ออกจากทะเบี ยนบ านโดยไม ชอบด วยกฎหมาย ทํ าให ผู ฟ องคดี เสี ยสิ ทธิ ในการรั กษาพยาบาล
ตามโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และตองเสียคารักษาพยาบาลเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น เปนกรณีที่
ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กรณีฟองวา แพทยของโรงพยาบาลชลประทานซึ่งเปนหนวยบริการ
ประจําที่ผูฟองคดีลงทะเบียนไวตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ไมสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
ไปรั ก ษาตั ว ที่โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชตามที่ ผู ฟ อ งคดี ร อ งขอ แตไ ด สง ตั ว บุ ต รชายของผู ฟ อ งคดี
ไปรักษาตัวที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินีแทน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคําสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีคําสั่ งสงตัว บุตรชายของผูฟองคดี
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช นั้น การแกไขความเดือดรอนเสียหายดังกลาวตองมีคําบังคับ
ของศาลโดยการสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีหนังสือสงตัวบุตรชายของผูฟองคดีไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลศิริราช ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๑๑/๒๕๕๔)
กรณี พิ พาทตามพระราชบั ญญั ติ ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ผ. ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทน กรณี น าย ผ. ขณะดํ า รงตํ า แหน ง
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๒๐๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เจ า หน า ที่ ศุ ล การั ก ษ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความประมาทเลิ น เล อ อย า งร า ยแรง เป น เหตุ ใ ห
หางหุนสวนจํากัด อ. กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการ
ไดรับความเสียหาย นั้น การที่ผูฟองคดีไดมีคําสั่งใหนาย ผ. ผูตาย รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ หากนาย ผ. ไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีชอบที่จะพิจารณา
ใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ตอนาย ผ. ได ซึ่งคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหนาย ผ. ชําระเงินนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน กําหนดใหเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
ผูนั้นและขายทอดตลาดได อันเปนการกําหนดมาตรการหนึ่งเพื่อใหไดชําระเงินโดยครบถวน
แต ถ า ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น หน ว ยงานทางปกครองหรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ มี ห น า ที่
เกี่ ย วขอ งยั งมี ข อ ขั ด ข อ งในการบั ง คับ ใช ก ฎหมายในสว นที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ทางปกครอง
ก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล กลาวคือ ผูฟองคดีชอบที่จะเสนอขอพิพาทใหศาล
ซึ่งเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได
ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิโดยศาล เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีแจงใหนาย ผ. ชําระคาสินไหมทดแทน แตนาย ผ. ไมชําระและไดถึงแกความตาย
ในเวลาต อมา การที่ ผู ฟองคดี ไ ดมีหนังสือแจ งใหผูถู กฟ องคดี ทั้งสี่ ใ นฐานะทายาทโดยธรรม
ของนาย ผ. ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีแทนนาย ผ. แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมชดใช
เงินคาสินไหมทดแทนดังกลาว ผูฟองคดีในฐานะเจาหนี้ในมูลละเมิดจึงจําตองใชสิทธิทางศาล
เพื่อบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ผ. ผูตายเจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ผ. ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดก
ให แก ผู ฟองคดี อั นเป นคํ าบั งคั บตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ ง
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๔ และที่ ๑๒๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ก รมศุ ล กากร (ผู ฟ อ งคดี ) ฟ อ งขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ใ นฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ก. ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทน กรณี น าย ก. ขณะดํ า รงตํ า แหน ง
เจาหนาที่ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหบริษัท ฟ.
กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย นั้น
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี ได มี คํ าสั่ งให นาย ก. ชดใช ค าสิ นไหมทดแทนแก ผู ฟ องคดี
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตนาย ก. ไมชําระและไดถึงแกความตาย ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทโดยชอบธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว เมื่อผูถูกฟองคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๙

ไมช ดใช เ งินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี ใ นฐานะเจาหนี้มูล ละเมิดจึงจําต อ ง
ใช สิ ทธิ ท างศาลเพื่ อขอบั งคั บ ตามสิ ทธิ เ รี ยกร องอั นมี ต อนาย ก. เจ ามรดก โดยขอให ศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ก. ใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี อันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จั ดตั้ งศาลปกครองฯ ผู ฟ องคดี จึ งเป นผู มี สิ ทธิ ฟ องคดี ต อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๕๔ ที่ ๖๔/๒๕๕๔ ที่ ๑๐๒/๒๕๕๔
และที่ ๑๗/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน )
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
กรณีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ฟองวา สหกรณการเกษตร
มหาชนอําเภอเจริญศิลป จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดกูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
จากผูฟองคดีตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โครงการจัดหา
ปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ เปนผูค้ําประกัน
การชําระหนี้ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเงินตามสัญญากูยืมไปแลวแตไมเคย
ชําระหนี้ใหแกผูฟองคดี จนครบกําหนดเวลาชําระเงินกูตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถาม
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซึ่งเปนผูค้ําประกันการชําระหนี้ดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดี
ทั้งสิบสองคนเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสิบสองคนรวมกันชดใชเงินตนที่คางชําระและดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น การยุติขอโตแยง
จะต องมี คํ าบั งคั บตามที่ กํ าหนดไว ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๓) แห งพระราชบั ญญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา เทศบาลตําบลบอไทยไดทําสัญญาจางผูฟองคดีเปน
พนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนตูม
แต ต อ มาเทศบาลตํ า บลบ อ ไทยได มี คํ า สั่ ง ให ผู ฟ องคดี พ นจากตํ าแหน ง เนื่ องจากผู ฟ อ งคดี
ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและไมตอสัญญาจางผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวากระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการออกคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคํ าพิพากษาหรื อคําสั่ งใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลตําบลบอไทย และผลการประเมิน
ผลการปฏิบัตงิ านของผูฟ องคดีดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีตําบลบอไทยและเทศบาลตําบลบอไทย
ประเมินผลการปฏิบั ติงานของผูฟองคดีใหม รวมทั้งใหเทศบาลตําบลบอไทยตอสั ญญาจาง
และคืนสิทธิหนาที่อันพึงมีพึงไดทั้งปวงใหแกผูฟองคดี นั้น การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายจําตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
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ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๒/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งขอให มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครศรี ธรรมราชช ว ยเหลื อ
ในการชดใชทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกอนที่ผูฟองคดีจะโอนมาเปน
อาจารยใ นสั งกั ดของมหาวิ ทยาลั ยนครศรี ธรรมราช เนื่องจากมหาวิ ทยาลั ยนครศรี ธรรมราช
เคยตอบรับใหความชวยเหลือ ในการชดใชทุนแกผูฟองคดี แตตอมาคณะกรรมการกองทุนอุดหนุน
การพั ฒนาบุคลากรมี มติไม อนุ มัติเงิ นทุนดังกลาวใหแกผูฟองคดี นั้ น การแกไขหรื อบรรเทา
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรือจะไดรับตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนด
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราชซึ่ งเป นหน วยงานของรั ฐชดใช เงิ นค าปรั บที่ ผู ฟ องคดี ได ชดใช หนี้ ทุ น
ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา การประปาสวนภูมิภาคระงับการจายน้ําประปาตามคําขอ
ของผูขอใชน้ําเดิมพรอมทั้งถอดมาตรวัดน้ําออกไป และไมดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแก
ผูฟองคดีตามที่ไดยื่นคํารองขอ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหการประปาสวนภูมิภาคทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแกบานของผูฟองคดี นั้น เปนคําขอ
ที่ศาลปกครองสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๔)
(๔) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิ
หรือหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๕) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหบุคคลกระทําหรือ
ละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๑

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับได
(๑) คําขอใหศาลปกครองดําเนินการทางวินัยหรือใหลงโทษทางอาญา
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลใชอํานาจหนาที่ในการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
เพื่อใหบริษัทของตนไดเปนคูส ัญญากับองคการบริหารสวนตําบล ทําใหผูฟองคดีในฐานะประชาชน
ไดรับความเดือดรอนเสียหายเนื่องจากไดรับบริการตามโครงการสาธารณะตางๆ ที่ไมมีคุณภาพ
ขอให ศ าลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งไล นายกองค การบริ หารส วนตํ าบลออกจากตํ าแหน ง นั้ น
คํ าขอดั งกล าวของผู ฟ องคดี เป นคํ าขอที่ ไม อยู ในอํ านาจของศาลปกครองที่ จะออกคํ าบั งคั บได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการดําเนินการ
ตามคําขอของผูฟองคดีก็ไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี
แต อ ย า งใด ผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม ใ ช ผู มี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี ต ามคํ า ขอดั ง กล า วต อ ศาลปกครอง (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอางวามีการกระทําที่กาวลวงเบื้องสูง กรณีมีหนังสือคัดคานการขอพระราชทาน
อภัยโทษของนักโทษ นั้น เปนคําขอที่ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนนักโทษฟองวา ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
มีคําสั่งใหหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเครื่องพันธนาการ (โซ – ตรวน)
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหดําเนินคดีอาญากับ
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิและหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ นั้น
คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๑๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง รั บราชการตํ าแหน งพนั กงานสอบสวน (สบ ๒)
ประจํ า กองกํ า กั บ การ ๑ สั ง กั ด กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค ฟ อ งว า สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กองบั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลาง
และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ละเลยตอหนาที่
ไม ดํ า เนิ น การคื น สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ ที่ ผู ฟ อ งคดี พึ ง ได รั บ จากกรณี ที่ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจ
สอบสวนกลางไดมีคําสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงและคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการ
ไว ก อน แต ภายหลั งได มี คํ าสั่ งให ผู ฟ องคดี กลั บเข ารั บราชการตํ ารวจเนื่ องจากการพิ จารณา
สํานวนการสอบสวนทางวินัยไมแลวเสร็จภายในกําหนด ๒๔๐ วัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ ร ง รั ด การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย โดยสั่ ง ให ค ดี วิ นั ย ระงั บ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ล า งมลทิ น ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น การดําเนินการทางวินัยเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชา ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับให ผูบังคับบัญชาระงับหรือยุติ การดําเนินการ
ทางวินัยตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง รั บ ราชการครู ตํ า แหน ง ครู คศ. ๒
โรงเรียนวัดราชบพิธ ไดยื่นหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ เพื่อรองทุกขและขอใหดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กรณีมีพฤติกรรมที่ปกปองผูกระทําผิดซึ่งเปนพวกพอง
ของตน และเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับผูฟองคดี แตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ มิไดแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบภายในเวลาที่กฎหมายแตอยางใด
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ ดํ า เนิ น การสอบสวนและพิ จ ารณาลงโทษทางวิ นั ย กั บ
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ นั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาวนอกจาก
จะไม เป นการเยี ยวยาความเดื อดร อนหรื อความเสี ยหายที่ ผู ฟ องคดี ได รั บแล ว การพิ จารณา
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิดยังเปนมาตรการทางปกครองในการควบคุมและ
ปองปรามมิใหขาราชการประพฤติผิดแบบแผนและระเบียบของทางราชการ ซึ่งถือเปนเรื่อง
ภายในและเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดตามควร

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๓

แกกรณี อีกทั้ง เปนคําขอที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๕)
(๒) คําขอในเรื่องทางการบริหารงานของฝายบริหาร
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมามีคําสั่งใหผูฟองคดี
ซึ่งดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการไปปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยแหงใหมโดยมิได
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ หั ว หน า สถานี อ นามั ย เหมื อ นเดิ ม แต ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการในตํ า แหน ง พยาบาล
ผูปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งตองอยูภายใตบังคับบัญชาของหัวหนาสถานีอนามัย อันเปนการลดอํานาจ
หนาที่และลดความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของผูฟองคดี ทําใหได รับ ความเสียหาย
ตอชื่อเสียงเกียรติคุณและถูกรังเกียจเหยียดหยาม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยาย
ผูฟ อ งคดี ก ลั บ ไปปฏิ บั ติ หน า ที่ใ นตํ า แหน งหั ว หนา ที่ ส ถานี อ นามั ย แห ง เดิ ม นั้ น การแต ง ตั้ ง
โยกยายบุคลากรในหนวยงานราชการเปนอํานาจในการบริหารงานบุคคลของผูบังคับบัญชา
ซึ่งอาจแตงตั้งโยกยายบุคลากรในหนวยงานไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
ซึ่งก็คือบริการสาธารณะบรรลุผล ศาลปกครองไมอาจกาวลวงเขาไปใชอํานาจในการบริหารงานบุคคล
ดังกลาวแทนฝายปกครองได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๕๔)
(๓) คํ า ขอให ศ าลปกครองมี คํ า สั่ ง ในเรื่ อ งที่ เ ป น ดุ ล พิ นิ จ ของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีผูฟองคดีเปนขาราชการครูฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนวิทยฐานะใหแกผูฟองคดี นั้น การพิจารณาใหผูฟองคดีไดเลื่อนวิทยฐานะ
ข า ราชการเป น การใช อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ
ของขาราชการประกอบกับความรูความสามารถรวมทั้งความประพฤติตลอดถึงผลการปฏิบัติงาน
และงบประมาณตามกรอบอั ต รากํ า ลั ง ของหน ว ยงานในการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก ร
ศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจกระทําการเลื่อนวิทยฐานะใหแกผูฟองคดีได
กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๕/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๑๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไมดําเนินการแตงตั้งผูฟองคดี
ทั้ง ๓๒ ราย ซึ่งเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีสํารองเรียงตามลําดับคะแนนสายปองกันปราบปราม
(ปป.๑) และสายอํานวยการและสนับสนุน (อก.๒) เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรเมื่อมีอัตรา
และตําแหนงวางตามที่ไดอนุมัติหลักการไว แตกลับมอบหมายใหผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา
มีประกาศรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหม ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรและสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตามกฎหมาย นั้น แมวาประกาศรับสมัคร
และคัดเลือกครั้งใหมจะกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี แตการที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้งผูฟองคดีเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรนั้น เปนอํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติโดยเฉพาะ ศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๔ ที่ ๔๒๖/๒๕๕๔
ที่ ๔๔๐/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๐/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๑/๒๕๕๔ ที่ ๕๗๐/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๖/๒๕๕๔
ที่ ๗๕๑/๒๕๕๔ และที่ ๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ระงับการกอสรางซุมแผงคาและคําสั่งใหรื้อถอนซุมแผงคา โดยไมใหโอกาสแกผูฟองคดีในการ
ยื่นคํารองขออนุญาต หรือแจงเตือนผูฟองคดีใหรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐาน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการเขตปอมปราบ
ศัตรูพายออกคําสั่งที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมายเพื่อใหโอกาสแกผูฟองคดีในการยื่นคําขอ
อนุญาตหรือแจงใหทราบ หรือสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคา
แกผูฟองคดี นั้น กรณีนี้ศาลปกครองมีอํานาจเพียงบังคับใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพาย
ดําเนินการตามกฎหมายกอนออกคําสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขออนุญาต หรือแจงใหทราบ หรือ
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคาใหแกผูฟองคดีเทานั้น แตจะ
กาวลวงไปบังคับใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายออกคําสั่งตามที่ผูฟองคดีรองขอโดย
ไมเปดโอกาสใหใชดุลพินิจตามกฎหมายไมได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถอนสภาพที่สาธารณประโยชน
และจั ดใหผู ฟองคดี ค รอบครองทํา ประโยชน ใ นที่ดินสว นที่ตั้งอยูคั่ น กลางที่ ดินของผูฟองคดี
ตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) นั้น การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น จะต อ งกระทํ า โดยการตราเป น พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ
พระราชกฤษฎี กาแล ว แต กรณี ซึ่ งเปนอํานาจและดุ ล พินิจ ของฝา ยบริหารโดยเฉพาะ ทั้ ง นี้
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหง ประมวลกฎหมายที่ ดิน กรณี จึงเปน คํา ขอที่ ศ าลปกครอง
ไม มี อํ า นาจกํ า หนดคํ า บั ง คั บ ให แ ก ผู ฟ อ งคดี ไ ด ต ามมาตรา ๗๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๓/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ
กรณี ฟ อ งว า มติ ข องแพทยสภาที่ วิ นิ จ ฉั ย ว า คดี ไ ม มี มู ล และ
ยกขอกลาวหากรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอแพทยสภาวาพลตํารวจตรีนายแพทย อ.
ออกใบรับรองแพทยเท็จไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหพลตํารวจตรี
นายแพทย อ. เป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด ต อ ข อ บั ง คั บ แพทยสภาว า ด ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น การที่แพทยสภาจะพิจารณาวาผูใดเปนผูกระทําความผิด
ตอขอบั งคั บแพทยสภาหรื อไม เปนดุลพินิจและอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะพิจารณา
ตามสมควรแกกรณี ซึ่งเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองขมารไดมีหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานจางทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบลฯ ใหผูฟองคดีทราบ เนื่องจากผูฟองคดีไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมสองครั้ง ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสองครั้งไมชอบ
ดวยกฎหมายและมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ไมตอสัญญาจางกับผูฟองคดี จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมี คําพิพากษาหรือคํ าสั่งให องคการบริหารสวนตําบลฯ ยกเลิกคําสั่งแจงผล
การสิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ า งตามหนั ง สื อ ดัง กล า วและให ตอสั ญญาจ างพนั กงานจ างกั บผู ฟ องคดี นั้ น
เมื่อสัญญาจางระหวางผูฟองคดีกับองคการบริหารสวนตําบลฯ สิ้นสุดลง เนื่องจากครบกําหนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๑๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา การที่องคการบริหารสวนตําบลฯ จะตอสัญญาจางผูฟองคดีอีกหรือไม
ยอมเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลฯ ที่จะตองพิจารณาดําเนินการ ศาลไมมีอํานาจ
ที่จะบังคับใหองค การบริ หารสวนตําบลฯ ตอสัญญาจางกับผูฟองคดี ได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๕)
(๔) คําขอใหคูสัญญาทางปกครองกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งนอกเหนือหรือแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๕) คําขอใหศาลปกครองยกเลิกหรื อแกไขขอกํ าหนดเงื่ อนไข
ในสัญญา
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๖) คํ า ขอให ศ าลปกครองยกเลิ ก การบอกเลิ ก สั ญ ญาจ า งของ
หนวยงานทางปกครอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๗) คําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับไดเนื่องจากลวงเลยระยะเวลา
ที่จะปฏิบัติไดแลว
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๘) คําขอใหศาลปกครองมีคําบังคับตอบุคคลภายนอกซึ่งมิใช
คูกรณีในคดี
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๙) คําขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่นอกเหนือไปจากอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๗

(๑๐) คําขอใหศาลดําเนินการสอบสวนการกระทําของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๑๑) คํ า ขอซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๒ แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูค้ําประกันสัญญารับทุนการศึกษา
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเรียกใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผูฟองคดี) และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มาเจรจาไกลเกลีย่ หรือประนอมหนี้ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรับผิดชดใชใหแกมหาวิทยาลัย นั้น
พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองฯ มิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเปนวิธีสบัญญัติที่ใ ห
ศาลปกครองดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทในคดีพิพาทระหวางหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน ดังนั้น คําขอของผูค้ําประกันตามสัญญาการเปนนิสิต
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ชาเภสั ชศาสตร ที่ ขอให ศาลมี คํ าสั่ งเรี ยกผู รั บทุ นกั บหน วยงานทางปกครองผู ให ทุ น
มาเจรจาไกลเกลี่ยหรือประนอมหนี้ตามสัญญา จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๕/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินที่เจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งรั บ
อายัดที่ดินไวตามคําขออายัดของบุคคลภายนอก ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดิน
และเจาพนักงานที่ดินมีหนังสือแจงใหเจาของที่ดินที่ถูกอายัดไดทราบถึงสิทธิและขอปฏิบัติตางๆ
ตลอดจนผลทางกฎหมายจากคําสั่งอายัด รวมทั้งขอใหกรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินนําเสนอ
รางแกไขมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกําหนดใหเจาของที่ดินที่ถูกอายัดมีสิทธิ
ชี้ แ จงหรื อ โต แ ย ง คํ า ขออายั ด ต อ เจ า พนั ก งานที่ ดิ น ก อ นที่ จ ะมี คํ า สั่ ง อย า งหนึ่ ง อย า งใด นั้ น
คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ไมเปนไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ใหอํานาจศาลปกครองกําหนดคําบังคับ โดยสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง
หรื อสั่ งห ามการกระทํ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น ศาลปกครองจึ ง ไม อาจออกคํ าบั งคั บตามคํ าขอ
ทั้งสองประการได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๐/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๑๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูฟองคดีได มีหนังสื อขอให
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพิกถอนสิทธิการเขารับการสรรหา
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงของ นาย ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยเห็นวานาย ว. มิได
เป นขาราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึ กษา อั นเปนขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายที่จะสมัครเขารับการสรรหา แตคณะกรรมการฯ ไดมีมติวานาย ว. ไมขาดคุณสมบัติ
เขารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งผูฟองคดีเห็นวามติของคณะกรรมการฯ
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกสภา
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง และคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
รวมกันใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง นั้น กรณีมิใชคําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหามการกระทํา
ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นที่ ศ าลจะมี อํ า นาจกํ า หนดคํ า บั ง คั บ ได ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑)
ประกอบกั บ กรณี นี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๘ (๗)
บั ญ ญั ติ ใ ห ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงมี อํ า นาจและหน า ที่ พิ จารณาเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี จึงเปนกรณีที่เห็นไดวาศาลปกครองมิอาจมีคําพิพากษา
หรือคําบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงและคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตามคําขอของผูฟองคดีไดแตอยางใด ดังนั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอ
ที่ ศ าลมิ อ าจกํ า หนดคํ า บั ง คั บ ได ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๕)
(๑๒) คํ า ขอซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ช อบที่ จ ะยื่ น เป น คํ า ร อ งต อ ศาลซึ่ ง ได
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในอีกคดีหนึ่ง
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ อ งว า ปลั ด กระทรวงมหาดไทยมี คํ า สั่ ง โดยไม ช อบ
ดวยกฎหมายแตงตั้งผูฟองคดีใหกลับไปดํารงตําแหนงระดับ ๗ ในตําแหนงเลขที่ครองอยูเดิม
ดวยเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๙

ที่ สั่ ง เลื่ อ นผู ฟ อ งคดี ขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ๘ว ตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด
คดี ห มายเลขแดงที่ อ.๗๑/๒๕๕๒ และเมื่ อผู ฟ องคดี มี หนั งสื อขอความเป นธรรมและขอให
พิจารณาใหม ปลัดกระทรวงมหาดไทยกลับมีหนังสือชี้แจงวาการดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครอง
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับพิพาท และใหสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยถื อ ปฏิ บั ติ ต อ สิ ท ธิ ข องผู ฟ อ งคดี ที่ มี อ ยู โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย นั้ น
คําสั่งของปลั ดกระทรวงมหาดไทยดังกลา วเป นคําสั่ งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
ให เ ป น ไปตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ในคดี ห มายเลขแดงที่ อ.๗๑/๒๕๕๒
ที่พิพากษายืนตามคํ าพิพากษาของศาลปกครองชั้ นตนที่ ไดพิพากษาใหเ พิกถอนคําสั่งของ
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยที่ เ ลื่ อ นตํ า แหน ง ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น คํ า พิ พ ากษาที่ ถึ ง ที่ สุ ด ดั ง นั้ น
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนคูกรณีในคดีดังกลาวจึงตองผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามคําบังคับ
นั บ แต วั น ที่ กํ า หนดในคํ า พิ พ ากษาจนถึ ง วั น ที่ คํ า พิ พ ากษานั้ น ถู ก เปลี่ ย นแปลง แก ไ ข กลั บ
หรืองดเสีย ตามนัยมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองฯ คําสั่ งและหนังสื อ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่พิพาทในคดีนี้จึงเปนการกระทําที่เกี่ยวดวยกับการดําเนินการ
ให เ ปน ไปตามคํ า พิพ ากษาของศาลปกครองสูงสุ ด ดั งนั้ น ผูฟอ งคดีซึ่งเป นบุ ค คลภายนอก
ที่มี สว นได เ สี ย ในการบัง คั บ คดี ซึ่ง ตอ งเสี ย หายเพราะเหตุ ที่ ป ลัด กระทรวงมหาดไทยปฏิ บั ติ
หรือดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองที่เปนที่สุด จึงชอบที่จะนําคําฟองคดีนี้
ยื่นเปนคํารองตอศาลปกครองกลางซึ่งเปนศาลที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี ตามที่กําหนด
ในข อ ๕ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ว า ด ว ย
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ การฟ อ งคดี นี้ ข องผู ฟ อ งคดี จึ งเป นกรณี ที่ การแก ไข
ความเดื อดรอนหรื อเสี ยหายของผู ฟองคดีศาลไม อาจกํ าหนดคําบังคับให ได ต ามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๕๔)
(๑๓) คํ า ขอซึ่ ง ให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
กระบวนการในการรางกฎหมาย
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กรณี ฟองวา ผู ฟองคดีทั้งสามในฐานะผูประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม
และในฐานะประชาชนคนไทย ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ ยงได จากการที่กระทรวงสาธารณสุขยกราง และสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดรวมราง แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญและรับรองรางพระราชบัญญัติ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๒๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งวากระบวนการในการรางพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งในระดับกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ นั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาล
ไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๕๕)
(๑๔) คําขอซึ่งไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ของผูฟองคดี
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการ
พัฒนาชุ ม ชนชํ า นาญการ ฟ อ งวา ประกาศกรมการพั ฒ นาชุม ชน เรื่ อง ดํา เนิ น การคั ดเลื อ ก
ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ เข า รั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารงานพั ฒ นาชุ ม ชน
ระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีการ
กํ าหนดหลั กเกณฑ เกี่ ยวกั บรู ปแบบและวิ ธี การคั ดเลื อกฯ ของกลุ มอาวุ โส ข อ ๔.๑ ในด า น
การประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลโดยไม ชอบด วยกฎหมายและไมเ ปน ธรรม
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมอาวุโส ตามประกาศ
กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)ฯ ดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผู ฟ องคดี เ ป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า รั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
นักบริ หารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศ
ขางตน และไดสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศดังกลาว และเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ
กลุมอาวุโส ลําดับที่ ๑๑๖ ตามบัญชีรายชื่อฯ แนบทายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๓ แต ผูฟองคดีไ มได รับการคัดเลือกใหเ ขารับ การฝกอบรมหลักสูต รดังกลาว
ดังนั้น คําขอของผูฟองคดีจึงไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี
ที่ไมไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีเพื่อขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาวได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๑

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง รั บ ราชการครู ตํ า แหน ง ครู คศ. ๒
โรงเรียนวัดราชบพิธ ไดยื่นหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ เพื่อรองทุกขและขอใหดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กรณีมีพฤติกรรมที่ปกปองผูกระทําผิดซึ่งเปนพวกพอง
ของตน และเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับผูฟองคดี แตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ มิไดแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบภายในเวลาที่กฎหมายแตอยางใด
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ ดํ า เนิ น การสอบสวนและพิ จ ารณาลงโทษทางวิ นั ย
กับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ นั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาว
นอกจากจะไมเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับแลว การพิจารณา
ดําเนิ นการทางวินัยแก ขาราชการผูกระทําผิด ยั งเปนมาตรการทางปกครองในการควบคุ ม
และปองปรามมิใหขาราชการประพฤติผิดแบบแผนและระเบียบของทางราชการ ซึ่งถือเปน
เรื่ อ งภายในและเป น อํ า นาจของผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดยเฉพาะที่ จ ะพิ จ ารณาลงโทษผู ก ระทํ า ผิ ด
ตามควรแกกรณี อี กทั้ ง เปนคํ าขอที่ไมอยูใ นอํ านาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับ ได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๐๖/๒๕๕๕)
(๑๕) คําขอซึ่งขอใหบังคับกับเจาหนาที่ซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของตามคําขอ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอให
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพิกถอนสิทธิการเขารับการสรรหา
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงของนาย ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยเห็นวานาย ว. มิได
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อันขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ที่ จ ะสมั ค รเข า รั บ การสรรหา แต คณะกรรมการฯ ได มี มติ ว า นาย ว. ไม ข าดคุ ณ สมบั ติ เ ข า รั บ
การสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า มติ ข องคณะกรรมการฯ
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกสภา
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง และคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๒๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

รวมกันใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง นั้น กรณีมิใชคําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหามการกระทํา
ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นที่ ศ าลจะมี อํ า นาจกํ า หนดคํ า บั ง คั บ ได ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑)
ประกอบกั บ กรณี นี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๘ (๗)
บั ญ ญั ติ ใ ห ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงมี อํ า นาจและหน า ที่ พิ จารณาเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี จึงเปนกรณีที่เห็นไดวาศาลปกครองมิอาจมีคําพิพากษา
หรือคําบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงและคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตามคําขอของผูฟองคดีไดแตอยางใด ดังนั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอ
ที่ศาลมิอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๕)
(๑๖) คําขอซึ่งคําฟองมิไดปรากฏเหตุแหงการฟองคดีตามคําขอ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหน งในระดับสู งขึ้น ในตําแหนงสําหรับ ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหน ง
ประเภททั่ ว ไป) ระดั บ ๘ ว ที่ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อรั บ การประเมิ น จะต อ งเป น ผู ผ า น
การอบรมจากโรงเรียนนายอําเภอ (นอ.) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๒๐๙๓๘ ลงวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๔๘ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิบดีกรมการปกครอง
มีคําสั่งเลื่อนผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ ๘ ว) นั้น มาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ บั ญ ญั ติ ใ ห ศ าลปกครอง
มีอํานาจกําหนดคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดได ก็ตอเมื่อเปนกรณีที่มีการฟองคดีวาอธิบดีกรมการปกครอง
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) หรืออธิบดีกรมการปกครองกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งในคดีนี้คําฟองของผูฟองคดีมิไดปรากฏเหตุแหงการฟองคดี
เชนวานั้น จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับตามที่ผูฟองคดีมีคําขอได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ))

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๓

๒. ความสามารถในการฟองคดีปกครอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓. ขั้นตอนและวิธีการกอนการฟองคดี
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ตองดําเนินการกอนฟองคดี
๓.๑.๑ กรณีที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณี ฟ อ งโต แ ย ง คํ า สั่ ง ของกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร
ที่ ปฏิ เสธไม รั บคํ าขอประทานบั ตรของผู ฟ องคดี นั้ น การที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ร อ งเรี ย นต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมผูมีอํานาจออกประทานบัตรตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเปนกฎหมายเฉพาะ จึงถือไดวาผูฟองคดีอุทธรณโตแยง
คําสั่งที่ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดีอันเปนการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองโตแยงคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก
ที่มีคําสั่งไมรับคําคัดคานการขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณ
คํ า สั่ ง ที่ ไ ม รั บ คํ า คั ด ค า นการออกโฉนดที่ ดิ น ดั ง กล า วตามมาตรา ๔๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีแจงผลการพิจารณา
อุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลว ยอมถือวาผูฟองคดีดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดและไดมีการสั่งการตามกฎหมายดังกลาวแลว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ที่ ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นข าราชการพลเรื อน ตํ าแหน งเจ าหน าที่ วิ เคราะห
นโยบายและแผน ๘ ว ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง
ที่ใหเลื่อนขาราชการในสังกัดของกรมศุลกากรใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ บส. นั้น ผูฟองคดีจะตอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๒๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดําเนินการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๒
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอ ๒ และขอ ๖ กอนนําคดีมาฟองตอศาล เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากที่ปลัดกระทรวงการคลัง
ไดมีคําสั่งดังกลาวแลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ รองทุกขขอความเปนธรรม
ตอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง และเลขาธิการ ก.พ. กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวโดยเฉพาะแลว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๘/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภูเก็ ต โดยไดรับ การคัดเลือกขึ้นบั ญชีไ วในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือกในคราว
ดังกลาว ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภูเก็ตที่มีคําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ตตามมติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ตโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรองทุกข
ขอความเปนธรรมตอคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการฯ
ไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องที่นํามาฟองแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไปชวย
ปฏิบัติราชการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคําสั่งใหรองปลัดกระทรวง
เปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อีกหนาที่หนึ่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น ตามขอ ๑๓ ประกอบขอ ๑๖ ของกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ว า ด ว ยการร อ งทุ ก ข แ ละการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ขอให แ ก ไ ขการปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งหรื อ
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งใชบังคับขณะเกิดเหตุ ไดกําหนดให ก.พ. ตองพิจารณาคํารองทุกข
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือรองทุกขตอเลขาธิการ ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และในวันเดียวกันนั้น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๕

ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๑๐/๒๕๕๑ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังมิได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายในเรื่องดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา
เมื่อพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่ง ก.พ. ไดรับ
หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ข องผู ฟ อ งคดี แต ก.พ. มิ ไ ด วิ นิ จฉั ย คํ าร อ งทุก ข ผู ฟ อ งคดี จึ ง ได ยื่ น คํ า ฟ อ ง
เป น คดี ใ หม อี ก ครั้ ง โดยมี ส าระสํา คั ญ เชน เดีย วกั บ คํ า ฟ อ งคดี ห มายเลขดํ าที่ ๑๓๑๐/๒๕๕๑
เป นคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๕๑/๒๕๕๑ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิ ธีก ารตามที่ กฎหมายกํ าหนดไว สําหรั บ การแกไ ขความเดือดร อนหรือ เสีย หายในเรื่อ ง
ดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี
กรมชลประทานที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาอธิบดีกรมชลประทานไดมีคําสั่งลงวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๐ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ก.พ. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดรับแจงผลการพิจารณาใหยกคําอุทธรณ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๐.๑/๒๘๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ แลวเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กเป น ผู ใ หญ บ า นฟ อ งขอให ศ าลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่ง
เปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น โดยที่ขอ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กําหนดวา เมื่อนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบานแลว ผูใดเห็นวา
การเลือกเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหทําคํารองคัดคานเปนหนังสือยื่นตอนายอําเภอได
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง คดีนี้นายอําเภอบึงนารางไดมีคําสั่งใหนาย ป.
ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๒๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตุลาคม ๒๕๕๓ รองคัดคานการเลือกผูใหญบานตอนายอําเภอบึงนาราง กรณีจึงเปนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
กอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ฟองขอให ศ าลมีคํ าพิ พากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคํ าสั่งของเทศบาล
นครสุ ร าษฎร ธ านี ที่ ใ ห ผู ฟ อ งคดี รั บผิ ดชดใช เงิ นคื นแก เทศบาล กรณี ที่ ผู ฟ องคดี ในขณะดํ ารง
ตํ า แหน ง นายกเทศมนตรี แ ละคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาได ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช เ ป น
สถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุให
เทศบาลไดรับความเสียหาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๒ และผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเทศบาลนครสุราษฎรธานีตามคําอุทธรณ
ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ โดยเทศบาลไดรับคําอุทธรณเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่ง
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎรธานี
และผู ว าราชการจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี ซึ่ งเป นผู มี อํ านาจพิ จารณาคํ าอุ ทธรณ ตามข อ ๒ (๑๐)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ จะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน คือภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ โดยกอนครบกําหนดเวลา ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถขยายระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณไดอีกสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขางตน
แตเมื่อปรากฏวากอนครบกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีมิได
มีหนั งสื อขอขยายเวลาพิ จารณาอุ ทธรณแจงไปยังผูฟองคดี กรณี จึงถือได วาผูฟองคดีไดปฏิ บัติ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ผู มี สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น ได ยื่ น อุ ท ธรณ ข อเงิ น
ค า ทดแทนเพิ่ ม ต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง แห ง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ไมไดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาอุทธรณแกผูฟองคดีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดตาม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๗

มาตรา ๒๕ วรรคสอง แห งพระราชบัญญัติเ ดีย วกัน กรณี จึงถือได ว าผูฟองคดี ได ดําเนิ นการ
ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสํ า หรั บ การแก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายในเรื่ อ งดั ง กล า ว
กอนการฟองคดีแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟ อ งโตแยง ผลการตั ดสิน การแข งขั นกี ฬ ายิ งป น ของเจา หนา ที่ข อง
การกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภที่ตัดสิน
ใหทีมกีฬายิงปนกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักกีฬาอยูดวยแพทางเทคนิค นั้น
เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ ไ ด อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง แจ ง ผลการตั ด สิ น ดั ง กล า วต อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
การประทวงเทคนิคกีฬายิงปน ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬายิงปนไดมีมติยืนตาม
ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตั ดสิ นและแจ ง ผลการอุ ท ธรณ ต อ ผู จั ด การที ม กี ฬ ายิ ง ป น
ของผูฟองคดีทั้งสี่ในวันเดียวกัน โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวเปนที่สุด จึงเปน
กรณี ที่ ผู ฟองคดี ทั้ งสี่ไ ดดําเนิ นการตามขั้นตอนหรือ วิธีการสํา หรับ การแก ไ ขความเดื อดรอ น
หรื อ เสี ย หายตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายได กํ า หนดไว ก อ นการฟ อ งคดี แ ล ว (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
๓.๑.๒ กรณีที่ถือวาเปนการดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี
๓.๒.๑ กรณียื่นฟองภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ อ งโต แ ย ง คํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ นที่ อ าศั ย อํ า นาจตามความใน
มาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มีคําสั่งที่ใหเพิกถอนการแกไขหลักฐานทะเบียนที่ไดบันทึก
การแบงขายที่ดินในโฉนดที่ดินของผูฟองคดีเพื่อเวนคืน และมีคําสั่งใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่
ในโฉนดที่ดินดั งกลาวโดยกลับไปใชรูปแผนที่และเนื้อที่ดินเดิมกอนการรังวัดแบงเวนคืน นั้น
คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินมิไดกําหนดเรื่องการอุทธรณ
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คําสั่งดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งตออธิบดีกรมที่ดิน ตามมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณ
คําสั่งตออธิบดีกรมที่ดินซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง แตอธิบดีกรมที่ดินไดมีหนังสือ
แจ งว าไม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี แ ละได ร ายงานความเห็ น พร อ มเหตุ ผ ลเสนอ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน ซึ่งเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบขอ ๒
(๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ โดยผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีระยะเวลาในการพิจารณาคําอุทธรณอีกสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานและถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปไดอีกเปนเวลาสามสิบวันตามมาตรา ๔๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในขณะที่ยังไมทราบ
ผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ และยั ง อยู ใ นระยะเวลาดํา เนิ น การของผูมี อํ า นาจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ
กรณี ยั ง ถื อ ไม ไ ด ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายตามขั้ น ตอน
และวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ผูฟองคดีมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว โดยในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ก.พ.ค. ต อ งดํ า เนิ น การ
ให แ ล ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ อุ ท ธรณ เว น แต มี เหตุ ขั ดข องที่ ทํ าให
การพิจารณาไมแลวเสร็ จภายในระยะเวลาดั งกลาว ก็ให ขยายระยะเวลาได อีกไม เ กินสองครั้ ง
โดยแตละครั้งตองไมเกินหกสิบวันและใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏดวย ตามมาตรา ๑๑๘
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เมื่อขอเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอ ก.พ.ค. โดย ก.พ.ค. ไดรับหนังสืออุทธรณเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดี
ยังมิไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ แตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๙

และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการพลเรือนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
จากการพิจารณาสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการสงเสริมมาตรฐาน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ของเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ยื่นตอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไป ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ ง แห ง
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข อ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค.
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ แมหนังสือดังกลาวจะใช
ถอยคําวาขออุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยมิไดใชคําวารองทุกขก็ตาม แตเจตนารมณ
ของการอุ ท ธรณ ห รื อ ร อ งทุ ก ข ก็ เ พื่ อ ให ผู มี อํ า นาจได พิ จ ารณาทบทวนเหตุ แ ห ง การอุ ท ธรณ
หรือรองทุกขเปนสําคัญ ถอยคําวาอุทธรณหรือรองทุกขเปนเพียงถอยคําตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเทานั้นมิใชสาระสําคัญอันถึงขนาดที่จะปฏิเสธไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดี กรณีจึง
ถือไดวาผูฟองคดีไดยื่นเรื่องตอผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกขแลว แตการที่ผูฟองคดีนําคดี
มายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งยังไมลวงพนระยะเวลาในการพิจารณา
เรื่องร องทุกขตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับเดียวกัน ประกอบกั บ ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมยังมิไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี กรณีจึงถือวาการแกไขความเดือดรอน
เสียหายของผูฟองคดียังไมครบขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวในขณะยื่นฟองคดีนี้
แมตอมาภายหลังจากมีการยื่นฟองคดีแลว ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการแจงผลการวินิจฉัย
อุทธรณใหผูฟองคดีก็ตาม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจฟองวา ผูบังคับการ กองบังคับการ
อํานวยการมีบันทึกวากลาวตักเตือนเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนบันทึกดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) รองทุกขเกี่ยวกับบันทึกดังกลาว ซึ่ง
อนุ กรรมการคณะกรรมการขาราชการตํ ารวจ (อ.ก.ตร.) รองทุ กข ได มีมติ ในเรื่ องรองทุกข ของ
ผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๓ แตสํานักงาน ก.ตร. ไดมีบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงใหผูฟองคดี
ทราบถึงมติ อ.ก.ตร. รองทุกขดังกลาว จึงเห็นไดวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
กอนมติ อ.ก.ตร. รองทุกขดังกลาวมีผลตามกฎหมาย เพราะเหตุวามติ อ.ก.ตร. จะมีผลใชยัน
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ตอผูฟองคดีไดก็ตอเมื่อไดรับแจงมติดังกลาว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองกอนทราบมติของ อ.ก.ตร.
รองทุกขเปนหนังสือ จึงถือวายังมิไดมีการสั่งการตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๔)
กรณีฟองโตแยงคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลสี่คิ้วที่ใหผูฟองคดี
ซึ่ ง เป น พนั ก งานส ว นตํ า บลพ น จากราชการตามมติ ข องคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล
จังหวัดนครราชสีมา นั้น เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขคําสั่งดังกลาว
ตามกฎหมาย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสีคิ้วไดรับหนังสือรองทุกขในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๓ ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ที่จะตองสงหนังสือรองทุกขไปยังคณะกรรมการ
พนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด นครราชสี ม าภายในสามวั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข
ตามขอ ๑๔๗ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จั ง หวั ด นครราชสี ม าพิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ย เรื่อ งร อ งทุ ก ขภ ายในหนึ่ งร อ ยห าสิ บ วัน ตามข อ ๑๑๓
ประกอบกับขอ ๑๓๘ ของประกาศขางตน ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง ยั ง ไม พ น ระยะเวลาหนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ วั น ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ใหผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขพิจารณาใหแลวเสร็จ กรณีจึงถือวาผูฟองคดียังดําเนินการ
ไมครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๑๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ และไดสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
แตไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา ประกาศ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เรื่ อ ง รายชื่ อ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเข า รั บ
การฝ กอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อคํ าสั่ งให ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนยกเลิ ก ประกาศกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนฯ ดั ง กล า ว นั้ น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๑

พัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือรองทุกขตอ ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓
ตอมา ประธาน ก.พ.ค. ไดมีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๐.๓.๒/๘๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจง
ผู ฟ อ งคดี ว า กรณี ข องผู ฟ อ งคดี เ หตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากอธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ผู ฟ อ งคดี จ ะต อ งร องทุ กข ต อปลั ดกระทรวงมหาดไทย จึ งส งเรื่ องร องทุ กข ของผู ฟ องคดี ไปให
กระทรวงมหาดไทยแล ว เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ข องผู ฟ อ งคดี จึ ง อยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณาของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยตามขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่น
หนังสือรองทุกขตอ ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ และไดยื่นฟองคดีนี้ตอศาลเมื่อวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยที่ยังไมลวงพนระยะเวลาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง
ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎ ก.พ.ค. ว า ด ว ยการร อ งทุ ก ข แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร อ งทุ ก ข (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขัน้ ตอนและวิธีการที่กฎหมาย
กํ าหนดเพื่ อแก ไขความเดื อดร อนหรื อ เสี ย หายก อ นนํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครอง (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูใหญบาน
หมูที่ ๕ ตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่ใหผูฟองคดีออกจากการเปน
กรรมการหมูบาน ตามหนังสือ ที่ ผญบ. ๒๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
นายอําเภอสันกําแพงตามหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และตอมาผูฟองคดีไดนําคดี
มายื่นฟองตอศาลเมื่ อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ จึ งเห็นไดวาผูฟองคดี ไดยื่นฟ องคดีตอศาล
ภายหลังจากยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวเพียงหนึ่งวัน โดยมิไดรอผลการพิจารณาอุทธรณ และ
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีก็ยังอยูภายในกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การฟองคดีนี้ของผูฟองคดีจึงดําเนินการ
ไมครบถวนตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดี
และแมผู ฟ อ งคดี จ ะอ า งในคํ า รอ งอุ ท ธรณ คํา สั่ ง วา นายอํ า เภอสั น กํ า แพงได มี หนั ง สื อ ลงวั น ที่
๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลวก็ตาม แตการมีหนังสือแจง
ดังกลาวไดเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองและหลังจากศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว ดังนั้น เมื่อในขณะยื่นคําฟองการฟองคดีของผูฟองคดีไมเปน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๓๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไปตามเงื่อนไขของการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดไว ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดี
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๕๕)
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณหรือรองทุกขเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
คําสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ใหเพิกถอนโฉนดที่ดินของผูฟองคดี เปนการใชอํานาจ
ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อันเปนคําสั่งทางปกครอง แตเนื่องจากประมวล
กฎหมายที่ดินมิไดกําหนดเรื่องอุทธรณคําสั่งดังกลาวไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตเมื่อปรากฏวาในชั้นคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถติดตอ
ผูฟองคดีตามที่ อยู ที่ปรากฏในสารบบที่ดินซึ่งผูฟองคดีได ให ไวกับพนักงานเจาหนาที่ในการ
จดทะเบียนครั้งหลังสุดได และไมปรากฏชื่อของผูฟองคดีในสํานักทะเบียนอําเภอแตอยางใด
พนักงานเจาหนาที่จึงไดดําเนินการปดประกาศคําสั่งดังกลาวตามขอ ๑๒ ประกอบกับขอ ๙ ของ
กฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การในการตั้ งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน
การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๔๔ อั นเป นหลั กเกณฑ ประกั นความเป นธรรมและมี มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ราชการ
ไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การแจงคําสั่ง
ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบจึงชอบแลว และถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวแลวตั้งแตวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ อันเปนวันที่ลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศหนังสือหรือ
คําสั่งดังกลาว ซึ่งผูฟองคดีจะตองยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีภายในวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๔๘ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่พิพาทเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๔๙ จึงลวงพนกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวกอนนําคดี
มาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๓

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
คําสั่งของเทศบาลตําบลที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
รับผิดทางละเมิดเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
เมื่อการแจงคําสั่งดังกลาวไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงผูฟองคดีตามที่อยูซึ่งเปน
ภูมิลําเนาตามที่ปรากฏในบัตรประชาชน และปรากฏตามใบตอบรับวามารดาของผูฟองคดีเปน
ผูรับแทน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือวาการแจงคําสั่งที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทน เปนการแจงคําสั่งตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ โดยชอบแลว และถือวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งในวันดังกลาว ซึ่งจะครบ
กําหนดระยะเวลายื่นอุทธรณคําสั่งในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณ
คําสั่งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นอุทธรณคําสั่งเมื่อลวงพนกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมายแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้ นตอนและวิ ธีการที่ กฎหมายไดกําหนดไว กอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองโตแยงคําสั่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๓
ที่ มี คํ าสั่ งย ายและแต งตั้ งผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นข าราชการครู จากตํ าแหน งนั กวิ ชาการศึ กษา ๗ ว
ตําแหนงเลขที่ อ ๖๕ ไปดํารงตําแหนงเลขที่ ๖๖ สังกัดกลุมเดียวกัน นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิรองทุกขภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งดังกลาว ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และแมจะไมปรากฏแนชัดวาหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว
ไดระบุเกี่ยวกับสิทธิในการรองทุกขใหแกผูฟองคดีทราบแลวหรือไม ซึ่งหากเปนกรณีที่มิได
แจงสิทธิการรองทุกขใหผูฟองคดีทราบ ยอมจะมีผลทําใหระยะเวลายื่นคํารองทุกขขยายเปนหนึ่งป
นับแตวันที่ทราบคําสั่งดังกลาว ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ ตาม แต การที่ ผู ฟ องคดี ได รั บทราบคํ าสั่ งดั งกล าวแล วกลั บปล อย
ระยะเวลาลวงไป โดยเพิ่งจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาบุรี รั มย เขต ๓ อัน เป น ระยะเวลาเกิ น กว า หนึ่ง ป นับ แต วัน ที่ ท ราบคํา สั่ ง
ดั ง กล า ว กรณี จึ งเป นการยื่ นเรื่ องร องทุ กข เมื่ อพ นกํ าหนดระยะเวลาตามที่ กฎหมายกํ าหนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๓๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ประกอบกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๓ ก็มิไดพิจารณาเรื่องรองทุกขและแจงผล
การรองทุกขใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับ การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดี
มาฟองตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๙/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายอําเภอ ฟองวา
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่ องจากผูฟองคดีอยู ในหลั กเกณฑ ที่ จะไดรับการพิ จารณาคัดเลือก
เพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า ว แต ก ลั บ ไม ไ ด รั บ การพิ จ ารณา ขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกลาวและใหดําเนินการคัดเลือก
ข า ราชการในตํ า แหน ง ดั งกล าวใหม ใ ห ถู ก ต อ งโดยเร็ ว นั้ น ผู ฟ อ งคดี จ ะต อ งยื่ น คํ า ร อ งทุ ก ข
ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) โตแยงคําสั่งดังกลาวภายใน ๓๐ วัน นับแต
วั น ทราบหรื อ ถื อ ว า ทราบคํ าสั่ งดั งกล าว ตามมาตรา ๑๒๒ ประกอบมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวย
การร องทุ กข และการพิ จารณาวิ นิ จฉั ยร องทุ กข พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ ผู ฟ องคดี ยื่ นคํ าร องทุ กข
ต อ ก.พ.ค. โต แ ย ง คํ า สั่ ง ดั ง กล า วเมื่ อ พ น ระยะเวลาสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ถื อ ว า ทราบคํ า สั่ ง
ดังกลาวแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดื อ ดร อ นหรื อเสี ย หายตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายได กํ า หนดไว ก อ นฟ อ งคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒/๒๕๕๔)
คํ า สั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป น คํ า สั่ ง ทางปกครอง หากผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น
ขาราชการครูเห็นวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองตามกฎหมายตอง
ดําเนินการรองทุกขตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือ
การไมปฏิบัติตามกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข
เมื่อคําสั่งดังกลาวไมปรากฏวามีการระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่ง ระยะเวลา
ในการโตแยงคําสั่งจึงขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ผูอํานวยการโรงเรียนออกคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ใหแกผูฟองคดีตามคําสั่งลงวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๔๕ ซึ่งผูฟองคดีไดยื่ นรองทุกขตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเปนการยื่น
เรื่ องร องทุ กข เ มื่อพน ระยะเวลาการรองทุกข แลว กรณีถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแก ไ ข
ความเดื อดร อนหรือเสี ยหายตามขั้ น ตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดก อนฟ องคดีตอศาล
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๕/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณี ฟ องว า ผู ฟ องคดี ได เข าร วมเสนอราคาในการประมู ลจ างด วยระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส โครงการจ างเหมาก อสร างอาคารสํ านั กงานป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย และ
ไดรับแจงจากเทศบาลตําบลจอหอวา ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปนผูชนะการประมูล
แต ผู ฟ องคดี ยั งไม ได เข าทํ าสั ญญาเนื่ องจากเห็ นว าราคาดั งกล าวเป นราคาที่ ขาดทุ นประมาณ
รอยละ ๔๐ ตอมา เทศบาลตําบลจอหอมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา แตผูฟองคดี
ไมประสงคจะเขาทําสัญญาตามที่ไดรับการแจงเตือน จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกการเสนอราคา นั้น หนังสือของเทศบาลตําบลจอหอที่แจงเตือนให
ผูฟองคดีเขาทําสัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส เป นการยื นยั นถึ งการอนุ มั ติ สั่ งซื้ อ จ าง แลกเปลี่ ยน เช า ขาย ให เช า หรื อให
สิทธิประโยชน อันเปนการยืนยันคําสั่งทางปกครองตามขอ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งหากผูฟองคดี
เห็นวาการประมูลของเทศบาลตําบลฯ ไมถูกตองอยางไร ก็จะตองอุทธรณตอคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ตามขอ ๑๐ (๕) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงจากเทศบาลตําบลฯ วาเปนผูประมูลราคาต่ําสุด
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ แตไดยื่นอุทธรณตอเทศบาลตําบลฯ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ประกอบกับไมปรากฏวาเทศบาลตําบลฯ
ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดีระงับการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร หามมิใหใชหรือ
เขาไปในสวนใดๆ ของอาคารที่ดัดแปลงผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต รวมทั้งใหดําเนินการ
แกไขหรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏว า ผู ฟองคดี ได รับทราบคําสั่งดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และได มีหนั งสือ
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อุทธรณโตแยงคําสั่งทั้งสามคําสั่งตอคณะกรรมการพิจารณา
อุ ท ธรณใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและในเขตองคก ารบริห ารสว นจั ง หวัด กรณีจึง เปน การยื่ น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๓๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คําอุทธรณที่ พนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ ง ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว การที่คณะกรรมการฯ มีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ
ดัง กลา วไวพิ จ ารณาเพราะยื่ น พน กํ า หนดระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายกํา หนดไว จึ ง เป น กรณี
ที่ถือไดวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรื อ เสี ย หายตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดเป น เงื่ อ นไขไว ผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม มี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี ต อ ศาล
เพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดีระงับการดัดแปลงอาคาร หามมิใชหรือเขาไปในบางสวน
ของอาคารที่มีการดัดแปลง และใหแกไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง นั้น กรณีคําสั่งของผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดี
ระงับการดัดแปลงอาคาร หามมิใชหรือเขาไปในบางสวนของอาคารที่มีการดัดแปลง นั้น เมื่อปรากฏวา
ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายไดสงคําสั่งทั้งสองทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่
๑๐ สิ งหาคม ๒๕๕๐ ซึ่ งผู ฟองคดี ไดรับคํ าสั่งทั้งสอง เมื่ อวั นที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ รวมทั้ ง
ไดมีการปดประกาศคําสั่งทั้งสอง ณ ตึกแถวพิพาท เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งตามมาตรา ๔๗ ทวิ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่ง
นั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ทราบคําสั่งทั้งสองอยางชาที่สุดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งทั้งสอง
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ แมผูฟองคดีอุทธรณวาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามคําสั่งทั้งสอง
ครบถวนแลวก็ตาม แตการปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการเขตฯ มิใชเปนการโตแยงคําสั่งของ
ผูอํานวยการเขตฯ ที่จะยกขึ้นอางยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการตามมาตรา ๕๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กําหนดไว การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อุทธรณคําสั่งทั้งสอง จึงเปนการยื่นอุทธรณเมื่อพนระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น กรณีจึงถือวา
ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาล
สําหรับคําสั่งของผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดีแกไข
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง นั้น เมื่อระยะเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งที่ปรากฏในคําสั่งดังกลาวเปนเพียงระยะเวลาที่ผูอํานวยการเขตฯ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯกําหนดใหผูฟองคดี
ดํ า เนิ น การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงส ว นที่ ดั ด แปลงอาคารที่ ผิ ดไปจากที่ ได รั บอนุ ญ าตให ถู กต อ ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๗

ตามรายการแนบท ายคํ าสั่ งภายในเก าสิ บวั นนั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง นี้ มิ ใ ช เ ป น การกํ า หนด
ระยะเวลาให ผู ฟ อ งคดี ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วต อคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูอํานวยการเขตฯ
ไดแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบโดยสงคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและผูฟองคดี
ไดรับคําสั่งเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ รวมทั้งไดมีการปดประกาศคําสั่งดังกลาว ณ ตึกแถวพิพาท
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดทราบคําสั่งดังกลาวอยางชาที่สุดเมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งตองยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการฯ จึงเปนการยื่นอุทธรณเมื่อพนระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กรณีจึง
ถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามที่ กฎหมายกํ าหนดกอนนําคดีมาฟ องต อศาล ผู ฟองคดี จึ งไม มีสิ ทธิ ฟ องขอให ศาล
เพิกถอนคําสั่งดังกลาวเชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๕๕ และที่ ๒๔๒/๒๕๕๕
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
๓.๒.๓ กรณีดําเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณี ที่ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค มีคํ าสั่ ง
ตัดชื่อผูฟองคดีออกจากการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม หากผูฟองคดีตองการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือยื่นตอผูทําคําสั่งโดยระบุขอโตแยง ขอเท็จจริง และ
ขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งพิพาทดวยวาจา และ
ไดแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ จึงไมอาจรับฟงไดวาเปนการดําเนินการแกไขความ
เดือดรอนหรือเสี ยหายตามขั้ นตอนและวิ ธี การตามที่ กฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๓๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓.๒.๔ กรณี ยื่ น ฟ อ งคดี โ ดยยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก าร
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการทะเบียน
กรณีฟองวา การรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิไลออนส
ในประเทศไทยที่ผูฟองคดีเปนสมาชิก ตามมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ของนายทะเบียน
ไม ช อบด ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากกระทํ า ไม ถู ก ต อ งตามมาตรา ๑๒๘ แห งประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และขอ ๒๙ ของขอบังคับของมูลนิ ธิไลออนสในประเทศไทย ขอใหเพิกถอน
การจดทะเบี ย นแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ของมู ล นิ ธิ ไ ลออนส ใ นประเทศไทยตามใบสํ า คั ญ
แสดงการจดทะเบี ย นการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ของมู ล นิ ธิ ดั ง กล า ว นั้ น โดยที่ ก ารรั บ
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมูลนิธิเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสี่
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเฉพาะคําสั่งไมรับ
จดทะเบียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายใน
สามสิ บ วั นนับ แต วั น ที่ไ ด รั บ แจ ง คํ าสั่ ง ไม รับ จดทะเบียน โดยมิไดกํ าหนดให อุทธรณคํ าสั่งรั บ
จดทะเบียนด วย จึงตองนํ าหลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาบังคับใช
แกกรณีของผูฟองคดีซึ่งเปนกรรมการมูลนิธิฯ อันถือเปนคูกรณีผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ
ของคํ าสั่ งรั บจดทะเบี ยนดั งกล าวด วย เมื่อผู ฟ องคดีกล าวอ างว ากรณี ที่นายทะเบี ยนมี คํ าสั่ งรั บ
จดทะเบี ยนแกไขเพิ่ มเติมขอบั งคั บของมู ลนิธิฯ ไมตกอยู ภายใตเงื่อนไขที่จะตองดําเนินการ
ตามขั้ น ตอนก อนการฟ องคดี ประกอบกั บไม ปรากฏว าผู ฟ องคดี ได อุ ทธรณ คํ าสั่ งดั งกล าวก อน
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๔)
คําสั่งของนายอําเภอภูเพียงที่ไมอนุญาตใหยกเลิกรายการยายผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนบานเลขที่หนึ่งเขาไปยังทะเบียนบานอีกเลขที่หนึ่งตามคํารองขอของผูฟองคดี
เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเปนคําสั่งทางปกครอง
หากผูฟองคดีไมพอใจคําสั่งดังกลาวจะตองอุทธรณตอนายทะเบียนจังหวั ดภายในสิบหาวั น
นับแตวันทราบคําสั่งของนายอําเภอภูเพียง ซึ่งมีฐานะเปนนายทะเบียน ตามมาตรา ๑๔ แหง
พระราชบั ญญั ติ ก ารทะเบีย นราษฎรฯ อัน เป น กรณี ที่ มี ก ฎหมายกํ า หนดขั้ น ตอนหรือ วิ ธี ก าร
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ การที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการ
อุทธรณหรือโตแยงเกี่ยวกับคําสั่งดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิได

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๙

ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไว
กอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณี ที่ ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ผู ต อ งขั ง ฟ อ งขอให ศ าลเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางสงขลาที่ลงโทษทางวินัยผูฟองคดี นั้น เมื่อตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๙ มิ ไ ด กํ า หนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารสํ า หรั บ การแก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อ
เสียหายไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตโดยที่
หนังสือรองเรียนของผูฟองคดีที่ยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรมนั้น เปนเพียงการกลาวถึง
พฤติ กรรมของเจ าหนาที่ เรื อนจําที่ ปฏิ บัติ ตอผูฟ องคดี และขอให แต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ดังกลาว โดยไมปรากฏขอโตแยงคัดคานคําสั่งลงโทษทางวินัย
อันจะถือวาเปนการยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวตามกฎหมายแตอยางใด จึงเปนกรณี
ที่ ผู ฟ อ งคดี ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายตามขั้ น ตอนและวิ ธี การ
ที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
ประกาศรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ของผู ฟ อ งคดี เ ป น คํ า สั่ ง
ทางปกครอง แมจะไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการอุทธรณไวเปนการเฉพาะ แตผูฟองคดี
ก็ อาจอุ ทธรณ คํ าสั่ งทางปกครองดั งกล าวได ตามมาตรา ๔๔ แห งพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองฯ กรณี จึ งถื อได ว ามี ก ฎหมายกํ า หนดขั้ นตอนหรื อวิ ธี ก ารสํ า หรั บ การ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากประกาศรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT
ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติปฏิเสธการตรวจกระดาษคําตอบขอสอบแบบอัตนัย
ของวิชา PAT ๑ และ PAT ๒ ของผูฟองคดี เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณประกาศรายงาน
ผลการทดสอบ GAT/PAT ในการสอบครั้งดังกลาวของผูฟองคดีกอนนําคดีมายื่นฟองคดีตอศาล
กรณีจึงถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๔๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองโตแยงคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินที่แจงผูฟองคดีวาไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําขอใหเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือแจงฉบับดังกลาว นั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินมิไดบัญญัติ
ขั้นตอนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองไวเปนการเฉพาะ จึงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติวิธีป ฏิ บัติร าชการทางปกครองฯ เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงว าผูฟองคดี
ไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวแลว จึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กําหนดไว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายหรือมิได มีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๕๔)
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดินที่อยูติดกับทางหลวงฟองขอใหศาล
มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให ผู ฟ อ งคดี มี สิ ท ธิ ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในเขตทางหลวงส ว นที่ ไ ม เ กิ น
๑๕.๐๐ เมตร จากกึ่งกลางถนน นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีเคยมีหนังสือถึงองคการบริหาร
สว นตํ า บลขอใช ที่ ดินดังกล าวเพื่อวางท อระบายน้ํา และเทพื้ นคอนกรีต และองค การบริหาร
สวนตําบลไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถอนุญาตใหเทพื้นคอนกรีตได ซึ่งหนังสือดังกลาว
ถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครอง แตเมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยการอุทธรณคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟองวา เจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งปฏิเ สธไมออกโฉนดที่ ดิน ใหแ ก
ผู ฟ องคดี โดยไม ชอบด วยกฎหมาย นั้ น เมื่ อคํ าสั่ งปฏิ เสธไม ออกโฉนดที่ ดิ นให แก ผู ฟ องคดี
เป นคํ าสั่ งทางปกครอง แต โดยที่ ประมวลกฎหมายที่ ดิ นประกอบกั บกฎกระทรวงฉบั บที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ให ใช ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๙๗
ไมไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการในเรื่องการอุทธรณคําสั่งดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดี
จึ ง ต อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ตามมาตรา ๔๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯ
เมื่ อ ปรากฏว า ผู ฟ องคดี มิ ได อุ ทธรณ คํ าสั่ งดั งกล าวภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายกํ าหนด
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๑

กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง มี ชื่ อ เป น ผู ถื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น ตามหลั ก ฐาน
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขาสมเด็จ
ออกโฉนดที่ดินโดยมีเนื้อที่ไมถูกตองตรงตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. โดยผูฟองคดีเห็นวาการออก
โฉนดที่ดินดังกลาวทําใหเนื้อที่ดินขาดหายไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงาน
ที่ ดิ น จั ง หวั ด ฯ ทํ า การแก ไ ขโฉนดที่ ดิ น ให มี เ นื้ อ ที่ เ ท า กั บ เนื้ อ ที่ ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รองการ
ทําประโยชน นั้น การออกโฉนดที่ดินเปนคําสั่งทางปกครอง และโดยที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
มิไดกําหนดเรื่องการอุทธรณคําสั่งทางปกครองในลักษณะดังกลาวไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึง
ตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูออกคําสั่งตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเปน
กฎหมายที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองชั้นตนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน อันเปนเวลา
ภายหลังจากที่ไดรับโฉนดที่ดินแลว ๘ ปเศษ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณหรือโตแยง
การออกโฉนดที่ดินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับ
มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาง ฮ. ไดยื่นคําขอ
ออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จํ านวนสองฉบับ
ซึ่งมีชื่อนาง ฮ. เจามรดก เปนผูมีสิทธิครอบครอง แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไดมีคําสั่ง
ใหยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาวของผูฟองคดี โดยอางวาตําแหนงที่ดินตามหลักฐาน
ส.ค. ๑ ดังกลาวทับกับที่ดินมีโฉนดและทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดี เห็นวาเปนคําสั่งที่
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดดังกลาวและใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.๑ ใหแก
ผูฟองคดี นั้น คําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินเปนคําสั่งทางปกครอง และโดยที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่เปนขอพิพาทในคดีนี้ไมไดบัญญัติกําหนด
ขั้นตอนการอุทธรณภายในฝายปกครองในกรณีดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น เมื่อผูฟองคดี
เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายอยางไร ผูฟองคดีจะตองยื่นอุทธรณที่มีสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนผูทําคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจง
คําสั่งดังกลาว และเมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแลว หรือไมไดรับแจงผลการพิจารณา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๔๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

อุทธรณภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แลวแตกรณี
ผู ฟ อ งคดี จึง จะสามารถฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองได เมื่อ ข อเท็ จ จริ งปรากฏว า ผู ฟ องคดี นําคดี
ในข อหานี้ มาฟ องต อศาลโดยที่ ยั งไม ได อุ ทธรณ ตามขั้ นตอนดั งกล าว จึ ง ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด
ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอน
นําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
นายอําเภอสิเกาที่ ปฏิเสธไมดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูฟองคดีโดย
ไม ชอบดวยกฎหมาย นั้น การที่นายอํ าเภอสิเกาปฏิเสธไมดําเนินการพิจารณาคําขอให ออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูฟองคดี มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง และกรณีมิได
มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายดังกลาวไวเปนการเฉพาะ
ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอนายอําเภอสิเกาซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ แต เ มื่อ ไมปรากฏว าผู ฟองคดีไ ด ดําเนิ น การอุท ธรณ คํ า สั่งดังกล าวแตอยางใด
จึงเปนกรณี ที่ผูฟองคดี ยังมิ ได ดําเนิ นการตามขั้นตอนหรื อวิธีการแก ไ ขความเดือดร อนหรือ
เสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากการที่
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏภู เก็ ตได มี ห นั ง สื อ ไม อ นุ ญ าตให ผู ฟ อ งคดี ใ ช ที่ ดิ น ในส ว นที่ อ ยู ใ นความ
ครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนที่ราชพัสดุเปนเสนทางผานเขาออกที่ดินของผูฟองคดี
ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอนุญาตใหผูฟองคดีผานเขาออกที่ดินที่มหาวิทยาลัยฯ
ครอบครองอยู นั้น การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองจําตองดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวโดยการอุทธรณคําสั่ง
ตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาล เมื่อปรากฏวาผูฟองคดียังมิได
ดําเนินการดังกลาวแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สํ า หรั บ การแก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายก อ นนํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครอง (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๓

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ง เป น ข า ราชการพลเรื อ น สั ง กั ด กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ
ฟองขอใหติดประกาศแจงผลคะแนนการสอบคัดเลือกของบุคคลที่เขารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น อันเปนการฟองขอใหเปดเผยคะแนนผลการสอบ
คั ด เลื อ ก นั้ น เมื่ อ คะแนนผลการสอบคั ด เลื อ กเป น ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลที่ อ ยู ใ นความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ จึงเปนขอมูลขาวสารของราชการตามบทนิยามในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่อธิบดีปฏิเสธไมเปดเผย
ขอมูลคะแนนการสอบคัดเลือก จึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ ผูฟองคดีจึงตองรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อันเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการแกไข
เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ การที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการดังกลาว
กอนนําคดีมาฟอง ศาลจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครูฟองขอให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ชดใชคาเสียหายจากการที่มีมติไมรับยายผูฟองคดีตามคํารองขอยายขามเขต
พื้นที่การศึกษา นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทราบมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อุ บลราชธานี เขต ๑ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๒
ที่ ไ ม รั บ ย า ยผู ฟ อ งคดี ไ ปยั ง สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑
จากการเขาพบผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๕๓ หากผูฟองคดีเห็นวามติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายหรือทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย ผูฟองคดีจะตองรองทุกขตอ ก.ค.ศ. โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสง
ตอประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผูฟองคดีจะยื่นหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชา
หรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีไดทราบมติดังกลาว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๕ วรรคหนึ่ง
และขอ ๖ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให ก.ค.ศ. พิจารณากรณีดังกลาว อันเปนการเยียวยาหรือแกไขความเดือดรอน
ภายในของหนวยงานทางปกครองกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เมื่อมติดังกลาวเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามติดังกลาวไดแจงสิทธิในการรองทุกขใหผูฟองคดีทราบตามที่มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดไว ระยะเวลาสําหรับการรองทุกขจึงขยายเปนหนึ่งปนับแต
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๔๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

วันที่ไดผูฟองคดีไดรับทราบมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ดังกลาว
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผูฟองคดี
ไมไดยื่นหนังสือรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ และขอ ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิ จารณารองทุ กข ฯ กําหนด เพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนยื่นฟองคดีนี้
ตอศาลปกครอง ดังนั้น จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการแกไข
ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว ก อ นนํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครอง
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๙/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า สวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ทํ า การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูฟองคดีโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด และผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีไดนําผลการประเมินที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว
ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกผูฟองคดีโดยไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งเลื่อนเงินเดือนดังกลาว รวมทั้งคําสั่งใหผูฟองคดีไดรับเงินตอบแทน
พิเศษและคําสั่งปรับเงินเดือนใหผูฟองคดีที่ตองอาศัยการประเมินดังกลาว นั้น เมื่อหลังจาก
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด มี เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นพร อ มกั บ ปรั บ เงิ น เดื อ นให ผู ฟ อ งคดี และ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีไดมีหนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหผูฟองคดี
ทราบแลว ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขคําสั่งทั้ง ๓ คําสั่งดังกลาวแตอยางใด
จึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๕)
กรณีฟองโตแยงการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตามประกาศของกรมศุลกากร เนื่องจาก
ผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
โดยที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการประกาศสอบคัดเลือก
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๕

กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และคําสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครที่เห็นชอบกับ
การลงโทษดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งของผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ที่ลงโทษปลด
ผูฟองคดีออกจากราชการแลว ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกรุงเทพมหานคร
ตามข อ ๓๖ ของข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง ลู ก จ า ง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง เป น กรณี ที่ มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ
อี ก ทั้ ง ท า ยคํ า สั่ ง ฉบั บ ดั ง กล า วก็ ยั ง ระบุ เ ป น หมายเหตุ ว า ผู ถู ก สั่ ง ลงโทษมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง
ตอปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันรับทราบคําสั่ง ตามขอ ๓๖ ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขางตน แตกรณีเมื่อปรากฏวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการอุทธรณตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายกเทศมนตรี
ตําบลกังแอนที่ไมตอใบอนุญาตประกอบกิจการบริเวณพื้นที่ที่กําหนดใหเปนจุดผอนผันใหแก
ผู ฟ อ งคดี นั้ น เมื่ อปรากฏว าขณะยื่ นฟ องคดี ผู ฟ องคดี ยั ง มิ ไ ด ใ ช สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึ ง เป น กรณี ที่ ผู ฟ อ งคดี ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขความเดื อ ดร อ นหรื อเสี ยหาย
ตามขั้ นตอนหรื อวิ ธี การที่ กฎหมายได กํ าหนดไว ก อนการฟ องคดี (คํ าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ด
ที่ ๑๓๗/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณี ฟ องว า คํ าสั่ งของนายกองค การบริ หารส วนตํ าบลคลองควายตาม
หนังสือ ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองระงับการกอสราง
และรื้อถอนอาคารที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๔๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เนื่องจากมิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
คําสั่งดังกลาวไว นั้น แมคําสั่งดังกลาวจะมิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงและระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงคําสั่งไว แตคําสั่งดังกลาวยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอน
หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คงมีผลทําใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
คําสั่งทั้งสองเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑ หรือถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลา
ดังกลาวมี ระยะเวลาสั้นกว าหนึ่งปใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ งทางปกครองตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ผูฟองคดีจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนภายในระยะเวลาดังกลาวกอน แตเมื่อปรากฏวาผูฟองคดีท้ังสองไมไดอุทธรณคําสั่งทั้งสอง
ดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสองดําเนินการไมครบขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะกอนนําคดี
มาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมเปนผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๑๙/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายกเทศมนตรี
เมืองรังสิตที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ รื้อถอนบานไมเพิงสังกะสีชั้นเดียว (เนื่องจากไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเทศบาล) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับคําสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองรังสิตโดยวิธีปดคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๓ แตผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล
และเขตราชการส ว นท องถิ่ นอื่ นในจั งหวั ดปทุ มธานี ภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นทราบคํ าสั่ ง
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงเปนการฟองคดี
โดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกําหนด
ไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา นายอําเภอกันทรวิชัยดําเนินการเลือกผูใหญบานโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหนายอําเภอกันทรวิชัยดําเนินการเลือกผูใหญบานใหม
และใหการเลือกผูใหญบานครั้งดังกลาวเปนโมฆะ นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือที่ผูฟองคดีที่ ๒ อางวา
เปนการคัดคานการเลือกผูใหญบาน ไมปรากฏขอความใดที่คัดคานการเลือกผูใหญบานวาเปนไป
โดยไมสุจริต และไมเที่ยงธรรมตามที่ขอ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือก
ผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว กรณีจึงไมอาจรับฟงวาเปนการคัดคานการเลือกผูใหญบานได

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๗

อั นมี ผลเท ากั บว าผู ฟ องคดี ทั้ งสิ บคนมิ ไ ด ดํ า เนิ น การตามขั้ นตอนหรื อวิ ธี การสํ าหรั บการแก ไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวกําหนดไวโดยเฉพาะ
กอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอ
เมืองสมุทรสงครามที่ใหผูฟองคดีพักหนาที่กํานันและผูใหญบาน และใหอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยชดใชคาเสียหายจากการออก
คําสั่งใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวากอนการฟองคดีนี้นายอําเภอเมืองสมุทรสงครามไดมี
หนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบและไดแจงสิทธิ
อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ให ผู ฟ อ งคดี ท ราบแล ว แต ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด ใ ช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วตาม
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิได
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกการเลือกและผลการเลือก
ผูใหญบาน บานดงดํานอย หมูที่ ๑ ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร และ
ประกาศใหมีการเลือกใหม นั้น กรณีดังกลาวผูฟองคดีจะฟองคดีนี้ไดก็ตอเมื่อไดยื่นคํารองคัดคาน
เปนหนังสือตอนายอําเภอขาณุวรลักษบุรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน
และผูวาราชการจังหวัดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดและแจงผลใหผูฟองคดีทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
นายอําเภอขาณุวรลักษบุรีมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน หรือไมไดวินิจฉัยชี้ขาดและแจงผลใหผูฟองคดี
ทราบภายในเก าสิ บวั นนั บแต วั นที่ น ายอํ า เภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี มี คํ าสั่ งแต งตั้ งผู ใหญ บ าน ทั้ งนี้
ตามขอ ๘๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาปจจุบันมีการแตงตั้งใหผูที่ไดรับเลือกเปนผูใหญบานเปนผูใหญบานแลว
และผูฟองคดีไมเคยรองคัดคานการเลือกผูใหญบานครั้งดังกลาว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนปรากฏวาผูฟองคดีไมมีเจตนาคัดคานผลการเลือกผูใหญบาน
วาไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมแต อยางใด จึ งเปนกรณีที่ ผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับ การแก ไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๔๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี
๓.๓.๑ กรณีที่ผูฟองคดีมิไดเปนคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ใหเจาของอาคารขางเคียงโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น เมื่อผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินและ
อาคารขางเคียงที่อยูติดกับอาคารที่พิพาทโดยผูฟองคดีมิไดเปนผูรับใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาท
จึงมิใชผูที่อยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองที่จะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนการฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา ทางราชการไดนําที่ดินของบิดาผูฟองคดีที่เปนมรดกตกทอด
มายังผูฟองคดีและทายาทคนอื่นๆ ไปออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ใหแก
ราษฎรรายอื่น เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยอาศัยหลักฐานแบบแจง
การครอบครอง (ส.ค. ๑) อันเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน ส.ค. ๑ และ น.ส. ๓
ฉบับดังกลาว และใหผูฟองคดีและทายาทไดสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดี
ไมไดเปนคูกรณีในการออกหลักฐาน ส.ค. ๑ และ น.ส. ๓ ดังกลาว จึงไมตองอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนการฟองคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๕๔ และที่ ๕๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา ออกโฉนดที่ดิน
ใหแกบุคคลอื่นทับที่ดินซึ่งผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
โฉนดที่ดินดังกลาว นั้น แมการออกโฉนดที่ดินจะเปนคําสั่งทางปกครอง แตในขณะออกโฉนดที่ดิน
ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอื่นดังกลาว ผูฟองคดีไมใชคูกรณีในการออกโฉนด
ที่พิพาท ผูฟองคดีจึงไมอยูในบังคับที่จะตองยื่นอุทธรณคัดคานการออกโฉนดที่ดินตอเจาหนาที่
ผูทําคําสั่งตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่
ผูฟองคดีสามารถฟองคดีตอศาลไดทันที (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ และที่ ๗๐/๒๕๕๕
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๙

กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ที่อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกใหแกบุคคลอื่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากนําที่ดิน
ของผูฟองคดีไปออกหนังสือดังกลาว นั้น การออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓)
เปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งโดยปกติจะตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน
หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยดําเนินการอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
เสียกอน แตโดยที่คําสั่งดังกลาวออกใหแกบุคคลอื่น ผูฟองคดีจึงไมใชคูกรณีในการออกคําสั่ง
ทางปกครองที่ตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดออกหนังสืออนุญาตใหเขา
ทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลอื่นทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดี
ครอบครองทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับดังกลาว นั้น
โดยที่ผูฟองคดีมิใชคูกรณีในการออก ส.ป.ก. ๔–๐๑ ข ฉบับพิพาท ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดทันที (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๔ และที่ ๖๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น การออกใบอนุญาตใหกอสราง
อาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง แตเมื่อ
ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนมิใชคูกรณีในการออกคําสั่งทางปกครองดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคน
จึงไมอยูในบังคับตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕)
๓.๓.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ผู ฟ อ งคดี ที่ ๖ ถึ ง ผู ฟ อ งคดี ที่ ๘ ซึ่ ง เป น ผู ส มั ค รเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการและไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ฯ ให เป นผู อยู ในบั ญชี รายชื่ อผู ที่ เหมาะสมจํ านวนสามคนเสนอต อสภามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฟองวา มติของ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพื่อสรรหาบุคคล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฯ
ใหม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนมติ ข อง
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว นั้น มติของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่
กระทําโดยคณะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ กรณีจึงไมอยูในบังคับที่ตองอุทธรณโตแยง
คํ า สั่ ง ทางปกครองดั ง กล า วตามนั ย มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕/๒๕๕๕)
๓.๓.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑของเทศบาลตําบล มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง
ทั่ วไป ซึ่ งมิ ได มี กฎหมายใดกํ าหนดให ผู ฟ องคดี ต องดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนหรื อวิ ธี การสํ าหรั บ
การแก ไขความเดื อดร อนหรื อเสี ยหายก อนฟ องคดี ผู ฟ องคดี จึ งสามารถนํ าคดี มาฟ องขอให ศาล
เพิกถอนประกาศดังกลาวไดทันที (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๗/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
ออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชสถานที่เพิ่มเติม และผูอํานวยการตลาดนัด
ออกประกาศกองอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บคาใชสถานที่เพิ่มเติม
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับโอนสิทธิตามสัญญาใหสิทธินําสินคามาจําหนาย
ในตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานครไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย นั้น เมื่อประกาศพิพาท
ไมไดกําหนดตัวบุคคลผูอยูในบังคับของประกาศไวเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง
ประเภทคําสั่งทางปกครองทั่วไป ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ซึ่งไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว
โดยเฉพาะกอนการฟองคดี ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดทันที (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๑

๓.๓.๔ กรณีฟองเพิกถอนกฎ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองขอใหเพิ กถอนประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เรื่ อ ง การจั ด ทํ า มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง และจั ด ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ของ
ทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงานและระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง นั้น
ประกาศดังกลาวเปนการแจงใหสวนราชการตางๆ รวมทั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสังกัดใหดํารงตําแหนงใหมตามเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด
มีผลเปนการบังคับกับขาราชการพลเรือนสามัญเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงเป นกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๑๒/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะในสวน
ของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ หากไดรับเงินเดือน
สูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม” เปนกฎที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. และคําอธิบายกฎ ก.ค.ศ.
ดั งกล าว นั้ น การฟ องขอให เพิ กถอน กฎ ก.ค.ศ. ซึ่ ง เป น กฎที่ อ อกโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีนี้ตอศาลปกครองไดโดยไมจําตองดําเนินการแกไข
ความเดือดร อนหรื อเสีย หายก อ นการฟ องคดี (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุดที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕
และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหวยยูง
ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา
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ดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุ มที่ดินซึ่ งผูฟองคดี ได รับอนุญาตให เข าทํ าประโยชน ปลูกปาลมน้ํ ามั น
ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. ๒๓)
และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑)
ใหแกเกษตรกรทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว นั้น การฟองขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ
ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีนี้ตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๕)
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหฟองคดีโดยไมตองยื่นอุทธรณหรือรองทุกข
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟองวา เจ าพนักงานที่ดินสาขาดําเนินการสอบสวนเปรี ย บเที ย บและ
มีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดีเทาที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่ผูฟองคดียื่นเปนหลักฐานประกอบคําขอออกโฉนดที่ดิน โดยใหกันสวน
ที่นํารังวัดรุกล้ําที่ดินแปลงขางเคียงออก เปนเหตุใหเนื้อที่ดินของผูฟองคดีขาดหายไปบางสวน นั้น
เมื่อมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหฝายที่ไมพอใจคําวินิจฉัยสั่งการ
ของเจ าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ าพนักงานที่ ดินจังหวั ดสาขาในการสอบสวนเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการออกโฉนดทีด่ ินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ดําเนินการฟองคดีตอศาลภายใน
หกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง กรณีจึงถือได วาบทบัญญัติดังกลาวเปนหลักเกณฑที่ประกั น
ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเปนหลักเกณฑวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่กฎหมายกําหนด
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงไมจําตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งตามมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองฯ ก อนการฟ องคดี ต อศาล (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๔ และที่ ๖๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดระยอง
กรณี น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม น้ํ า คู มี พ ฤติ ก รรมในทางทุ จ ริ ต เบี ย ดบั ง เงิ น รายได
ขององคการบริหารสวนตําบลฯ อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ
สิ้ น สุ ด ลง แต ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ระยองกลั บ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให ยุ ติ เ รื่ อ งร อ งเรี ย นของผู ฟ อ งคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย จึ ง นํ า คดี ม าฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอน
คํ าวิ นิ จฉั ยของผู ว าราชการจั งหวั ดระยองและให มี คํ าวิ นิ จฉั ยใหม ให เป นไปตามกฎหมาย นั้ น
หนั งสื อของผูวาราชการจังหวั ดระยองที่แจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ
มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดเปนที่สุด ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้
ตอศาลไดโดยไมตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕)
๔. ระยะเวลาการฟองคดี
๔.๑ ระยะเวลาการฟ อ งคดีใ นกรณีเ กี่ ย วกั บ การฟ อ งขอให เ พิ ก ถอนกฎ คํ า สั่ ง
และสั่งหามการกระทํา
๔.๑.๑ กรณีฟองเพิกถอนกฎ
(๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ใหผูซึ่งเปนพนักงานของสํานักงานอยูในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยู
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ซึ่งมีผล
เป น การยกเลิ ก ตํ า แหน ง พนั ก งานประจํ า พิ เ ศษ ตามข อ ๙ (๑) ของระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว นั้น โดยที่ระเบียบ
ที่พิพาทมีสภาพเปนกฎ ซึ่งไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงอาจฟองคดีในขอหานี้ตอศาลเพื่อขอใหพิพากษาหรือ
มีคําสั่งใหเพิกถอนระเบียบดังกลาวไดทันทีที่รูหรือควรรูถึงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ออกกฎดังกลาวมาใชบังคับ และเมื่อระเบียบที่พิพาทไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยมีผลใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงยอม
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รูหรือควรรูถึงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗
ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ และชอบที่จะฟองขอใหศาลเพิกถอน ขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนอยางชา ทั้งนี้
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองคดีขอหานี้
ต อ ศาล เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๓ จึ ง เป น การยื่ น คํ า ฟ อ งเมื่ อ พ น ระยะเวลาการฟ อ งคดี
ที่กฎหมายกําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)
(๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออยางชาวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอน
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล วาดวยรูปแบบและวิธีการแสดงขอความ
คําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิต
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้ น เมื่ อ ประกาศที่ พิ พ าทซึ่ งเป นเหตุ แห งการฟ องคดี นี้
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยขอ ๕ ของประกาศไดกําหนด
ให มี ผลใช บั งคั บตั้ งแต วั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป นต นไป ผู ฟ องคดี ทั้ งเจ็ ด
ซึ่งเปนผูประกอบการในกิจการที่เกี่ยวของกับขอบังคับของประกาศดังกลาว ยอมตองรูหรือควรรู
ถึงการที่กฎหมายหรือขอบังคับไดมีการประกาศใชในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรืออยางชา
ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ประกาศดังกลาวไดมีผลใชบังคับตามที่ไดมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเนื้อหาสาระของประกาศดังกลาวจะมีผลกระทบโดยตรง
ตอการประกอบกิจการของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงชอบจะยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองภายใน
เก า สิ บ วั น ประกอบกั บ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งหลั กความมั่ นคงและความน าเชื่ อถื อของการกระทํ า
ทางปกครองดวยแลว การที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๕๕)
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(๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผูฟองคดีเห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกลาว
มีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
กฎกระทรวงดังกลาว นั้น เมื่อปรากฏวากฎกระทรวงที่พิพาทไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๓ และมี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว
ตามมาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฯ และเมื่อผูฟองคดีทั้งสี่
เปนผูประกอบกิจการคา ประกอบกิจการโรงงานและผลิต เครื่องดื่ม สุรา เบียร ไวน และเครื่องบริโภคอื่น
รวมถึงจัดจําหนายและกระจายสินคาที่ไดมีการประกอบกิจการ และเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ดั ง กล า วจากต า งประเทศ การประกอบกิ จ การค า ของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ ต อ งดํ า เนิ น การตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ฯ การออกกฎ ระเบี ย บ ที่ อ าศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับผูประกอบกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีผลกระทบ
ตอการประกอบกิจการ ยอมตองติดตามหรือใหความสนใจเปนกรณีพิเศษมากกวาบุคคลทั่วไป
เมื่อกฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฯ
ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว ถื อ ได ว า เป น ที่ รู แ ก บุ ค คลทั่ ว ไป ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ เ ป น
ผูประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลยอมตองรูหรือควรรูถึงการออกกฎกระทรวง
ที่พิพาทซึ่งกระทบตอการประกอบกิจการคาของผูฟองคดีทั้งสี่ยิ่งกวาบุคคลทั่วไป กรณีจึงถือ
ไดวาผูฟองคดีทั้งสี่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเปน
วันที่กฎกระทรวงที่พิพาทมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีทั้งสี่จึงตองฟองนายกรัฐมนตรีและขอใหศาล
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาวภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ตองนําคดีมายื่นฟอง
ศาลภายในวั นที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๕๓ การที่ ผู ฟ องคดี ทั้งสี่ นําคดีมาฟองตอศาลในวั นที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๕๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ อ งว า กฎ ก.ค.ศ. ว า ด ว ยการให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวย
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ หาก
ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม”
เป นกฎที่ ไม ช อบด วยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ าสั่ ง ให เ พิ ก ถอน กฎ ก.ค.ศ.
และคําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กฎ ก.ค.ศ. ที่พิพาทไดประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา วั น ที่ ๓ กั น ยายน ๒๕๕๓ กรณี จึ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งในขณะนั้ นผู ฟ องคดีไดรั บ การแตง ตั้ งให ดํา รง
ตําแหนงครู อันดับ คศ.๑ อยูกอนที่ กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวจะมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีจึงอยูภายใต
บังคับของ กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ กฎ ก.ค.ศ. มีผล
ใชบังคับ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองคดีเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณี ฟ อ งว า นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธ รรม ออกกฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ไดกําหนดบทบัญญัติซึ่งผูฟองคดีเห็นวาไมชอบ
ดวยกฎหมาย และขัดตอมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
วาดวยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีที่มีอาชีพทนายความ
และผูมีอาชีพทนายความอื่น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕
วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของกฎกระทรวงดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กฎกระทรวง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๗

ที่พิพาทไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๕ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ บัญญัติวา
ขอบังคับหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได กฎกระทรวง
ดังกลาวจึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีนี้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว ซึ่งจะตองยื่นฟองภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ การที่
ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕)
(๔) กรณี ที่ ถื อว าผู ฟ องคดี รู หรื อควรรู ถึ งเหตุ แห งการฟ องคดี ตั้ งแต
วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อง การขึ้นทะเบียน
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ
และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดอัตราความเขมขนในแตละสูตรของวัตถุอันตราย
ที่รับขึ้นทะเบียน ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนประกาศทั้งสี่ฉบับดังกลาว นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ประกาศทั้งสี่ฉบับขางตน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ วั นที่ ๑๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ วั นที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามลําดับ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพื่อขอใหเพิกถอนประกาศทั้งสี่ฉบับดังกลาวอยางชาที่สุดตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ซึ่งเปนวันถัดจากวันที่ประกาศฉบับสุดทายไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช
ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดี
เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๖/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๕๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา
ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดออก
ครอบคลุมที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมากอนที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จะมีผลใชบังคับ นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ อันเปนวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ซึ่งในขณะนั้นผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชน
ปลูกปาลมน้ํามันในที่ดินพิพาท และอยูภายใตบังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว กรณีจึง
ถือ ได ว าผู ฟ อ งคดี รู ห รือ ควรรู ถึง การที่ พ ระราชกฤษฎี ก ามี ผ ลกระทบต อ สิท ธิ และหน า ที่ ห รื อ
ผลประโยชน ข องผู ฟ อ งคดี อั น เป น เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี นี้ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒
เมื่อผูฟองคดีนําคดีมายื่ นฟองตอศาลโดยสงทางไปรษณีย ล งทะเบีย นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุล าคม
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๕๕)
(๕) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่สิทธิถูกกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใหเปนเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกําหนดเขตทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนอาศัยทํากิน
นั้ น เมื่ อปรากฏว าภายหลั งจากที่ พระราชกฤษฎีกามี ผลใช บังคั บ เจ าหน าที่ กรมอุ ทยานแห งชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไดขับไลผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนออกจากที่ดิน แตผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคน
คัดคาน จังหวัดชัยภูมิจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาที่ดินทํากินของราษฎรเขาดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยเขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ–หวยใหญ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
แจงใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนและราษฎรที่อางวาไดเคยทํากินหรือเขาทําประโยชนเปนผูนําชี้
และให ผู ค รอบครองที่ ดิ น ข า งเคี ย งหรื อ พยานบุ ค คลไปร ว มระวั ง ชี้ รั บ รองแนวเขตที่ ดิ น ด ว ย
กรณี จึ งเชื่ อได ว าผู ฟ องคดี ทั้ งยี่ สิ บหกคนได รู หรื อควรรู ถึ งการตราพระราชกฤษฎี กาดั งกล าว
อย างช าที่ สุ ดเมื่ อวั นที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๕๒ การที่ ผู ฟ องคดี ทั้ งยี่ สิ บหกคนนํ าคดี นี้ มาฟ องต อ
ศาลปกครองเมื่ อวั นที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ จึ งเป นการยื่ นฟ องคดี เมื่ อพ นกํ าหนดระยะเวลา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๙

การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๔)
(๖) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีไดรับแจงใหทราบถึงกฎ หรือวันที่ผูฟองคดีไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับกฎ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๗) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันออกกฎ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๘) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีมีหนังสือใหหนวยงานดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายที่เกิดจาก
การออกกฎ หรือขอใหพิจารณาทบทวนกฎ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ องโต แย งความชอบด วยกฎหมายของหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ สู ง ขึ้ น ในตํ า แหน ง สํ า หรั บ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ระดับ ๘ ว ที่กําหนดคุณสมบัติของ
ผูขอรับการประเมินจะตองเปนผูผานการอบรมจากโรงเรียนนายอําเภอ (นอ.) นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา อธิบดีกรมการปกครองไดมีการแจงเวียนหลักเกณฑดังกลาวซึ่งมีสถานะเปนกฎ
ตามหนั ง สื อ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ ว ๒๐๙๓๘ ลงวั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๔๘
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น วันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรู
ถึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้ นแตงตั้ งให ดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือเวียนดังกลาว จึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แมขอเท็จจริง
จะไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือเวียนดังกลาวเมื่อใด แตเมื่อผูฟองคดีไดมี
หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อหารือวาผูฟองคดีซึ่งผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัฒนาชุมชนระดับสูงจะไดรับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษเชนเดียวกับ
ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอําเภอหรือไม ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ไดแจงให
ผูฟองคดีทราบหลักเกณฑและวิธีการประเมินดังกลาวอีกตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒.๒/
๘๕๘๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แมจะไมปรากฏหลักฐานวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๖๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกลาวเมื่อใด แต ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๘ มิ ถุนายน ๒๕๕๒
ถึงประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การเลื่อนระดับ จึงพอจะอนุมานไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีนี้อยางชาที่สุด
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เมื่อผูฟองคดีไดนําคดีนี้มาฟองตอศาลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ))
(๙) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่กฎมีผลใชบังคับ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ผูฟอ งคดี ทั้ ง สี่ รอ ยเจ็ ดสิ บ เจ็ ด คนซึ่งเปน พนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฟองวาสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเลิกระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ยพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ และข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๑
และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
การทําสัญญาจาง และตอมาไดมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการสรรหา การจาง การบรรจุแตงตั้ง การทําสัญญาจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหพนักงานทุกคนตองใชเงื่อนไขตามขอบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนเสียสิทธิ
ในการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานประจําตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอให ศาลเพิ กถอนข อบั งคั บและประกาศดั งกล าว พร อมทั้ งให
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๑๐ เปนพนักงานประจํา
นั้น การที่ผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนไดดําเนินการรองเรียนและโตแยงตอหนวยงานตางๆ
ยอมแสดงวาผูฟองคดีอาจเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายแลว และผูฟองคดีทั้งสี่รอย
เจ็ ด สิ บ เจ็ ด คนรู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ใ นวั น ที่ ๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๒ ซึ่ ง เป น วั น ที่
ขอบังคับฉบับ พิพาทมีผลใช บังคับ การที่ผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนยื่นฟองคดีตอศาล
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๑

๔.๑.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
๑) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ตองอุทธรณกอนฟองคดี
(๑) กรณี ที่ ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ องขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งเพิ กถอนคํ าสั่ งของ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง สวนแยกหนองบัว ที่ปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี เมื่อปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง สวนแยกหนองบัว
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี พรอมทั้งแจงสิทธิยื่นคําฟองตอศาลปกครองให
ผู ฟ อ งคดี ท ราบ ผู ฟ องคดี จึ งนํ าคดี มายื่ นฟ องต อศาลปกครองเมื่ อวั นที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก มีคําสั่ง
ไม รั บ คํ า คั ด ค า นการขอออกโฉนดที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขารับคําคัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีและดําเนินการ
ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจง
ผลการพิจารณาอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ที่วินิจฉัยวาคําสั่งไมรับคําคัดคาน
การขอออกโฉนดที่ดินของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก ชอบแลว เมื่อวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การที่
ผู ฟ องคดี ยื่ นฟ องคดี ต อศาลในวั นที่ ๒๓ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๓ จึ งเป นการยื่ นฟ องเมื่ อพ นกํ าหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลเวียงที่ไมเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
และมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ยืนตามมติเดิม นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวานายกเทศมนตรี
ตําบลเวียงไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณ และผูฟองคดี
ไดรับแจงผลการพิจารณาดั งกลาวเมื่อวันที่ ๕ มี นาคม ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟ องคดีนี้

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๖๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๕)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีและเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงผล
การวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ แตไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่ง
ตั้งแตเมื่อใด เมื่อการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณเปนการแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ
ใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับ
หรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น ตามนัยมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อครบเจ็ดวันนับแตวันสง คือ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มายื่นฟองตอศาล
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นอดี ตหั วหน าพรรคแนวสั งคมประชาธิ ปไตย
ฟองโตแยงคําสั่งอุทธรณของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดี
และยืนยันใหผูฟองคดีชําระคาปรับทางปกครอง กรณีไมจัดสงสําเนาบัญชีและงบการเงินประจําป
ของพรรคการเมืองกรณีเลิกพรรคภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับแจงคําสั่งอุทธรณของนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงถือวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีเมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๓

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ องขอให ศ าลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งเพิ ก ถอนคํ าสั่ ง ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ที่วินิจฉัยใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ลดโทษจากไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ นั้น เมื่อปรากฏวา
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดี
ทราบเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๖/๒๕๕๔)
กรณีฟ องขอใหศาลเพิกถอนคํ าสั่งของผู บังคับการตํ ารวจภูธรจั งหวั ด
เชี ยงใหม ที่ ลงโทษปลดผู ฟ องคดี ออกจากราชการ นั้ น เมื่ อผู ฟ องคดี อุ ทธรณ คํ าสั่ งดั งกล าว
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ตอมา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดมีหนังสือแจง
ผลยกอุทธรณใหผูฟองคดีทราบโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูฟองคดี
กรณีจึงตองบังคับตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อปรากฏในใบตอบรับมีพี่ชายของผูฟองคดีเปนผูรับแทน เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณและถือวา
ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มายื่นฟอง
ตอศาลเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๕๔
และที่ ๖๘๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ต โดยไดรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือก
ในคราวดังกล าว ฟองขอใหศ าลมีคําพิพากษาหรือคํ าสั่งใหเ พิกถอนคําสั่ งของผูอํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตที่แตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภูเก็ตตามมติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเลขาธิการ ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือ ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหผูฟองคดีทราบ แมไมปรากฏวา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๖๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อใด แตถือไดวาวันดังกลาวเปนระยะเวลาอยางเร็วที่สุดที่ผูฟองคดี
ควรจะไดรับทราบผลการวินิจฉัยรองทุกข การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบี ยนเมื่ อวั นที่ ๒๕ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๔ ซึ่ ง ยั ง อยู ภ ายในกํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
เลขาธิ การ ก.ค.ศ. มีหนังสือแจงผลคําวินิจฉัยรองทุกขดังกล าว จึ งถือไดวาเปนการฟองคดี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕ )
กรณี พิ พ าทตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ผู ฟองคดี ซึ่ งเปนพนั กงานของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี
ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให
ผู ฟ อ งคดี ช ดใช ค า เสี ย หาย กรณี ไ ด รั บ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ให เ ป น คณะกรรมการตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ
แตกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย นั้น
เมื่อผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงถือวาวันดังกลาว
เป น วั น ที่ รู หรื อควรรู ถึ งเหตุ แห งการฟ องคดี เมื่ อผู ฟ องคดี นํ าคดี มาฟ องต อศาลเมื่ อวั นที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ าสั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๕๔)
(๒) กรณี ที่ ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี
ตั้งแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนออกคําสั่งอนุญาตใหพี่นอง
รายหนึ่งของผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ค) โดยการตกทอด
ทางมรดกสิ ท ธิ ก ารเข า ทํ า ประโยชน ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น จากบิ ด ามารดา ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากผูฟองคดีรวมถึงพี่นองทุกคนไมเคยยินยอมยกที่ดิน
ดังกลาวใหผูใดเขาทําประโยชนแตเพียงผูเดียว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
หนังสืออนุ ญ าตให เ ข าทํ าประโยชน ใ นเขตปฏิ รู ปที่ ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ค) ฉบับ พิพาท นั้ น
เมื่อผูฟองคดีทราบวาปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสืออนุญาตใหพี่นองของตนเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น พิ พ าทเมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑ ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี รั บ ทราบคํ า สั่ ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๕

การพิจารณาของปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนตั้งแตวันนั้นเปนตนไป แตเนื่องจากหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาวของปฏิรูปที่ดินจังหวัด มิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวไว ระยะเวลาอุทธรณคําสั่ง
จึ ง ขยายเป น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดขอนแกนเพื่อขอใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาว
จึ ง เป น การยื่ น อุ ท ธรณ ภ ายในกํ า หนดระยะเวลาแล ว และปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด ขอนแก น ต อ ง
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คือ วันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๓ ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเมื่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนมิได
พิจารณาอุทธรณและสั่งการแจงใหผูฟองคดีทราบภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น การที่
ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่น
ฟองคดีนี้ภายในเกาสิ บวันนับ แตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนั บแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ยื่นอุทธรณตอปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนใหพิจารณาและไมไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา
อุทธรณหรือสั่งการตามที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งได สมั ครเข าสอบคั ดเลื อกให เข ารั บการประเมิ น
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ฟองขอใหยกเลิ กผลการสอบคัดเลือกผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไม
ชํานาญการพิเศษ ตามประกาศของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งออกโดยอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นั้น กรณีเปนคําขอที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนประกาศของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังกลาว ซึ่งถือเปนคําสั่ง
ทางปกครอง เมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขอคัดคานผลการสอบตอ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แตอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ไมพิจารณาตอบขอคัดคานของผูฟองคดี แตไดอางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณี จึง ถือได ว าผูฟอ งคดีได อุท ธรณคั ดค า นประกาศดัง กล าวตามมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๖๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มิไดพิจารณาและตอบอุทธรณของผูฟองคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงถือไดวาผูฟองคดี
ไดยื่นฟองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ในการสอบภาค ก วิชาสมรรถนะทางการบริหาร
และวิชาความรูความสามารถดานการบริหารงานในหนาที่ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจกระดาษคําตอบวิชาที่ผูฟองคดี
ลงรหั ส ประจํ า ตั ว สอบผิ ด พลาด และนํ า คะแนนมารวมกั บ คะแนนอี ก วิ ช าหนึ่ ง และประกาศ
เพิ่มรายชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบผานภาค ก นั้น เปนกรณีฟองวาประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาค ก
ที่ไมมีช่ือของผูฟองคดี เปนคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ แตเมื่อผูฟองคดีไมไดรับหนังสือชี้แจง จึงตองถือวาผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ในวั นที่ ๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ และผู ฟ องคดี ต องยื่ นฟ องคดี ต อศาลปกครองภายในเก าสิ บวั น
นับแตวันดังกลาว ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๙/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา อธิบดีกรมทางหลวงมีคําสั่งใหนาย พ. ผูอํานวยการ
แขวงการทาง (นายช า งโยธา ๘) แขวงการทางขอนแก น ที่ ๓ (บ า นไผ ) ไปปฏิ บั ติ ร าชการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางหนองบัวลําภู โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการแตงตั้งหรือรักษาการในตําแหนงดังกลาวไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและคืนสิทธิที่ผูฟองคดี
พึงมีตามกฎหมาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
รองทุกขตอคณะกรรมการ ก.พ.ค. แตเนื่องจากคณะกรรมการ ก.พ.ค. ยังไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
เพราะลักษณะ ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังมิไดมีผลใชบังคับ
การพิจารณาเรื่องรองทุกขจึงอยูในอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ. จึงไดมีหนังสือ
สงเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไปยังกระทรวงคมนาคม แมจะไมปรากฏวา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๗

ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อใด แตพึงคาดหมายไดวา อ.ก.พ. กระทรวงจะไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่ อ ครบเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่ ส ง หนั ง สื อ ดั ง กล า ว คื อ ภายในวั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑
และพึ งคาดหมายได ดวยวา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคมจะต องวินิจฉัยคํารองทุกขของผูฟองคดี
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว ตามขอ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีและผูฟองคดี
ได รูห รื อควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ใ นวันที่ ๒๓ กุม ภาพันธ ๒๕๕๒ จึง ตองนํ าคดีม าฟ อ ง
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันครบกําหนดดังกลาว คือ ภายในวันเสารที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๒ แตโดยที่วันดังกลาวเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง
อย างชาภายในวันจัน ทรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมิพักตองรอคํ าวินิจฉัยของ อ.ก.พ.
กระทรวงคมนาคมอีกตอไป แมวาตอมา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคมจะไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีแลวเสร็จ และไดแจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบ ก็มิไดเปนเหตุใหวันเริ่มนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตองเลื่อนไปเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เมื่ อล วงพ นระยะเวลาการฟ องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ
กรมบังคับคดีที่ยายผูฟองคดีจากเดิมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน (นิติกร ๘ บก.) สังกัด
สํ านั กงานบั งคั บคดี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ไปปฏิ บั ติ ราชการในตํ าแหน งนิ ติ กร ๘ ว กองบั งคั บคดี
ลมละลาย ๓ กรมบังคับคดี นั้น ตามขอ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ว า ด ว ยการร อ งทุ ก ข แ ละ
การพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น ไดกําหนดให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาพิจารณาได
อีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย ในกรณีที่
ขยายเวลาแลว การพิจ ารณายั ง ไมแ ลว เสร็ จ ให ข ยายเวลาพิ จ ารณาได อีก ไม เ กิ น สามสิ บ วั น
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ข อความเป น ธรรมต อ อ.ก.พ.
กระทรวงยุ ติ ธรรม เมื่อวั นที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และไดสงเอกสารเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมจึงมีหนาที่ตองพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๖๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ใหแลวเสร็จอยางชาที่สุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันที่ไดรับ
เอกสารเพิ่มเติมจากผูฟองคดี กลาวคือ การพิจารณาเรื่องรองทุกขจะตองแลวเสร็จภายในวันที่
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งผู ฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหศ าลพิจารณาพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งยายที่ผูฟองคดีอางวาไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวไดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อันเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเกาสิบ
วันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๕)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงรองศาสตราจารย
ระดับ ๙ สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร สุขภาพ มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ฟองขอให ศ าลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น โดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดทราบคําสั่งดังกลาวจึงไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรองเรียนกรณี
ดังกลาว แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรองทุกข
จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อันถือไดวา
ผูฟองคดีไดดําเนินการรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัยและเปนการยื่นคํารองทุกขภายในเวลาที่
กฎหมายกํ า หนดตามนั ย มาตรา ๖๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว ดังนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะตอง
สงคํารองทุกขของผูฟองคดีใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยดําเนินการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีและเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน
เก า สิ บ วั น ตามนั ย มาตรา ๖๕ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาฯ ประกอบ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
เรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งนํามาใชบังคับ
โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการใชหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
กําหนดเปนการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ
รองทุกขตออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ แตไมได

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๙

รับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยื่นหนังสือรองทุกขแลว
ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีนี้ตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองทุกข คือ ระหวางวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ การที่ผู ฟองคดี ยื่ นฟ องคดีนี้ตอ ศาลเมื่ อวั นที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟ องคดี
เมื่ อ พ น ระยะเวลาการฟ องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ (คํ าสั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
อธิ บ ดี กรมชลประทานที่ ลงโทษไล ผู ฟองคดี ออกจากราชการและคํ าสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ ให
ยกอุทธรณของผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งของ
อธิบ ดีกรมชลประทานที่ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการต อ ก.พ. เมื่ อวันที่ ๓๐ ธั น วาคม
๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ
ก.พ. ฉบั บที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ระเบียบข าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูใน
ขณะนั้ น มิ ได กํ าหนดระยะเวลาการพิ จารณาอุ ทธรณ ไว ก.พ. จึ งต องพิ จารณาอุ ทธรณ คํ าสั่ ง
ลงโทษทางวินัยดังกลาวใหแลวเสร็จไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และหาก ก.พ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาขางตน คือ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดียอมมี สิทธิฟองคดี
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พน
กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีมิไดยื่นคําฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ที่ พิพ าทภายในกํ า หนดระยะเวลาดัง กลา ว ผู ฟองคดีจึง ไม อาจใช สิทธิฟ องคดีเพื่อขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งเชนวานั้นอีกตอไป แมวาในเวลาตอมา สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ก็ไมเปนการขยายเวลาการฟอง
ขอเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๗๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
ปลัดจังหวัดสิงหบุรีที่ระงับการเบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดี
ไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อขอใหปลัดจังหวัดสิงหบุรีพิจารณาทบทวนการระงับ
การจายเงินคาเชาบาน จึงถือไดวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐปฏิบัติหนาที่ แตเมื่อไมไดรับคําตอบจนครบกําหนดเกาสิบวันในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมายื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองยื่นฟองเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๕๗/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
กรณีฟองโตแยงคําสั่งปฏิเสธไมรับคําขอมีใบอนุญาตขับรถยนต นั้น
เมื่ อ ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วแล ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒
ผู มี อํ า นาจพิ จารณาอุ ทธรณ จะต องพิ จารณาให แล วเสร็ จอย างช าที่ สุ ดไม เกิ นเก าสิ บวั นนั บแต
วั นที่ สํ านั กงานขนส งจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ คํ า อุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ทั้ ง นี้ ตามมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น เมื่ออธิบดีกรมการขนสงทางบกซึ่งเปน
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมิไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายในกําหนดเวลา
ดั ง กล า ว กรณี จึ ง ถื อ ได ว า ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี อ ย า งช า ที่ สุ ด ในวั น ที่
พนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอสํานักงานขนสง
จั งหวั ดเชี ยงใหม ผู ฟ อ งคดี จึ ง ชอบที่ จ ะยื่ น ฟ อ งคดี ต อ ศาลภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ๒๐
กั น ยายน ๒๕๕๒ ซึ่ งเป นวั นที่ พ นกํ าหนดระยะเวลาอุ ทธรณ การที่ ผู ฟ องคดี ยื่ นฟ องคดี นี้ ต อ
ศาลปกครองชั้ นต นทางไปรษณี ย ลงทะเบี ยนเมื่ อวั นที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึ งเป นการฟ องคดี
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๑

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสหกรณ
กรณี ฟ องขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งเพิ กถอนคํ าสั่ งของ
นายทะเบียนสหกรณ ที่เ พิ กถอนการรับจดทะเบี ยนขอบั งบังคับสหกรณ เกี่ย วกับการกํ าหนด
คุณสมบัติสมาชิกสมทบ นั้น แมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมิไดกําหนดระยะเวลา
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ไ ว แต ค ณะกรรมการพั ฒ นาสหกรณ แห งชาติ จะต อ งพิ จ ารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร คือ ภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
เมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติ โดยมีเจาหนาที่รับหนังสืออุทธรณในวันเดียวกัน แตคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติมิไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
คําอุทธรณของผูฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีได
ภายในเกาสิบ วันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว การที่ผูฟองคดี ยื่นฟองคดีตอศาลเมื่ อ
วั นที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ จึ ง เป น การฟอ งคดี เ มื่อพ น ระยะเวลาการฟองคดีต ามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๙/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
นายอํ า เภอสี ช มพู ที่ ใ ห ผู ฟ อ งคดี พ น จากตํ า แหน ง ผู ใ หญ บ า น นั้ น เมื่ อ ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี
ไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอนายอําเภอสีชมพู และนายอําเภอสีชมพูไดมีหนังสือ ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจงผลการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีโดยมีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิม
จึ ง เป น กรณี ที่ น ายอํ า เภอสี ช มพู ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ ซึ่ ง มาตรา ๔๕ วรรคสอง แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯ กํ า หนดให น ายอํ า เภอสี ช มพู ต อ งรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดขอนแกนซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ
และผู ว าราชการจังหวั ดขอนแกนต องพิ จารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิ บวั น นับแต
วั นที่ ตนได รั บรายงาน ถ ามี เหตุ จํ าเป นไม อาจพิ จารณาให แล วเสร็ จภายในระยะเวลาดั งกล าว
ใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว
และใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา
ดังกลาว ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนจึงตองพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบ วัน นับแตวันที่ ๑๔ ตุล าคม ๒๕๕๒ โดยกอนครบกําหนดเวลา ผูว าราชการ
จังหวัดขอนแกนสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไดอีกสามสิบวัน แตปรากฏวา
กอนครบกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมิไดมีหนังสือขอขยายเวลา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๗๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พิจารณาอุทธรณแจงไปยังผูฟองคดี กรณีนี้ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนจึงตองพิจารณาอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แตปรากฏวาเมื่อครบระยะเวลาดังกลาว
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมิไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงตอง
นํ า คดี มาฟ องต อศาลปกครองภายในเก าสิ บวั นนั บแต วั นที่ ๑๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ ดั งนั้ น
เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เมื่ อ พ นกํ าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ (คํ าสั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่ง
เป นผูใหญ บ านโดยไม ชอบดวยกฎหมาย นั้ น เมื่อพิจารณาขอ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดวา เมื่อนายอําเภอบึงนาราง
ได รั บ หนั ง สื อ ร อ งคั ด ค า นแล ว ให ดํ า เนิ น การสอบสวน แล ว รายงานผลการสอบสวนพร อ ม
ความเห็นและหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัดพิจิตรวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นวาการเลือกผูใหญบาน
นั้ น เป น ไปตามที่ ไ ด มี ก ารร อ งคั ด ค า น หรื อ ได มี ก ารกระทํ า ไปโดยไม สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจิตรสั่งใหผูใหญบานนั้นพนจากตําแหนงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้ง ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
รอ งคั ด ค า นการเลื อกผู ใ หญ บา นตอ นายอํ า เภอบึ ง นาราง นายอํ า เภอบึง นารางมีห น าที่ ต อ ง
ดําเนินการสอบสวนแลวรายงานผลพรอมทั้งความเห็นและพยานหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัด
พิจิตรวินิจฉัยชี้ขาด โดยผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจะตองวินิจฉัยชี้ขาดภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจะตองวินิจฉัยชี้ขาด
คํารองคัดคานของผูฟองคดีอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เมื่อปรากฏวาผูวาราชการ
จังหวั ดพิจิต รไมไดมีคําวินิจฉั ยชี้ขาดคํ ารองคัดคานการเลื อกผูใ หญ บานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันพนกําหนดเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจะตองวินิจฉัยชี้ขาดคํารอง
คัดคานการเลือกผูใหญบาน ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวัน นับแตวันรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดี โดยตองยื่นฟองภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ แตเนื่องจากวันดังกลาว
เปนวันเสาร เปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการ จึงตองนับวันที่เริ่มทําการใหมตอจาก
วั น หยุ ด ทํ า การนั้ น เป น วั น สุ ด ท า ยของระยะเวลา คื อ วั น ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้ ง นี้
ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห งประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย การที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม าฟ อ ง
ต อ ศาลเมื่ อ วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ จึ ง พ น กํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๓

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแรที่ปฏิเ สธไมรับ คํ า ขอประทานบั ต รของผู ฟองคดี
เนื่องจากพื้นที่ตามคําขออยูในเขตประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ไมสามารถดําเนินการเพื่อการอนุญาตประทานบัตรในพื้นที่ดังกลาวได นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือรองขอความเปนธรรมตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยไดมีการลงทะเบียนรับหนังสือไวเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ เมื่อผูฟองคดีไมไดรับหนังสือ
ชี้แจงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีนี้ตอศาลภายใน
เก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ร อ งขอต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวคือ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีนี้ภายในวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๒ แตเมื่อปรากฏวาวันที่ ๗ และวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เปนวันอาสาฬหบูชา
และวั น เข า พรรษา ซึ่ ง เป น วั น หยุ ด ราชการ ผู ฟ อ งคดี จึ ง มี สิ ท ธิ ยื่ น ฟ อ งคดี นี้ ไ ด วั น สุ ด ท า ย
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม ายื่ น ฟ อ งต อ ศาลเมื่ อ วั น ที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕)
กรณี พิ พ าทตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ฟอ งศาลขอให ศ าลมี คํ าพิ พ ากษาหรื อ คํ าสั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ง ของ
เทศบาลนครสุราษฎรธานีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาล กรณีที่ผูฟองคดีในขณะ
ดํ ารงตํ าแหน งนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการที่ ปรึ กษาได ดํ าเนิ นการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช
เปนสถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุให
เทศบาลไดรับความเสียหาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอเทศบาลนครสุราษฎร ธานี ตามคําอุทธรณ ฉบั บลงวั นที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ โดยเทศบาล
ได รั บคํ าอุ ทธรณ เมื่ อวั นที่ ๒๕ กั นยายน ๒๕๕๒ เทศบาลและผู ว าราชการจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี
ซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ จะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ
ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยกอนครบกําหนดเวลา ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไดอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๗๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตเมื่อปรากฏวากอนครบกําหนดเวลา
พิจารณาอุทธรณผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีมิไดมีหนังสือขอขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ
แจงไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิ บวันนับแตวันที่
๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ กล าวคื อ ภายในวันที่ ๒๒ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๓ ทั้ งนี้ ตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕)
(๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
ที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองพิพาท
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางเร็ว
ที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีที่ผูฟองคดีไดไปติดตอขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่เทศบาลนครนนทบุรี แตเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ฟ อ งคดี แ ล ว ได ป ฏิ เ สธการขอลงทะเบี ย นดั ง กล า ว ผู ฟ อ งคดี จึ ง มี ห นั ง สื อ ถึ ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอใหรับลงทะเบียน แตไดรับคําชี้แจงจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ปฏิเสธการขอลงทะเบียนและยื่ นคํ าขอรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของผูฟองคดีเชนเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรับลงทะเบียนและใหผูฟองคดีไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับคําชี้แจง
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขางตนเมื่อใด แตการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ชี้แจงกรณีดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ จึงถือวาวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๓ เปนวันที่ผูฟองคดีอาจรับทราบการปฏิเสธไดเร็วที่สุด เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองชั้นต นเมื่ อวั นที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึ งถือ เปน การฟ องคดีภ ายในกํ า หนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๕

๒) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมตองอุทธรณกอนการฟองคดี
(๑) กรณี ที่ ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี
ตั้งแตวันที่รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครอง
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีผูฟองคดีซึ่งอ างว าซื้อที่ดินมาจากบุค คลอื่นโดยมี หลั กฐาน
หนั ง สื อ ส งมอบการครอบครอง ฟ องขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งเพิ กถอนโฉนดที่ ดิ น
ที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา ไดออกใหแกบุคคลอื่นทับที่ดินของผูฟองคดี นั้น
เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดตรวจสอบขอมูลของที่ดินแปลงพิพาท ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาไชยา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงไดทราบวามีการออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอื่น
ทั บ ที่ ดิน ของผู ฟองคดี ไ ปแล ว จึ งถือไดว าผู ฟองคดีรูหรื อ ควรรูถึงเหตุแห ง การฟองคดีตั้ง แต
วันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดี
ที่ลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดออกใหแกบุคคลอื่นทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน ทั้งที่บุคคลดังกลาว
มิไดเปนเกษตรกรและมิไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท นั้น เมื่อปรากฏวาบุคคล
ดังกลาวไดฟองคดีตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานีกลาวหาวาผูฟองคดีบุกรุกที่ดิน โดยผูฟองคดี
ไดรับสําเนาคําฟองของศาลจังหวัดสุราษฎรธานีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงทราบวา
มีการนําที่ดินของผูฟองคดีไปออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ใหแกโจทก กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือ
ควรรูถึงการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข อันเปนเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารออกหนั ง สื อ
แสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ใหแกบุคคลอื่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากนําที่ดินของ
ผูฟองคดีไปออก น.ค. ๓ ดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน น.ค. ๓ เฉพาะ
ที่ดินสวนที่ผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทราบถึงการที่อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออก น.ค. ๓ ฉบับพิพาท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๗๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

วันที่ผูมีชื่อใน น.ค. ๓ นําชางรังวัดที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขาน้ําพอง ไปทําการ
รังวัดที่ดินตาม น.ค. ๓ เพื่อออกโฉนดที่ดิน ซึ่งผูฟองคดีไดคัดคานการรังวัดและมีหนังสือลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เพื่อขอให
เพิกถอน น.ค. ๓ ฉบับพิพาท จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้อยางชา
ตั้ งแต วั นที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๕๒ การที่ผู ฟอ งคดียื่น ฟองคดีนี้ตอ ศาลเมื่ อวั นที่ ๓๑ สิง หาคม
๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔)
กรณี ที่ ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ผู ซื้ อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งจากบริ ษั ท
ที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไดจดทะเบียนโอนที่ดิน
ซึ่งเปนถนนอันเปนสาธารณูปโภคที่อยูในโครงการจัดสรรใหเปนทางสาธารณประโยชน เพื่อให
อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลเขารูปชาง ตามที่บริษัทจัดสรรที่ดินไดนําที่ดินดังกลาวไปขอ
จดทะเบียนโอนใหเปนทางสาธารณประโยชน โดยไมไดตรวจสอบขอเท็จจริงวา บริษัทจัดสรรที่ดิน
ไมไดแจงใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายรวมถึงผูฟองคดีทราบเพื่อใหดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมู บ า นจั ด สรรเพื่ อ รั บ โอนที่ ดิ น อั น เป น สาธารณู ป โภคไปจั ด การและดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาก อ น
ตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
การจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชน และหามเทศบาลตําบลเขารูปชาง
เขายุงเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกลาว นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรูถึงการจดทะเบียน
โอนที่ดินพิ พาทใหเ ป นทางสาธารณประโยชนเ มื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือว า
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลวันที่
๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ จึ ง เป น การยื่ น ฟ อ งคดี เ มื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
รู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูปกครองนิคมสรางตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ไดออกหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในที่ดิน (น.ค. ๑) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกนาง ป.
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว
มากอน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน น.ค. ๑ ดังกลาว นั้น เมื่อผูฟองคดีไดกลาวอาง
ในแบบคํ าร องทุ กข/ร องเรียนของศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอบางระกําของผู ฟองคดี
ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ความว า เมื่ อวั นที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๕๓ ผู ฟอ งคดีไ ดไ ป
ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่นิคมสรางตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ทําใหผูฟองคดีทราบวา
ที่ดินของผูฟองคดีมีเนื้อที่หายไป กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
อยางชาที่สุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ หากผูฟองคดีประสงคจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๗

ก็จะตองยื่นฟองภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้
ตอศาลดวยตนเองเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สกลนครออกโฉนดที่ ดิ น
ใหแก นาง ฉ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากออกทับทางสาธารณะที่ผูฟองคดีใชเขาออก
สูถนนประชาอุทิศ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกสูถนนสาธารณะดังกลาวได ขอใหศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวเฉพาะสวนที่ออกทับทางสาธารณะ นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครไดออกโฉนดที่ดินที่พิพาทใหแก
นาง ฉ. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และผูฟองคดีรูวาเจาพนักงานที่ดินไดออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินที่พิพาทเมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเปนระยะเวลาที่ลวงเลยมาประมาณหนึ่งปเศษ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เมื่ อ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๕)
(๒) กรณี ที่ ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี
ตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งทางปกครอง
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ไดมีคําสั่งงดเบิกคาเชาซื้อ
บานของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีนําเงินคาเชาบานที่ไดรับไปแลวมาคืนแกทางราชการ ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ซึ่งผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙
ไดวินิจฉัยอุทธรณโดยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี ผูฟองคดี
เห็นวาคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว นั้น คําวินิจฉัย
อุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ถือไดวาเปนการวินิจฉัยคําอุทธรณของผูฟองคดี ซึ่งมี
ฐานะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
และไดรับการยกเวนโดยไมตองอุทธรณอีกตามขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่ง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๗๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกลาวในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไดนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
จึงเป นการฟ องคดี ที่อยู ในระยะเวลาเก าสิ บวันนั บแตวั นที่ รูหรื อควรรู ถึ งเหตุ แหงการฟ องคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
ระยองกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเบียดบังเงินรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลอันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ
สิ้ น สุ ด ลง แต ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ระยองกลั บ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให ยุ ติ เ รื่ อ งร อ งเรี ย นของผู ฟ องคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัย
ของผูวาราชการจังหวัดระยองและใหมีคําวินิจฉัยใหมใหเปนไปตามกฎหมาย นั้น โดยที่มาตรา ๙๒
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหคําสั่งของ
ผูวาราชการจังหวัดเปนที่สุด ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองโดยไมตองดําเนินการตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีไดยื่นหนังสือถึง
ผูวาราชการจังหวัดระยองเพื่อรองเรียนและขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมน้ําคูและไดรับแจงผลการพิจารณาตามหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ แลว
แตผูฟองคดีเห็นวาผูวาราชการจังหวัดระยองวินิจฉัยไมถูกตอง จึงยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕)
(๓) กรณี ที่ ไ ม ต อ งมี ก ารอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ก อ น แต ห ากผู ฟ อ งคดี
ไดมีหนังสือโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาว ถือวาวันที่ยื่นหนังสือโตแยงคัดคานเปนวันที่รู
เหตุแหงการฟองคดี
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคํ าสั่ งขององคการบริหารส วนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสร างอาคาร
โรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลนาเริกอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพื่อใชเ ปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แตไมปรากฏ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๙

หลักฐานวาผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนไดรูถึงการอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรในวันใด แตอยางชาไมเกินวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเปน
วันที่ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนไดมีหนังสือคัดคานการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเริก เมื่อผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคน
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลา
การฟ องคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซึ่งเปนเพียงภรรยาที่ไมได
จดทะเบี ยนสมรสกั นตามกฎหมายของผู ฟ องคดี เ ข า ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น และออกเอกสาร
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินมือเปลา
ซึ่ งผู ฟ องคดี ได ครอบครองและทํ าประโยชน ในที่ ดิ นต อเนื่ องมาจากบิ ดาของผู ฟ องคดี ซึ่ งถึ งแก
ความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ดังกลาว และใหออก
เอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อถือครองในที่ดิน
ที่พิพาท นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ขอใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ทั้งสามแปลงที่ออกใหแกนาง น. จึงตองถือวาผูฟองคดี
ไดรูถึงการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ในที่ดินแปลงพิพาทโดยมิชอบแลวในวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๒ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนเปนอยางชา และโดยที่คดีน้ไี มใชกรณีที่ผูฟองคดี
ตองอุทธรณกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเนื่องจากผูฟองคดีไมใชคูกรณีในการออกเอกสาร
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๒ แล ว ผู ฟ องคดี จะต องยื่ นฟ องต อศาลขอให เพิ กถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนอยางชา การที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแมจะถือเอาวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณา
เรื่องที่ผูฟองคดีรองเรียนตามหนังสือสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๑๑/๖๖๓
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตการที่
นําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยอมพนระยะเวลาการฟองคดีแลวเชนกัน
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๘๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ
สํานักงานเขตบางพลัดที่ออกใบอนุญาตใหนาย ย. ทําการดัดแปลงอาคาร ซึ่งอยูติดกับบานของ
ผูฟ อ งคดี โ ดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย นั้น แมว า เหตุ แ หง การฟ อ งคดี นี้ จะเกิ ดขึ้ น ตั้ ง แต วัน ที่ มี
การออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทดังกลาวก็ตาม แตก็เปนเรื่องการดําเนินการระหวาง
เจาพนักงานทองถิ่นกับนาย ย. เจาของอาคาร ผูฟองคดีซึ่งเปนบุคคลภายนอกยอมไมอาจรูหรือ
ควรรูถึงวันดังกลาวได แตการที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผูอํานวยการ
เขตบางพลัดขอใหระงับการออกใบอนุญาตดังกลาวและขอใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดัดแปลง
อาคารของนาย ย. จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้อยางชาที่สุดในวันที่
๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๓ และผู ฟ อ งคดี ส ามารถที่ จ ะใช สิ ท ธิ ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองได นั บ แต
วันดังกลาว เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๕๕)
(๔) กรณี ที่ ถื อ ว า ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขซึ่งออกเมื่อลวงพนระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๔.๑.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป
๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครองทั่วไป
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีผู ฟอ งคดี ซึ่ง ดํ า รงตํ า แหนง นั กวิ ช าการศึก ษาระดั บ ชํ า นาญการ
พิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแตงตั้งหรือ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๑

ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น ประกาศที่พิพาทดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป
ซึ่งไมมีกฎหมายบัญญัติใหตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และแมขอเท็จจริงในสํานวนจะไมปรากฏชัดแจงวาผูฟองคดีไดทราบถึง
เหตุแหงความเดือดรอนเสียหายจากประกาศฉบับดังกลาวเมื่อใด แตก็เปนกรณีที่พอจะพิจารณา
ได ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ไ ด ไ ม ก อ นวั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔
ซึ่ ง เป น วั น ที่ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต ๓
ไดมีหนังสือแจงประกาศฉบับดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของทราบ เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล
ทางไปรษณียลงทะเบียนประทับตราลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองตอศาล
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟ องคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๕)
๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
ไดรับคําชี้แจงจากเจาหนาที่เกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
ที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองทั่วไป
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๔.๑.๔ กรณีฟองขอใหศาลสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิม
ต อ เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แต น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาพรุ
และผู ใ หญ บ า นหมู ที่ ๑ นาพรุ ได คั ด ค า นการรั ง วั ด โดยอ า งว า ผู ฟ อ งคดี ทํ า การรั ง วั ด รุ ก ล้ํ า
ทางสาธารณประโยชนที่ผูฟองคดีไดอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนแลว เปนเหตุให
เจาพนักงานที่ดินไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดีตอไปได
ขอให ศ าลมีคําพิพากษาหรื อคํ าสั่งใหนายกองคการบริ หารสว นตําบลและผูใหญบ านงดเวน
การยืนยันหรือเพิกถอนการคัดคานการรังวัดอันเปนการขัดขวางการรังวัดรวมโฉนดที่ดินและ
แบงแยกในนามเดิมของผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวานายกองคการบริหารสวนตําบลนาพรุ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๘๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

และผูใหญบานหมูที่ ๑ นาพรุ ไดคัดคานการรังวัดที่ดินเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเจาพนักงานที่ดิน
ไดใหผูฟองคดีและนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหญบานตกลงแนวเขต แตคูกรณีไมสามารถ
ตกลงแนวเขตกันได ผูฟองคดีจึงนําเรื่องดังกลาวไปแจงความรองทุกขที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๕๔ ว า ไม ไ ด อุ ทิ ศ ที่ ดิ น แปลงพิ พ าทให แ ก น ายกองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลเพื่อกอสรางถนนดังกลาวแตอยางใด จึงถือไดวาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเปนวันที่
นายกองค การบริ หารส วนตํ าบลและผู ใหญ คั ด ค า นแนวเขต หรื อ อย า งช า ที่ สุ ด คื อ วั นที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีไปแจงความรองทุกขที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนวันที่
ผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๙๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูเขารวมการประมูลเงินอากรรังนกอีแอน และเปน
ผูชนะการประมูลดังกลาวฟองวา คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร
และองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร ดําเนินโครงการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร
และทําสัญญาสัมปทานกับผูฟองคดีและเอกชนซึ่งชนะการประมูลโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ไมถูกตองตามหลักเกณฑและขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากการดําเนินโครงการดังกลาวมีเงินลงทุนและ
ทรัพยสินตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป แตคณะกรรมการไมไดเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห
โครงการตอกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจาสังกัดเพื่อนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือกระทรวงการคลังพิจารณา และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ ออนุมัติหลักการ ขอให ศาลมีคํ าพิ พากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการดําเนิ นโครงการประมูล
เงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร และสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอนระหวางผูฟองคดีกับ
คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร และองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร
นั้น การที่ผูฟองคดีเขารวมประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร ๔ แหง และเปนผูชนะ
การประมูลตามประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวม ๒ แหง ผู ฟองคดี
จึงเปนผูทราบผลการประมู ลและขอมู ล ของจํานวนเงินตามที่มีผูเสนอราคา และจํานวนเงิน
ผูที่ เสนอราคาสู งสุดทั้ ง ๔ แหง แลว ว า การดํ าเนินการโดยการประมูล เงินอากรรังนกอีแอ น
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๓

มีวงเงินประมูลอากรรังนกอีแอนของผูฟองคดีและเอกชนรายอื่นๆ รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ลานบาท
หรื อ ไม เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี ไ ด เ ข า ทํ า สั ญ ญาโดยทราบข อ มู ล อยู แ ล ว ก อ นทํ า สั ญ ญาเมื่ อ วั น ที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยมิไดโตแยงคัดคานแตอยางใด กรณีจึงเห็นไดวาวันที่มีประกาศจังหวัด
ชุมพร เรื่อง ผลการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖
และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ดังนั้น
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๔)
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟองคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงาน
ที่ ดิน จั ง หวัด นครราชสี ม า สาขาปากช อง ที่ ส อบสวนเปรี ย บเทีย บและออกโฉนดที่ ดินให แ ก
นาง พ. ผูยื่นคําขอ ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับซอนกับที่ดินของผูฟองคดี นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากชอง ไดมีคําสั่งดังกลาว
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งขางตนไมเกิน ๗ วัน นับจากวันที่
ระบุ ใ นคํ า สั่ง จึ งถื อว าผู ฟอ งคดี รู หรื อควรรูถึ ง เหตุแ หง การฟ อ งคดี อย า งชา ที่สุ ดในวั นที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นฟองคัดคานกรณีดังกลาวตอศาลจังหวัดสีคิ้ว
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ และศาลจังหวัดสีคิ้วมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เนื่องจาก
เห็ น ว า คดีอยู ใ นอํ า นาจพิจ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง ผูฟ องคดีได ยื่นอุ ท ธรณ ตอ ศาล
อุทธรณภาค ๓ ศาลจังหวัดสีคิ้วอานคําพิพากษาศาลอุทธรณใหผูฟองคดีฟงเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ และมีคําสั่งใหผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง โดยที่ผูฟองคดีมิไดฎีกาภายใน
เวลาที่กําหนด คดีจึงถึงที่สุดในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ อันเปนวันที่ระยะเวลาฎีกาสิ้นสุดลง
กรณีดังกลาวระยะเวลาการฟองคดีจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๐ และสะดุดหยุดอยูตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตามขอ ๓๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ระยะเวลาการฟองคดี
ตอศาลปกครองจึงลวงพนไปแลว ๕๐ วัน คงเหลือระยะเวลาการฟองคดีอยูอีก ๑๐ วัน ผูฟองคดี
จึงชอบที่ จะนํา คดี มายื่ นฟองต อศาลปกครองภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แตผูฟองคดี
ได นํ า คดี ม ายื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครองเมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๒ จึ ง เป น การยื่ น ฟ อ งคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๘๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เมื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๖๐ แห ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ประกอบ
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๕๔)
กรณี ผู ฟ อ งคดี เ ป น เจ า ของที่ ดิ น มื อ เปล า ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดที่ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหแก
กระทรวงการคลังทับที่ดินของผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีไปใชสิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสือ
เสร็จแลวใหนําหลักฐานการใชสิทธิทางศาลมาแสดงตอเจาหนาที่ หากไมไปใชสิทธิทางศาล
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจะพิจารณาออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ผูฟองคดี
นําคดีนี้มาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งพนกําหนดหกสิบวันนับแตไดรับหนังสือ
ฉบับดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๙๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมยที่ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
และออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ป. และพวกผูยื่นคําขอ ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาที่ดินที่นาย ป. และพวก
ขอออกโฉนดที่ดินพื้นที่บางสวนผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิครอบครองในฐานะทายาทโดยธรรม
ของผูแจงการครอบครองที่ดิน นั้น กรณีดังกลาวเมื่อผูฟองคดีทั้งสองไมพอใจคําสั่งเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมยที่สั่งใหออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ป. และพวก ผูฟองคดีทั้งสองจะตองฟองคดี
ต อ ศาลภายในกํ าหนดหกสิ บ วัน นับ แต วั น ทราบคําสั่ง ทั้ ง นี้ ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีกรณีดังกลาวไวโดยเฉพาะ
อันเป นบทยกเว นตามมาตรา ๔๙ แห งพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ เมื่อขอเท็จจริ ง
ปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยไดมีคําสั่งดังกลาวพรอมทั้งระบุวิธีการยื่นคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งและศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด
บุรีรัมยไดมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองทราบแลว โดยผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒
ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามลําดับ
ผูฟองคดีทั้งสองจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว และมีสิทธินําคดีมาฟอง
ตอศาลภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อันเปนวันครบกําหนด
หกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งตามลําดับ เมื่อผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๐
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๕

กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๖๐
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายกเทศมนตรี
ตํ า บลบ า นกรู ด ที่ ใ ห ผู ฟ อ งคดี รื้ อ ถอนอาคาร นั้ น เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า คณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ ใ นเขตจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ไ ด มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให ย กอุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี
โดยได สงหนัง สื อแจ ง ผลการพิ จารณาอุท ธรณใ ห ผูฟองคดี ท างไปรษณีย ล งทะเบี ย นตอบรั บ
ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ หนั ง สื อ ดั ง กล า วเมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏตามไปรษณี ย
ลงทะเบียนตอบรับ จึงถือไดวาผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว เมื่อผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต ามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห ง
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๔๙ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
กรณี ฟ องขอให ศาลมีคําพิ พากษาหรือคํ าสั่ งใหเพิกถอนคําวินิจฉั ยอุ ทธรณ
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่ใหลดโทษผูฟองคดีลงจากลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการเปนใหปลดออกจากราชการ นั้น คดีนี้พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ไดกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุ ด
ไวเปนการเฉพาะ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ก.พ.ค. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
แจ งผลการพิ จารณาอุ ทธรณ ให ผู ฟ องคดี ทราบ โดยผู ฟ องคดี ได รั บหนั งสื อดั งกล าวเมื่ อวั นที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ซึ่งเปนวันครบเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. การที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีนี้โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่น
คําฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๘๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔.๒ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีเปนขาราชการทหารเรือถูกผูบังคั บบัญชาบังคับให
เขียนใบลาออกโดยมิไดสมัครใจ และกรมสารบรรณทหารเรือหนวยงานตนสังกัดมีคําสั่งอนุมัติ
ใหผูฟองคดีออกจากราชการตามคําขอ ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการแตยังไมได
รับคําตอบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหกองทัพเรือพิจารณา
รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการใหมในตําแหนงเดิมหรือตามความเหมาะสม นั้น คดีนี้ผูฟองคดี
อุ ท ธรณ เ ฉพาะประเด็ น ที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ขอกลั บ เข า รั บ ราชการแต ไ ม ไ ด รั บ คํ า ตอบ
จากหนวยงานทางปกครอง ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดมี
หนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแลว และไมไดรับ
หนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองภายในเกาสิบวัน ผูฟองคดีจึงจะมีสิทธินําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองภายหลังจากระยะเวลาดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึง
ผูบัญชาการทหารเรือเพื่อขอกลับเขารับราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และไดนําคดี
มาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเปนระยะเวลาภายหลังจากมีหนังสือขอกลับ
เขารับราชการเพียง ๕๕ วัน ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๖/๒๕๕๔)
กรณี ฟองขอให ศาลมี คํ าพิพากษาหรื อคํ าสั่งให เลขาธิการสํานั กงานศาลรัฐธรรมนู ญ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนและหรือประเมินขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเลื่อนหรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทั้งสายบริหารและสายงานคดีและวิชาการ ดําเนินการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของผูฟองคดี และมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ระดับ ๙ ชช. โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ผูฟองคดีไดสงผลงานทางวิชาการ รวมทั้งคืนสิทธิ
และประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีจะไดรับจากการเลื่อนระดับยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ผูฟองคดี
สงผลงาน นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ พรอมกับ
สงผลงานทางวิชาการตอผูอํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอเลื่อนและแตงตั้ง
ให ดํ ารงตํ าแหน งเจ าหน าที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ ระดั บ ๙ ชช. ซึ่ งหลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ นบุ คคล
เพื่อแตงตั้งและเลื่อนตําแหนงขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ในเรื่องวิธีการในการแตงตั้งเพื่อเลื่อนตําแหนงขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สายบริหาร
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และสายงานคดีและวิชาการ ขอ ๒.๓.๖ (๑) กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการไดรับผลงานทางวิชาการ
ของผูขอรับการประเมินแลว ใหพิจารณาผลงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจาก
วันที่ไดรับผลงานทางวิชาการ กรณีจึงเห็นไดวาผูฟองคดีจะตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลา ๒ เดือน นับแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
การที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น คํ า ฟ อ งต อ ศาลเมื่ อ วั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ จึ ง เป น การยื่ น คํ า ฟ อ ง
เมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งเดิมเปนเจาหนาที่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร สังกัดศูนยบริการ
เทคโนโลยีนิวเคลียรตามสัญญาจาง ไดรองทุกขขอใหพิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดีแบบไมมี
เงื่ อนไขด วยระยะเวลา ๕ ป แต ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แ ห ง ชาติ
ไมดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณา
เรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูอํานวยการ
สถาบั นเทคโนโลยี นิว เคลียร แหงชาติ มีหนั งสื อลงวั นที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวา
ผูฟองคดีขาดความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและมีปญหาดานการสื่อสารใหตอสัญญา
แบบมีเงื่อนไข ๑ ป ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รองทุกขตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ขอให พิ จ ารณาต อ สั ญ ญาจ า งแบบไม มี เ งื่ อ นไขด ว ย
ระยะเวลา ๕ ป แตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเห็นวากรณีดังกลาวผูฟองคดีตองรองทุกข
ต อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลตามข อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แห งชาติ
(องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีหนังสือสงเรื่องรองทุกขของ
ผู ฟ องคดี ใ ห แ ก ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แ ห ง ชาติ รั บ ไปพิ จ ารณา
มอบหมายให คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุคคลดําเนินการตอไป เมื่อปรากฏว าคณะกรรมการ
บริ หารสถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แ ห ง ชาติ ได รั บหนั งสื อร องทุ กข ของผู ฟ องคดี ที่ ส ง มาจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แตเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีซึ่งเปนระยะเวลาอันสมควรโดยเทียบเคียงจาก
ระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว ไมปรากฏวาคณะกรรมการบริหารสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติโดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดมีการวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
และแจงผลการพิ จารณาเรื่ องรองทุกข ใหผูฟองคดี ทราบ คือ ภายในวันที่ ๑๔ มี นาคม ๒๕๕๔
กรณีจึงถือวามีเหตุแหงการฟองคดีนี้และผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ในวันที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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พนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณดังกลาว คือ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงชอบ
ที่จ ะยื่ นฟ อ งคดีนี้ ภ ายในเก าสิ บวันนั บแต วั นดั งกลาว คื อ ภายในวั นที่ ๑๒ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔
เปนอยางชา ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ จึ งเปนการยื่ นคําฟ องเมื่ อพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรู ถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ออกคําสั่งเรียก
ผู ฟ อ งคดี ก ลั บ เข า รั บ ราชการโดยให ป ระจํ า ส ว นราชการในตํ า แหน ง ประจํ า ฝ า ยอํ า นวยการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พรอมทั้งคืนสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับจากกรณีที่
ผูฟองคดีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ซึ่งตอมาไดมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาวแลว นั้น
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ภายหลังจากมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษผูฟองคดีดังกลาว ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบพบวา ตําแหนงเดิมของผูฟองคดีไมมีตําแหนงวาง จึงเสนอ
ให ผู บั ญชาการตํ ารวจภู ธรภาค ๗ มี คํ าสั่ งให ผู ฟ องคดี กลั บเข ารั บราชการในตํ าแหน งประจํ า
ฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ไดรับบันทึกขอความ
ของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๗ จึงมีกําหนดเวลาพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับบันทึก การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปน
การฟ อ งคดีก อ นครบกํ าหนดเวลาที่ กฎหมายกําหนดหน าที่ ใหผู บั ญชาการตํ ารวจภู ธรภาค ๗
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๑๔/๒๕๕๔)
กรณี ฟ องว า ผู ฟ องคดี ได มี หนั งสื ออุ ทธรณ คํ าสั่ งของผู ว าราชการจั งหวั ดพั ทลุ ง
ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเนื่องจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงเพื่อสงผานตอไปยังผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามลําดับ จนระยะเวลาลวงพนมานานพอสมควรแลว
แตผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูว าราชการจั งหวัดพั ท ลุ งและเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรื อน (ก.พ.)
ดําเนินการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
รับคําฟองไวพิจารณา นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ อุทธรณ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๙

คําสั่งตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผานผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณ มิไดกําหนดระยะเวลาที่เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) ตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) จึงตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายในเกาสิบวัน
นั บ แต วั นที่ ไ ด รั บ หนั ง สื ออุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง แม ไม ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีเมื่อใด แตความ
ในขอ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน กําหนดใหผูบังคั บบัญชาส งหนังสื ออุทธรณตอไปยัง
ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชา
ผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาวพรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษ
ของผู อุทธรณ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต นตามมาตรา ๙๙ และสํานวน
การดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๒ พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ (ถามี)
ไปยังประธาน อ.ก.พ. จังหวัด ประธาน อ.ก.พ. กรม ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือสํานักงาน ก.พ.
แล วแต กรณี ภายในเจ็ ดวั นทํ าการนั บแต วั นได รั บหนั งสื ออุ ทธรณ จึ งต องถื อว าเลขาธิ การ
คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ได รั บ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี อ ย า งช า ที่ สุ ด
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ และตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองตองยื่นฟอง
ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ร อ งขอ
ตอหนวยงานทางปกครองหรื อเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ต ามที่กฎหมายกําหนด
และไม ไ ด รั บ หนั งสื อชี้ แจงจากหน วยงานทางปกครองหรื อเจ าหน าที่ ของรั ฐ ตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญั ติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ดั ง นั้ น การที่ ผู ฟอ งคดี ยื่ นคํ าฟ อ งตอ ศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๓/๒๕๕๔)
กรณี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละสวั ส ดิ ก ารของข า ราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนทายาทและเปนผูจัดการมรดกของนาย ส. ไดยื่นหนังสือ
ต อการรถไฟแห ง ประเทศไทยเพื่ อขอรั บเงิ นสงเคราะห ตกทอดของนาย ส. แต ก ารรถไฟ
แหงประเทศไทยไดมีหนังสือแจงปฏิเสธไมจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา
ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตกทอดดังกลาว จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งวา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๙๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

หนังสือของการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และใหการรถไฟแหงประเทศไทย
จายเงินสงเคราะหตกทอดใหกับผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผู ฟองคดี ได มีหนั งสื อ
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขอรับเงินสงเคราะหตกทอดตอการรถไฟแหงประเทศไทย ผูฟองคดี
จึงตองยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่น
คํารองและไมไดรับ หนังสื อชี้ แจงจากการรถไฟแหงประเทศไทย หรื อไดรับแตเ ปนคําชี้แจง
ที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผลแลวแตกรณี กลาวคือ ตองฟองภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
เมื่อผูฟองคดี เพิ่งยื่ นฟองคดีเมื่อวั นที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเ มื่อพนกํา หนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ องขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งให เจ าพนั กงานที่ ดิ นและนายช างรั งวั ด
ทําการรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิมตามคําขอของผูฟองคดี โดยใหรูปแผนที่ที่ไดจากการรังวัด
มีอาณาเขตดานทิศเหนือและทิศตะวั นตกจดทางสาธารณประโยชนเชนเดิมตามโฉนดที่ดิน
ของผูฟองคดี นั้น ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิม
ต อ เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ตามมาตรา ๔๙
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี นี้ ม ายื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครอง
โดยส งทางไปรษณี ย ลงทะเบี ยนเมื่ อวั นที่ ๒ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๓ จึ งเป นการยื่ นฟ องเมื่ อพ น
กําหนดเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๕๔)
กรณี ฟ องว า ผู ฟ องคดี ได มี หนั งสื อร องเรี ยนถึ งอธิ บดี กรมที่ ดิ นขอให เพิ กถอน
น.ส. ๓ ก. ซึ่งออกใหแกนาง ด. ทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชน แตผูฟองคดี
ยังไมไดรับทราบผลการพิจารณาจากอธิบดีกรมที่ดินแตอยางใด นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
อธิบดีกรมที่ดินไดรับหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีดังกลาวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงมี
หนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาไดรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวดําเนินการแลว แตผูฟองคดี
ก็ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา ซึ่งผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่อธิบดีกรมที่ดินไดรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี
คือ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ แตเนื่องจากวันดังกลาวเปนวันเสารซึ่งเปนวันหยุดทําการ
ดังนั้น ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีนี้ภายในวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันทําการใหม
ตอจากวันหยุดทําการนั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๑

การที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น ฟ อ งคดี นี้ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ จึ ง เป น การยื่ น คํ า ฟ อ ง
เมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๓/๒๕๕๕)
กรณี ฟ องว า ผู ฟ องคดี ได ยื่ นคํ าขอเจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
สาขาชะอวด แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตาม
คําสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดฯ ออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดี นั้น โดยที่การฟองคดีนี้ไมมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนด
ไวเปนอยางอื่น ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
จึงเปนการยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีมีคําขอ
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ รังวัดปกหลักหมายเขตที่ดิน
เพื่อดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมีหนังสือรองเรียนตอ
สภาเทศบาลขอใหตรวจสอบพฤติกรรมของนายกเทศมนตรี เนื่องจากมีความประพฤติเรียกรับเงิน
จากผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาล แตปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดกลับวินิจฉัยใหยุติเรื่องและ
มิไดเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
ขอให ศ าลมี คํ าพิ พากษาหรื อคําสั่งใหผูว าราชการจัง หวัดเสนอความเห็ นตอรัฐ มนตรีว า การ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี
พนจากตําแหนง นั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูวาราชการจังหวัดไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวาขอเท็จจริงไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะรับฟงไดวานายกเทศมนตรี
มีพฤติกรรมตามที่ผูฟองคดีรองเรียนเห็นควรใหยุติเรื่องไวกอน โดยผูวาราชการจังหวัดมิไดเสนอ
ความเห็ นพร อมด วยหลั กฐานต อรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ให ใ ช ดุ ล พิ นิ จ สั่ ง ให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงการที่
ผูวาราชการจังหวัดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในวันที่ไดรับหนังสือ
ดังกลาว คือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอศาลทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๙๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน งปลั ดเทศบาลตํ าบลหนองสอฟ องว า นายอํ าเภอ
เมื อ งกาฬสิ นธุ ล ะเลยต อ หน า ที่ ไ ม ดํา เนิน การสอบสวนพฤติ ก รรมของประธานสภาเทศบาล
ตําบลหนองสอ ตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรายงานใหทราบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหนายอําเภอเมืองกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมของประธานสภาเทศบาลตําบลหนองสอ
และรายงานผลการสอบสวนต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ มี คํ า สั่ ง ถอดถอน
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองสอออกจากตําแหนง นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา นายอําเภอ
เมืองกาฬสินธุมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ แจงใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอทราบวา
การพิจารณาถอดถอนประธานสภาเทศบาลออกจากตําแหนงอยูในอํานาจของสภาเทศบาล
ซึ่งสํานักงานเทศบาลไดลงทะเบียนรับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งในขณะนั้น
ผูฟองคดีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ จึงถือวาผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือ
ชี้ แ จงจากนายอํ า เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ และรู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ใ นวั น ดั ง กล า ว
เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๖/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางละเวนไมดําเนินการตาม
หนังสือที่วาการอําเภอกระทุมแบน ที่ สค ๐๒๑๗.๑๑/๗๙๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
การตรวจสอบการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและกําหนดระยะเวลาใหผูรุกล้ําลําคลองสาธารณะ
ทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย นั้น เมื่อผูฟองคดีอางวาอาศัย
ในบริเวณริมคลองแยกวัดทากระบือและมีผูรุกล้ําคลองดังกลาวจนกระทั่งนายอําเภอกระทุมแบน
มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางแจงผูรุกล้ํา
ลําคลองสาธารณะทุกรายและกําหนดระยะเวลาใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางตามที่เห็นสมควร ซึ่งเปน
หนาที่ตามกฎหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางที่ตองดําเนินการ เมื่อนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางยางไมดําเนินการตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ รองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางยาง
ตอนายอําเภอกระทุมแบน และนายอําเภอกระทุมแบนไดรับหนังสือฉบับดังกลาวแลวในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู ฟองคดีจะต องนําคดีมาฟองภายในวั นที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เมื่อผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีที่พนกําหนด

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๓

ระยะเวลาการฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนนักโทษเด็ดขาด สัญชาติอินเดีย ฟองวาไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่ผูฟองคดีมีคํารองลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ขอความเปนธรรม
ทางกฎหมาย ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพื่อสอบถามขอกฎหมาย รวม ๔ ขอ แต
กระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมชี้แจงคํารองดังกลาวของผูฟองคดี
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคํารองดังกลาวของผูฟองคดี นั้น
เมื่อผูฟองคดีมีคํารอง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ รองทุกขขอความเปนธรรมตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่น
หนังสือรองขอ กลาวคือภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาว กลาวคือ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตเนื่องจากวันดังกลาว
ตรงกับวันอาทิตยเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองภายในวันจันทรที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดี นําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เมื่ อวั นที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยไมแจงผลการพิจารณาในกรณีที่
ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอความเปนธรรมกรณีที่บริษัท ว. ปดประกาศหามมิใหผูฟองคดีเขาสนามมวย
เวทีราชดําเนินโดยไมมีกําหนด และนายทะเบียนมิไดดําเนินการเพิกถอนทะเบียนชั่วคราว
หรือพักใชใบอนุญาตกรณีผูไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๒ หรือผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๕ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรื อ คํา สั่ ง ให สํ านั ก งานคณะกรรมการกี ฬ ามวยและนายทะเบี ย นพิ จ ารณาลงโทษบริ ษั ท ว.
ตามกฎหมาย ใหบริษัท ว. ปลดหนังสือปดประกาศดังกลาวโดยพลัน และใหสํานักงานคณะกรรมการ
กีฬามวยและนายทะเบียนแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบ นั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา
ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอความเปนธรรมเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีจึงตองนําคดี
มาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนเกาสิบวันนับแตวันที่ไดมีหนังสือรองขอดังกลาว
การที่ผู ฟ อ งคดี นํา คดี ม ายื่ นฟ อ งต อ ศาลในวั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๓ จึ ง ล ว งพ น กํ า หนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๙๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ระยะเวลาการฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซื้อรถยนตยี่หอฮอนดา รุน CR-V จากตัวแทนจําหนายรถยนต
แตปรากฏวารถยนตคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองในการผลิต ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียน
ไปยังบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหบริษัทดําเนินการแกไขหรือ
เปลี่ยนรถคันใหมใหแกผูฟองคดี แตบริษัทฮอนดาฯ ไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อรองเรียนขอความเปนธรรมในกรณีดังกลาว แตคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีมติ ไมดําเนินคดีกับ บริษัทฮอนด าฯ แทนผูฟองคดีและใหยุติเรื่องรองเรี ยน
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนิ นคดีกับบริษั ทฮอนด าฯ แทนผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเลขาธิ การ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคได มี ห นั ง สื อ แจ ง ผลการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย น
ให ผู ฟ อ งคดี ท ราบว า คณะกรรมการคุ มครองผู บริ โภคมี ม ติ ไ ม ดํ า เนิ น คดี กั บ บริ ษั ท ฮอนด า ฯ
แทนผูฟองคดีและใหยุติเรื่องของผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๔๙ จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบกับมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง การที่ผูฟองคดียื่นคําฟอง
ตอศาลเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงเปนการยื่นคําฟองตอศาลเมื่อพนเกาสิบวันนับแตวันที่
รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ตามมาตรา ๔๙ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๕)
๔.๓ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่น
๔.๓.๑ การฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
๑) กรณีการกระทําละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดินไดใชอํานาจตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หมวด ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ส. ซึ่งทับที่ดิน
ของผูฟองคดี โดยไมไดแจงใหผูฟองคดีมาระวังแนวเขต ซึ่งเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหาย นั้น เมื่อผูฟองคดีรับวาประมาณ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๕

เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ผู ฟองคดีไดทราบวามีการเดิ นสํารวจออกโฉนดที่ ดินใหแกบุ คคลอื่น
ทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูเหตุแหงการฟองคดีเมื่อเดือนเมษายน
๒๕๔๕ หรืออยางชาที่สุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยไมจําเปนตองยื่นขอออกโฉนดที่ดิน
เพื่อจะไดทราบวาการออกโฉนดที่ดินดังกลาวทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดีจํานวนเนื้อที่เทาไร
เพราะผูฟองคดีย อมจะตองทราบดีอยูแลวว าแนวเขตที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของตนเองอยูตรงไหน
การที่ ผู ฟองคดีนําคดีมาฟ องตอศาลในวั นที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดี เ มื่อพน
กํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ตามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลอื่นใหเขาทําประโยชนในที่ดินแปลงที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน
และออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลดังกลาว
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเนื่องจากไมมีที่ดินสําหรับประกอบอาชีพ ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ เปลี่ยนแปลง
แกไขชื่อผูไดรับอนุญาตในหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข)
จากบุ ค คลดั ง กล า วเป น ชื่ อ ผู ฟ อ งคดี และมี คํ า สั่ ง ห า มบุ ค คลดั ง กล า วพร อ มทั้ ง บริ ว ารเข า มา
ยุงเกี่ยวในที่ดินพิพาท นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการคัดเลือกและออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาว
เปนวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี เมื่อผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ จึ ง เป น การยื่ น ฟ อ งคดี เ กิ น สิ บ ป นั บ แต วั น ที่ มี เ หตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ใหแกบุคคลอื่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากออกโดย
อาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ซึ่งมีชื่อบิดาของผูฟองคดีเปนผูแจงการครอบครอง
ขอใหกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดไปดําเนินการรองเรียนตอหนวยงานทางปกครองหลายหนวยงานเพื่อใหดําเนินการ
ในกรณีดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีไดทราบเหตุแหงการกระทําละเมิดของเจาพนักงานที่ดิน
นับแตผูฟองคดีไปรองเรียนตอหนวยงานทางปกครองครั้งแรก แตขอเท็จจริงไมปรากฏโดยชัดแจง
วาไปรองเรียนครั้งแรกเมื่อใด ดังนั้น จึงตองถือวาวันที่ผูฟองคดีไดไปรองเรียนตอเจาพนักงานที่ดิน
จั ง หวั ด สระแก ว และได ล งลายมื อ ชื่ อ ไว เ ป น หลั ก ฐานในบั น ทึ ก ถ อ ยคํ า (ท.ด. ๑๖) ลงวั น ที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เป น วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ร อ งเรี ย นต อ หน ว ยงานทางปกครองเป น ครั้ ง แรก
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๙๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

และถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีจะตอง
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๒๔/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือสํานักงาน
เทศบาลนครขอนแกนที่คัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี โดยอางวาที่ดินที่นํามาขอออกโฉนด
เปนทางสาธารณประโยชน นั้น เมื่อผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงกรณีเทศบาลนครขอนแกนไดมีหนังสือสํานักงานเทศบาล
นครขอนแกน คัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีในคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี เมื่อผูฟองคดียื่นฟ องคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปน
การยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนหนั ง สื อ
สํ านั กงานเทศบาลนครขอนแก นที่ คั ดค านการออกโฉนดที่ ดิ นของผู ฟ องคดี โดยอ างว าที่ ดิ น
ดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชน นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณา
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของนายกเทศมนตรี
นครขอนแกนที่ใหระงับการกอสรางและรื้อถอนอาคารโดยอางวาผูฟองคดีบุกรุกที่สาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงกรณีเทศบาลนครขอนแกนไดมีหนังสือ
คั ด ค า นการออกโฉนดที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ใ นคํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ดั ง กล า ว กรณี จึ ง ถื อ ได ว า
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๕/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา สํานักงานธนารักษจังหวัดทําการนํารังวัดที่ดินเพื่อขอออก
หนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงทั บ ที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี โ ดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมธนารักษและกระทรวงการคลังงดเวนกระทําการหรือยกเลิกคําขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดี ตัวแทนของกรมธนารักษและ
กระทรวงการคลัง เจาของที่ดินขางเคียง พรอมกับชางรังวัด ไดออกไปทําการรังวัดเพื่อทําแผนที่พิพาท

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๗

และเลื่อนหลักเขตเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ และผลปรากฏวาตัวแทนของกรมธนารักษและ
กระทรวงการคลังไดนําทําการรังวัดชี้แนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดิน
ของผูฟองคดี วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการกระทําละเมิดของกรมธนารักษ
และกระทรวงการคลั ง เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี นี้ ม ายื่ น ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองเมื่ อ วั น ที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําที่ดินซึ่งผูฟองคดี
ครอบครองและทําประโยชนไปขึ้นทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวงโดยไมชอบดวยกฎหมาย
เปนเหตุใหเจาหนาที่ของสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําปายที่มีขอความวาที่ดินสงวน
กรมทางหลวงไปปกในที่ดินดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานบํารุงทาง
นครราชสีมาที่ ๓ ถอนปายออกจากที่ดินของผูฟองคดี และเพิกถอนทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขต
ทางหลวงดังกลาว นั้น การที่สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําที่ดินพิพาทขึ้นทะเบียน
แสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และกระทรวงคมนาคมไดมีประกาศ เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน
แกงานทางฯ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซึ่งประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๓๖ และตอมา สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ไดติดตั้งปายบริเวณ
ที่ดินสงวนของกรมทางหลวงในที่พิพาท จึงเปนการรบกวนการใชสอยและสอดเขาเกี่ยวของกับ
ที่ดินซึ่งผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชน ผูฟองคดียอมมีสิทธิติดตามเรียกรองที่ดินคืน
และขัดขวางมิใหสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ สอดเขาเกี่ยวของไดตลอดเวลาที่ที่ดินนั้น
เปนของผูฟองคดี ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อปรากฏวา
การกระทําอันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้ยังคงมีตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้
มาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๓๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา นายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ ไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี
โดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองน้ําสาธารณประโยชน ทําใหเจาพนักงานที่ดินไมสามารถออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน และรวมกันชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ชางรังวัดไดทําการรังวัดที่ดินตามที่ผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแลว ตอมา ผูฟองคดีไดมาพบพนักงานเจาหนาที่โดยอางวา
ไดลงชื่อในบันทึกถอยคําในการนํารังวัดที่ดินในครั้งกอนซึ่งระบุถึงแนวเขตที่ดินดานทิศใตวา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒๙๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีสภาพเปนรองน้ําสาธารณประโยชนซึ่งใชประโยชนรวมกันดวยความเขาใจผิด รองน้ําดังกลาว
เปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดี และขอใหชางรังวัดทําการรังวัดตรวจสอบที่ดินใหมอีกครั้ง ซึ่งชางรังวัด
ไดทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินเฉพาะดานทิศใตอีกครั้งในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผูแทนนายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดมาระวังชี้แนวเขตที่ดิน
แตไมลงชื่อรับรองแนวเขต กรณีจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่นายอําเภอโนนแดง
และนายกองคการบริหารสว นตํ าบลดอนยาวใหญ ยืนยั นหรือรับรองอาณาเขตที่ดินซึ่ งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินทําใหผูฟองคดีไมสามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินได อันเปนเหตุ
แห ง การฟ อ งคดี นี้ ใ นวั น ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม ายื่ น ฟ อ งในวั น ที่
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๓๙/๒๕๕๔)
กรณีฟอ งวา เจา พนัก งานที่ดิน จัง หวัด นนทบุรี สาขาปากเกร็ด ได
จดทะเบียนโอนขายที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีใหแกบุคคลอื่นโดยผูฟองคดี
มิไดรูเห็นหรือยินยอม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนในที่ดินแปลงดังกลาว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายพรอม
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีไดรับแจง
จากสามีวาที่ดินและบานตามโฉนดที่ดินดังกลาวถูกยึดทรัพยและไดขนยายทรัพยสินทั้งหมด
ออกจากบานแลว เมื่อผูฟอ งคดีไปตรวจสอบพบวามีบุคคลอื่นอาศัยอยูในบานแลว กรณีจึงถือไดวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ แมในขณะนั้นศาลปกครองจะยัง
มิ ไ ด เ ป ด ทํ า การ ผู ฟ อ งคดี ก็ ส ามารถนํ า คดี ไ ปฟ อ งต อ ศาลยุ ติ ธ รรมได แต เ มื่ อ ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด
ดําเนินการแตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดี
เมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กระทรวงมหาดไทย
และกรมที่ดินไดจัดทําโครงการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไร (คจก.) ในพื้นที่อําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสองครอบครองและทําประโยชน โดยไมไดมีการบอกกลาว
และไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดีทั้งสอง ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ ดิ นร ว มกั น ชดใช เ งิ น ค า เสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สอง นั้ น
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า เมื่ อ ประมาณเดื อ นมี น าคม ๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยได จั ด ทํ า
โครงการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไร (คจก.) ในพื้นที่อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทั บ ที่ ดิ น ของผู ฟ องคดี ทั้ งสอง ต อมา วั นที่ ๑๙ กั นยายน ๒๕๔๔ ผู ฟ องคดี ทั้ งสองได ร องทุ กข
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๙

ขอความเป น ธรรมต อ นายกรั ฐ มนตรี และสํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด ส ง เรื่ อ งให
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณา
ใหความชวยเหลือโดยจัดหาที่ดินทํากินแหลงใหมใหหรือจายเงินชดเชยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง
ตอมา สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมีหนังสือแจงผลการดําเนินการแกไขปญหา
ความเดื อ ดร อ นเรื่ อ งที่ ดิ น ทํ า กิ น ให ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองทราบว า ได ต รวจสอบพื้ น ที่ แ ละเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแลวพบวาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
มีผูถือครองและทําประโยชนในที่ดินเต็มพื้นที่ไมปรากฏวามีที่ดินแปลงวางในเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่จะนํามาจัดใหแกผูฟองคดีทั้งสองได กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงการกระทํา
อันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้อยางชาที่สุดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ อันเปนวันที่ผูฟองคดี
ทั้งสองมีหนังสือรองทุกขตอนายกรัฐมนตรี เมื่อผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๘๐/๒๕๕๕ และ
ที่ ๑๐๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซื้อที่ดินจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห และในวันรับโอนมารดาของผูฟองคดีและญาติไดตกลงซื้อที่ดินที่เหลืออยู ๙ ตารางวา
ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดาของผูฟองคดีนั้น
ได ใ ห นาย ช . ซึ่ งเป นน องชายเป นผู รั บโอนแทน ต อ มา ได ทํ า การรั ง วั ด แบ ง กรรมสิ ท ธิ์ ร วม
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไขรูปแผนที่
ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวนเนื้อที่ดินใหเพิ่มจากเดิมอีก
๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซึ่งรับโอนที่ดินตอมาไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหกรมที่ดิน สํานักงานเขตบางกะป และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ขอใหกรมที่ดินแกไขรูปแผนที่ ระยะความกวางและจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน
ให ถู กต อ ง จึ งถื อ ว าวั นที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๕๒ เป น วั นที่ รู หรื อควรรู ถึ ง เหตุ แห ง การฟ อ งคดี
เปนอยางชา เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปน
การฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕)
กรณีที่ฟองรวมสามขอหา กลาวคือ ขอหาที่หนึ่งฟองวา กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนา
อุทยานแหงชาติเขาหลวง ใชอํานาจออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๐๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กอสรางที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ ทับที่ดินของผูฟองคดีบางสวน ขอให
ศาลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สามรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร า ง อาคารสํ า นั ก งาน
บานพัก โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ขอหาที่สองฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออก
โฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ แตหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงไมใหทําการรังวัดโดยอางวา
เป น การขออนุ ญ าตเข า มารั ง วั ด ที่ ดิ น เพื่ อ ออกโฉนดที่ ดิ น ในเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาหลวง
และในขณะดําเนินการรังวัดที่ดินไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาหลวงเขามาหามทําการรังวัด
พรอมทั้งจะจับกุมผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดีทําใหตองยุติการรังวัด ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งหามมิใหหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงขัดขวางการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน
ตามคําขอของผูฟองคดี และขอหาที่สามฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูใหญบานหมูที่ ๔ ในฐานะ
ประธานคณะทํางานระดั บหมู บาน ขอใหสํารวจการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี แต ประธาน
คณะทํางานระดับหมูบานมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงวาหัวหนาอุทยานแหงชาติ
เขาหลวงไมใหดําเนินการสํารวจการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งหามมิใหหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงขัดขวางการสํารวจการครอบครองที่ดินของ
ผูฟองคดีในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาหลวง นั้น ในสวนขอหาที่หนึ่งนั้น กรณีถือไดวาเปนการ
ฟองคดีเพื่อติดตามเอาที่ดินคืนจากผูถูกฟองคดีทั้งสาม ซึ่งไมมีกําหนดอายุความ ตามมาตรา ๑๓๓๖
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และ
โรงจอดรถ ยังคงรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีตลอดมาจนถึงปจจุบัน กรณีจึงถือไดวาเปนการกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดีตอเนื่องตลอดมาจนถึงตราบเทาที่ยังไมไดรื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวออกไป
เมื่อเหตุแหงการฟองคดีนี้ยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับขอหาที่สองนั้น กรณีถือไดวาวันทําการรังวัด
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และขอหาที่สามนั้น
เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่แจงวาหัวหนา
อุท ยานแหง ชาติ เ ขาหลวงไม ใ ห ดํ า เนิ น การสํ า รวจการครอบครองที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี เ มื่ อ ใด
แตผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงนายอําเภอลานสกาในฐานะประธาน
คณะทํางานระดับอําเภอขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหาที่สามอยางชาในวันดังกลาว
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายใน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๑

หนึ่งปนับแตวั นที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จายคืนเงินสมาชิก
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการใหแกผูฟองคดีโดยคิดมูลคาตอหนวย ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๑ ทั้งที่ผูฟองคดีพนสมาชิกภาพเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายโดยไดรับเงินคืนลดลง ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาหนังสื อแจงยอดเงินสมาชิกพนสภาพกองทุนบํ าเหน็ จบํานาญ
ข า ราชการได แ สดงถึ ง จํ า นวนหน ว ยของการจ า ยเงิ นคื น และจํา นวนมูล ค า ตอ หน ว ย รวมถึ ง
ยอดเงินในกองทุนของผูฟองคดีวาสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงถือไดวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงการที่กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดคิดมูลคาตอหนวย ณ วันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และจํานวนยอดเงินที่ผูฟองคดีไดรับลดลงในวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
แจงยอดเงินดังกลาวแลว เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงยอดเงินดังกลาว
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว
การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดี
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการราชทัณฑ
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนนักโทษเด็ดขาดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในความผิดฐานจําหนายเมทแอมเฟตามีนฟองวา คณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีโดยไมพิจารณาลดโทษให ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดี
ไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น โดยที่
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชกฤษฎี กาพระราชทานอภั ยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํ าหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษดําเนินการตรวจสอบผูซึ่งจะไดรับพระราชทาน
อภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลแหงทองที่ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใชบังคับ ดังนั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวผูฟองคดีชอบที่จะดําเนินการฟองรอง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาสั่งการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภั ยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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โดยผูฟอ งคดีอ าจใช สิท ธิ ไ ด อย า งชาที่สุด ภายในหนึ่งป เ มื่ อพนกํา หนดเก า สิบ วันนั บ แตวั น ที่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ อีกทั้ง เมื่อผูฟองคดีรับวาผูฟองคดีรับทราบพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงควรที่จะไดรูวาผูฟองคดี
ไมอยูในขายไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวภายในสิ้นเดือนธันวาคม
๒๕๕๐ เปนอยางชา และชอบที่จะฟองคดีตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาวเชนกัน
การที่ผู ฟองคดี ยื่ นฟ องคดี นี้ ต อ ศาลปกครองทางไปรษณียล งทะเบีย นเมื่ อวั นที่ ๒๖ ตุล าคม
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
กรณีฟองวา นายทะเบียนพาณิชยจังหวัดปทุมธานีกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
ดวยการอนุญาตใหจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนจํากัดซึ่งเปนลูกหนี้ของผูฟองคดี ทั้งที่ทราบวา
หางหุนสวนจํากัดดังกลาวมีหนี้ตามคําพิพากษาที่ตองชําระใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวาป พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดไปขอเอกสารงบการเงินของหางหุนสวนจํากัดดังกลาว
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๔๙ ขอใหนายทะเบียนพาณิชยจังหวัดปทุมธานี รับผิดชดใชคาเสียหายและชี้แจงกรณีที่
ไดจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนจํากัดดังกลาว ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่นายทะเบียนพาณิชย
จังหวัดปทุมธานี ไดจดทะเบียนเลิกหางฯ ใหกับหางหุนสวนจํากัดดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และนํ าคดีมาฟ องต อศาลปกครองในวั นที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓ จึ งเป นการยื่ นฟ องเกิ นระยะเวลา
หนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ รนารี สาขาวิ ศวกรรมเครื่ องกล เข าศึ กษาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ได รั บความเดื อดร อนเสี ยหาย
จากกระบวนการจัดการศึ กษาและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรของ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี ที่ มี ม าตรฐานสูงเกิน ไป เป น เหตุใ หผู ฟอ งคดี ตอ งพน สภาพ
การเปนนักศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี และใหดําเนินการแกไขหลักสูตรทั้งหมด นั้น เมื่อขอเท็จจริง
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๓

ปรากฏว า ผู ฟ องคดี ได เข าเป นนั กศึ กษาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๖ และพ นสภาพการเป นนั กศึ กษา
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดั งนั้ น ผูฟองคดีย อมรูหรือควรรู ถึงเหตุแห งการฟ องคดี นี้ ตั้ งแต เมื่ อเข าเป น
นั กศึ กษา หรื ออย างช าที่ สุ ดภายในเดื อนเมษายน ๒๕๔๑ ซึ่ งเป นวั นสิ้ นสุ ดป การศึ กษา ๒๕๔๐
ซึ่ งแม ในขณะนั้ นศาลปกครองจะยั ง ไม เ ป ด ทํ า การ แต ห ากผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า การกระทํ า ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในกรณีดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแลว ผูฟองคดี
ก็ สามารถที่ จะยื่ นฟ องคดี ต อศาลยุ ติ ธรรมได ภายในหนึ่ งป นั บแต วั นที่ รู ถึ งการกระทํ าละเมิ ด
และรู ตั วผู จะพึ งต องชดใช ค าสิ นไหมทดแทน ตามมาตรา ๔๔๘ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย หรือใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
รูถึงเหตุแหงการรองทุกขตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผูฟองคดีไดนําคดีที่พิพาทนี้มาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๔ จึงเป นการนํ าคดี ที่ พนกําหนดระยะเวลาฟองรองก อนศาลปกครองเปดทําการมาฟอ ง
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กรณีฟองวา แพทยของโรงพยาบาลชลประทานซึ่งเปนหนวยบริการประจํา
ที่ผูฟองคดีไดลงทะเบียนไวตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ไมสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
ไปรั ก ษาตั ว ที่โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชตามที่ ผู ฟ อ งคดี ร อ งขอ แตไ ด สง ตั ว บุ ต รชายของผู ฟ อ งคดี
ไปรักษาตัวที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินีแทน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคําสั่ งใหโรงพยาบาลชลประทานมีคําสั่งสงตัว บุตรชายของผู ฟองคดี
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดนําตัวบุตรชายไป
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชลประทาน ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่บุตรชายมีสิทธิตามบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนา ตอมา ปรากฏวาบุตรชายของผูฟองคดีลืมตาซายไมขึ้น ผูฟองคดีจึงนําตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลศิริราช และแพทยไดตรวจพบตอกระจกในตา ซึ่งตองรักษาโดยการผาตัดและ
ไดนัดผาตัดในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แพทยของโรงพยาบาลศิริราชไดมีบันทึกขอความ
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหโรงพยาบาลชลประทานมีหนังสือนําสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
เพื่อรักษาตอที่โรงพยาบาลศิริราช โดยผูฟองคดีไดนําบันทึกขอความดังกลาวมาพบแพทยของ
โรงพยาบาลชลประทานเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ แตแพทยของโรงพยาบาลชลประทาน
ใชดุลพินิจใหสงตัวบุตรชายของผูฟองคดีไปรักษาตอที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี ดังนั้น
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๐๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี พิ พ าทตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนฟองวา อธิบดีกรมทางหลวงดําเนินการ
กอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๑๓ (บานเหลา – ทายม) ผานที่ดินทํากินของผูฟองคดี
ทั้งสามสิบหกคน โดยไมจายเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคน ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิบดีกรมทางหลวงดําเนินการและมีคําสั่งเกี่ยวกับการจายเงิน
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคน นั้น เมื่อผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนกลาวอางวา
อธิบดีกรมทางหลวงไดดําเนินการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๑๓ ดังกลาวตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยไม ไ ด จ า ยเงิ น ค า ทดแทนหรือ ค า ชดเชยใหแ ก เ จ า ของที่ ดิน จึ ง เป น กรณี ที่
ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนใชสิทธิในฐานะที่เปนเจาของที่ดินติดตามเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตน
ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามสิ บ หกคน
สามารถฟองตอศาลขอใหอธิบดีกรมทางหลวงคืนทรัพยสินของตนหรือใชราคาที่ดินไดตลอดเวลา
ที่อธิบดีกรมทางหลวงยังไมไดคืนทรัพยหรือชดใชราคาทรัพยใหแกผูฟองคดี โดยการฟองคดีดังกลาว
ไมมีกําหนดระยะเวลาการฟองคดี เมื่อผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนยื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงยังไมพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟองว า กรมชลประทานได ดําเนิ นการขุดลอกลํ าหว ยพะเนีย ง
รุกล้ําและนําดินที่ขุดลอกมาถมในที่ดินของผูฟองคดี ทําใหทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับความ
เสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมชลประทานชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
นั้น แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาเจาหนาที่ของกรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกลําพะเนียง
รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๙ แตที่ดินพิพาทของ
ผูฟองคดียังคงถูกรุกล้ําและยังไมไดคืน กรณีจึงถือวากรมชลประทานกระทําละเมิดผูฟองคดี
ตอเนื่องตลอดมาจนถึงปจจุบัน ผูฟองคดีในฐานะเจาของที่ดินยอมมีสิทธิ ฟองเรียกเอาที่ดิน
พิพาทคืนหรือใหกรมชลประทานชดใชคาสินไหมทดแทนแทนการคืนที่ดินพิพาท เมื่อกรมชลประทาน
ยังไมไดคืนทรัพยซึ่งเปนที่ดินพิพาทแกผูฟองคดี ผูฟองคดียอมมีสิทธิติดตามเรียกรองเอาทรัพย
ของตนเองคืนจากผูละเมิดไดตลอดเวลา ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง
เมื่ อวั นที่ ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓ จึ งยั งไม พ นกํ าหนดระยะเวลาการฟ องคดี ต ามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๕

๒) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกกฎ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ใหผูซึ่งเปนพนักงานของสํานักงานอยูในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยู
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ซึ่งมีผล
เปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดี
เสียสิทธิการตอเวลางานเมื่อเกษียณอายุในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่
จะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมกันชดใชคาเสียหายจากการสูญเสียรายไดจากเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน และเงินชวยคาครองชีพที่ควรไดรับหากไดรับการตออายุราชการในตําแหนง
พนักงานประจําพิเศษ พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลัง
ระเบียบที่พิพาทประกาศใชบังคับ ผูฟองคดีเลือกที่จะยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ผูกระทําละเมิดอยูในสังกัดพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตโดยที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดอยูในสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูฟองคดีจึงตองยื่นคําขอตอ
กระทรวงการคลังภายในหนึ่งป นับแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันที่ระเบียบดังกลาว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ถึงเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชดใชคาเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดี จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยไมถูกตองและลวงพน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว แมตอมาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตอบปฏิเสธการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ก็มิอาจทําให
ผูฟองคดีเกิดสิทธิที่จะนําการตอบปฏิเสธของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาฟองตอ
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ไดอีกแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๐๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกคําสั่ง
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ
และมี คํ าสั่ งให ออกโฉนดที่ ดิ น แก ผู ฟ อ งคดี เ ท าที่ ผู ฟ อ งคดี ค รอบครองและทํ า ประโยชน ต าม
หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน ที่ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น เป น หลั ก ฐานประกอบคํ า ขอออกโฉนดที่ ดิ น
โดยให กั นส วนที่ นํ ารั งวั ดรุ กล้ํ าที่ ดิ นแปลงข างเคี ยงออกโดยมิ ชอบ เป นเหตุ ให เนื้ อที่ ดิ นของ
ผูฟองคดีขาดหายไปบางสวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีนําชี้แนวเขต นั้น โดยที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหฝายที่ไมพอใจคําวินิจฉัยสั่งการของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในการสอบสวนเปรียบเทียบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน สามารถยื่นฟองคดีตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู ฟอ งคดี จึง ไม จํา ต อ งอุท ธรณ คํา สั่ง ของเจ า พนัก งานที่ดิ นจั งหวั ดสาขากอ นฟ อ งคดี ดั งนั้ น
เมื่อปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจงคําสั่งพิพาท
ใหผูฟองคดีทราบ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟอง
ภายในกํ าหนดระยะเวลาการฟ องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา
ทําใหผูฟองคดีไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียงหนึ่งขั้น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
กรมที่ดินชดใชคาเสียหายและดอกเบี้ยแกผูฟองคดี นั้น แมไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี
ไดรับทราบคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิพาทเมื่อใด แตเมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ตออธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอความเปนธรรมกรณีดังกลาว อธิบดีกรมที่ดินจึงตอง
สงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้งคําชี้แจงของตนไปยังผูมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องรองทุกขภายในเจ็ดวันทําการ หลังจากนั้น ผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขมีเวลา
ในการพิจารณาอีกไมเกินเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว กลาวคือ อยางชาภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๗

๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสาม และขอ ๑๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เมื่อปรากฏวาผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขมิไดพิจารณาเรื่องรองทุกขของ
ผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในวันดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันที่ผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขจะตองพิจารณา
เรื่ องรองทุกขใ หแล วเสร็จ ผู ฟองคดี จึงมีสิ ท ธินําคดีมาฟองตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ไดมีคําสั่งงดเบิกคาเชาซื้อ
บานของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีนําเงินคาเชาบานที่ไดรับไปแลวมาคืนแกทางราชการ ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ซึ่งผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙
ไดวินิจฉั ยอุทธรณโดยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี ผูฟองคดี
เห็นว าคําสั่ งดังกล าวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ คืนเงินคาเชาบานที่เรียกเก็บไปจากผูฟองคดี นั้น เมื่อผูฟองคดี
ไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ โดยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติ
เบิกเงินคาเชาบานของผู ฟองคดี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไดนําคดีมาฟองตอศาล
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีที่อยูในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของอธิบดี
กรมชลประทานที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและใหกรมชลประทานชดใชเงินบํานาญ
และเงินบําเหน็จดํารงชีพพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อการฟองเรียกบําเหน็จบํานาญ
พรอมดอกเบี้ยดังกลาวสืบเนื่องจากเหตุที่ผูฟองคดีอางวาอธิบดีกรมชลประทานมีคําสั่งไลผูฟองคดี
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๓๐๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งผูฟองคดีไดอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาว แต ก.พ.
มิไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณี
จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองในขอหานี้ตอศาล
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ
ควรรู ถึ งเหตุ แห งการฟ องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด ฟองเพิ่มเติมวา
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครมีคําสั่งใหเพิกถอนการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
ผูเปนหุนสวน หุนสวนผูจัดการ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว โดยนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ไดรับอุทธรณเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตมิไดพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดรับอุทธรณ ตามขอ ๘๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานั กงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แกไข
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เหตุแหงการฟองคดีละเมิดอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง
จึงเกิดขึ้นเมื่อพนกําหนดสามสิบวันดังกลาว คือ ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เมื่อผูฟองคดี
ยื่นคําฟองในคดีเดิมขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ
ด ว ยกฎหมายที่ ทํ าให ผู ฟ องคดี เสี ยหายอั นเป นเหตุ แห งการฟ องคดี ละเมิ ดอั นเกิ ดจากคํ าสั่ ง
ทางปกครองอยางชาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองเพิ่มเติมภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการ
ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๔)
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๙

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมการปกครองจําหนายชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบี ย นบ า นโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ทํ า ให ผู ฟ อ งคดี เ สี ย สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลตาม
โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการปกครองชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวา เจาหนาที่ของกรมการปกครองไดจําหนายชื่อของ
ผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถ
ใชสิทธิตามโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคในโรงพยาบาลของรัฐได กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สดุ ตั้งแตวันที่ผูฟองคดีรูวาตนถูกปฏิเสธหรือระงับการใชสิทธิ
ในการรักษาพยาบาลตามโครงการดังกลาวจากโรงพยาบาลของรัฐในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑
การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
กรณีฟองวา เทศบาลเมืองปากชองไดออกประกาศประมูลซื้อรถยนตบรรทุก
เอนกประสงคและรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย โดยมีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อันเปนการกีดกันไมใหผูฟองคดีเขารวมการประมูล ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาล
เมืองปากชองชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลเมืองปากชอง
ไดออกประกาศประมูลซื้อรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงคและรถบรรทุกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งผูฟองคดีสามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดทราบ
ประกาศดังกลาว เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันใด แตผูฟองคดี
ไดมีหนังสือรองเรียนในกรณีดังกลาวตอเทศบาลเมืองปากชอง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา คือ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถไดมีคําสั่งอนุญาตใหนาย บ.
พี่ชายของผูฟองคดีโอนกิจการโรงเรียนสองแหงใหแกบุคคลอื่น เปนเหตุใหผูฟองคดีในฐานะ
ทายาทคนหนึ่งของเจามรดกไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ชดใชคาเสียหาย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๑๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสิทธิของผูฟองคดีที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงเรียนทั้งสองแหงเกิดมีขึ้นภายหลังจากที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถมีคําพิพากษาตามยอมใหผูฟองคดี
นาย ม. นาย ภ. และนางสาว จ. เปนผูรับใบอนุญาตของโรงเรียนทั้งสองแหงไปดําเนินกิจการ
ภายหลังจากที่ไดยื่นขอใบอนุญาตแลว แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดี นาย ม. นาย ภ. และนางสาว จ.
ไดดําเนินการตามคําพิพากษาตามยอมแตประการใด แตเมื่อผูฟองคดีรวมกับนาย ม. นาย ภ.
และนางสาว จ. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ขอใหผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ
โอนกิจการโรงเรียนทั้งสองแหงตามคําพิพากษาตามยอม จึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีขอหานี้อยางชาที่สุดในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๔)
๔) กรณีการกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ องว า สถาบั นพระปกเกล าและเลขาธิ การสถาบั นพระปกเกล า
ละเลยตอหนาที่ในการคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูฟองคดีในระหวางที่ผูฟองคดี
ถูกปลดออกจากการเปนพนักงานของสถาบันพระปกเกลา จนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับการแตงตั้ง
ใหกลับเขาเปนพนักงานของสถาบันพระปกเกลา ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงมีคําขอ
ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสถาบันพระปกเกลาและเลขาธิการสถาบันพระปกเกลาชดใชคืน
เงินเดือนและสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาศาลปกครองสูงสุด
ได มี คํ าพิ พากษายื นตามคํ าพิ พากษาของศาลปกครองชั้ นต น ให เพิ กถอนคํ าสั่ งของสถาบั น
พระปกเกล าที่ ลงโทษปลดผู ฟ องคดี ออกจากการเป นพนั กงานของสถาบั นพระปกเกล า โดย
ศาลปกครองชั้นตนไดอานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ซึ่งตอมาสถาบันพระปกเกลาไดมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขาเปนพนักงาน แตไมไดคืนเงินเดือน
และสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูฟองคดีในระหวางที่ผูฟองคดีถูกปลดออกจากการเปนพนักงาน
จนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาเปนพนักงานแตอยางใด กรณีจึงตองถือวาวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผูฟองคดีไดทราบคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและไดทราบถึงสิทธิที่จะ
ได รับ เงิ นเดื อนรวมถึ งสิ ท ธิป ระโยชน ต างๆ ในระหวางถูกปลดออกจากการเปนพนักงานของ
สถาบั นพระปกเกล าเป นวั นที่ ผู ฟองคดี รู หรื อควรรู ถึ งเหตุ แห งการฟ องคดี เมื่ อผู ฟ องคดี นําคดี
มาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๑

รู หรื อควรรู ถึ งเหตุ แห งการฟ องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๕๔)
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งเดิ มรั บราชการตํ ารวจ ฟ องขอให ศาลมี คํ าพิ พากษา
หรื อมี คํ าสั่ งให สถานี ตํ ารวจภู ธรเวี ยงแก น ดํ าเนิ นการเบิ กจ ายเงิ นเดื อนที่ ผู ฟ องคดี พึ ง ได รั บ
ระหวางถูกสั่งใหพักราชการและระหวางอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการใหแกผูฟองคดี นั้น
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด มี ห นั ง สื อลงวั นที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖
แจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูฟองคดีวา รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหยกอุทธรณตามมติของ ก.ตร. ทั้งยังมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา
ผูฟองคดี ไดรับหนังสื อดังกลาวภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๖ เปนอยางชา ดังนั้น ผู ฟองคดี
จึงยอมจะทราบถึงการที่สถานีตํารวจภูธรเวียงแกน ไมดําเนินการเบิกจายเงินเดือนและเงินอื่น
ในลั ก ษณะเดี ย วกัน ใหแกผูฟองคดี ตั้งแต วันที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๔๒ อันเปนวันที่ผูฟองคดี
ถูกพักราชการจนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหแกผูฟองคดีภายในเวลา
หลังจากนั้นไมนานนัก และไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม ผูฟองคดียอมจะทราบถึงเหตุดังกลาว
ภายในเวลาไม เกิ นสิ้ น ป พ.ศ. ๒๕๔๖ เป น อย า งช า ดั ง นั้ น การที่ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น คํ า ฟ อ งคดี นี้
ตอเรือนจํากลางพิษณุโลกเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหเรือนจําสงคําฟองตอศาลปกครอง
และเรือนจําไดสงคํ าฟองทางไปรษณียไมลงทะเบียน โดยคําฟองมาถึงศาลปกครองพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ตามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟ องว า สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ไม บรรจุ และแต งตั้ งผู ฟ องคดี
ซึ่ งเป นผูส อบแข งขั น ไดในกลุมสายงานป องกันและปราบปราม (ปป. ๑) ตามบั ญชี แนบทาย
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดและสํารอง ในการรับสมัคร
และสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมกับผูสอบแขงขันไดรายอื่นๆ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายพรอมทั้งดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
แตงตั้งยศและบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันรายอื่นเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
แตไมบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงถือวานับแตวันที่ ๒๕
กั น ยายน ๒๕๕๑ เป น วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี นี้ เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๑๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ได ยื่นฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๔๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบั ติ ไมพิจารณาจา ยเงินบําเหน็จใหแก ผูฟองคดีต ามที่ผูฟองคดี
ยื่นแบบคําขอรับเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมไดรับบําเหน็จลูกจางประจําตามสิทธิที่ผูฟองคดีพึงมีพึงได
ตามกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ เทศบาลตําบล
ถนนใหญ และอําเภอเมืองลพบุรี จายเงินบําเหน็จลูกจางประจําใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มิไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาจายเงินบําเหน็จไวโดยเฉพาะ จึงตองพิจารณาระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะในสวนที่กําหนดเวลาใหเจาหนาที่
ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั นที่ มี หนั งสื อร องขอต อหน วยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับมาตรา ๕๑ เมื่อผูฟองคดีไดยื่น
แบบคําขอรับเงินบําเหน็จลู กจางประจําตอนายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ ซึ่งเปนผู ที่มีอํานาจ
พิ จารณาสั่งจ ายเงิ นบํ าเหน็ จลู กจ างประจํา เมื่ อวั นที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรี ตํ าบล
ถนนใหญ จึงมีหนาที่ตองพิจารณาและดําเนินการจายเงินบําเหน็จแกผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เมื่อผูฟองคดีอางวานายกเทศมนตรีฯ ละเลยไมไดจายเงินบําเหน็จตามสิทธิ
ที่ผูฟองคดีพึงมีพึงไดอันเปนการละเมิดตอผูฟองคดี กรณีจึงถือวาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนวันที่
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามนัยมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๗/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไมรับ
คําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวน
ที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดีไมอาจ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๓

กอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือ
จํ า หน า ยได ขอให ก รมที่ ดิ น มี คํ า สั่ ง หรื อ ดํ า เนิ น การให เ จ า พนั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืน ใหแกการทางพิ เศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศ าล
กําหนดและใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอรังวัดแบงขาย ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพื่อขอรังวัดที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
ใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินมิไดกําหนดระยะเวลาในการ
ดํ า เนินการรั งวัดดั งกลา วไว แตในการปฏิบัติงานเพื่อใหบ ริ การประชาชน กรมที่ดินซึ่ งเปน
หนวยงานทางปกครองและพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติหนาที่ตามคําขอรังวัดของผูฟองคดี
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งกรณีนี้ คือ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดียื่น
คําขอ กล าวคือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๓๙ เมื่อพนักงานเจาหน าที่ของกรมที่ ดินมิ ได
ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยวันสุดทายที่
จะตองยื่นฟอง คือ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการหากผูฟองคดี
ประสงคจะฟองคดีเพื่อบังคับใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีก็ชอบ
ที่จะนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม ซึ่งเปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น แต
ผูฟองคดีก็มิไดนําคดีไปฟองตอศาลภายในระยะเวลาดังกลาวจนพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
เมื่อศาลปกครองเปดทําการวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีนําคดีที่พนระยะเวลาการฟองคดี
แลวมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับคําขอ
รังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น เมื่อปรากฏวาเจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ไมรับคําขอดังกลาวไวพิจารณา จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๔๙ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองวา เทศบาลเมืองจันทบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ไมดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ผูรองสอดตอเติมอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย เปนเหตุให
ทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลเมืองจันทบุรี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๑๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือรองเรียนตอเทศบาลเมืองจันทบุรีใหมาตรวจดูการกอสรางและตอเติม
อาคารของผูรองสอด ตอมารองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๑ วานายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได
มีคําสั่งใหผูรองสอดระงับการกอสรางดัดแปลง/ตอเติมอาคาร (ค. ๓) และมีคําสั่งใหผูรองสอดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง/ตอเติมอาคาร (ค. ๙) แลว ซึ่งจะครบกําหนดการแจงให
ดําเนินการในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า วล า ช า เกิ น สมควรตั้ ง แต วั น ที่ ร องนายกเทศมนตรี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๑ ทราบ
และเมื่ อ นั บ จากวั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี จ นถึ ง วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สอง
ยื่นคํ าฟ อ งเป น ระยะเวลาสองป เ ศษ กรณีจึงเปน การยื่นคํา ฟองเมื่อพ นกํา หนดหนึ่งปนับ แต
ผูฟองคดีทั้งสองรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กรณีฟองวา หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ ไดจายเงินคาทดแทน
สิ่งปลูกสรางใหแกผูรองสอดซึ่งไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวเปนประกัน
หนี้เงินกูเบิกเงินเกินบัญชีไวกับผูฟองคดี โดยไมจายใหแกผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจํานอง เปนเหตุให
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมทางหลวงและหัวหนา
โครงการจั ด กรรมสิท ธิ์ ที่ ดิ นที่ ๑ ร วมกั นหรื อแทนกั นชําระเงิ นค าทดแทนพร อมดอกเบี้ ยให แก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูจัดการสาขาตรังของผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงนายชางแขวงการทางตรัง เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงิน
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูรองสอดเปนผูรับเงินแตผูเดียวโดยไมจายใหแกผูฟองคดีซึ่งเปน
ผูรับจํานอง กรณีจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีรูวาหัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ ไดจายเงิน
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูรองสอดไปแลวอยางเร็วที่สุดในวันดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ การที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองตอศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหกรมทางหลวงและหัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ ชดใชเงินใหแกผูฟองคดี และตอมา
คดีไดโอนมายังศาลปกครอง จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๕

ถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณี ฟ อ งว า กรมการค า ภายในละเลยต อ หน า ที่ ไ ม ค วบคุ ม ดู แ ล
บริษัทคูสัญญาใหดําเนินการตามโครงการรานบลูช็อบเพื่อจําหนายสินคาดีและราคาถูกเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับประชาชน เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่ไดทําสัญญากับ
บริษัทเอกชนซึ่ งรั บจางช ว งอีกตอหนึ่งจากบริษัท ซึ่งเปนคูสั ญญากั บกรมการคาภายในตาม
โครงการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการคาภายในชดใชเงินคาซื้อแฟรนไชส
และค าเสี ยหายจากกรณี ดัง กล าว นั้น เมื่อผู ฟองคดีไ ดชํา ระเงิ นค า แฟรนไชส เ มื่ อวันที่ ๑๔
วันที่ ๑๘ วันที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถือไดวาผูฟองคดีทราบถึงเหตุแหง
การฟองคดีอยางเร็ วที่สุดในวันที่มีการชําระเงิน การที่ผูฟองคดีได นําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๔)
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตรไม ร ะงั บ การขายทอดตลาดที่ ดิ นของผู ฟ อ งคดีซึ่ ง ใช
ค้ําประกันหนี้เงินกูกับโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนม ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบมาตรการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร โดยใหจําหนายหนี้เงินกูออก
จากบัญชีเปนหนี้สูญใหแกลูกหนี้ในโครงการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนที่ดิน
ดังกลาวแกผูฟองคดี และใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรชดใชคาเสียหายจาก
การขายที่ดินทั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อคดีนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจําหนายหนี้เงินกู
ออกจากบัญชีเปนหนี้สูญใหแกลูกหนี้ในโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๔๘ และต อ มาผู ฟ อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อร อ งทุ ก ข ข อความเปน ธรรมตอ ผู ต รวจการแผ น ดิ น
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยอางถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงตองถือวาผูฟองคดี
ไดทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และถือวา
วั นดังกลา วเปนวันที่ผูฟ องคดีรูหรือควรรู ถึ งเหตุ แห งการฟองคดีนี้ การที่ผูฟองคดี นําคดีมาฟอง
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อลวงพนระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๕๒/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๑๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔.๓.๒ การฟองคดีเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่น
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กรณี ฟ องว า ที่ ดิ นของผู ฟ องคดี ถู กเวนคื นแต ได รั บเงิ นค าทดแทนที่ ดิ น
ในจํานวนที่ไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิ่มเงินคาทดแทนที่ดินใหแก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ อุทธรณคาทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดรับ
หนังสืออุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จึงตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ คือ ภายใน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แมวาวันดังกลาวจะตรงกับวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดราชการ ทั้งนี้
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครมิไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับจากวันดังกลาว ซึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๓
วรรคสอง แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มิ ใ ห นั บ วั น แรกแห ง ระยะเวลา ดั ง นั้ น
จึงเริ่มนับหนึ่งปตั้งแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ แตเนื่องจากการนับระยะเวลาหนึ่งปในกรณีนี้
มิไดกําหนดนับแตตนป การนับระยะเวลาหนึ่งปจึงสิ้นสุดลงในวันกอนหนาจะถึงปตามบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น วันจันทรที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนวันสุดทายของระยะเวลาตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไมไดเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่
หรื อวันหยุดตามประเพณี ของบุคคลผู รับคําสั่งที่จะให ถื อวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํ างาน
ที่ถัดจากวันหยุดนั้น ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ดังนั้น การฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการลวงเลยระยะเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งขอให ก ารรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทยชํ า ระเงิ น
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ แจงใหผูฟองคดีไปรับเงิน
ค า ทดแทนที่ ดิ น ผู ฟ อ งคดี ไ ม พ อใจในจํ า นวนเงิ น ค าทดแทนดั งกล าว จึ งได มี หนั งสื ออุ ทธรณ
คาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดรับหนังสือ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๗

อุทธรณของผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเปนวันครบกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตตอมา
ปรากฏวารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีในสวนของเงิน
คาทดแทนที่ดินโดยพิจารณายืนตามราคาคาทดแทนที่ดิน ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๒ เรื่อง แจงผลการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน และผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือไดวารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดใชอํานาจตาม
กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีอันเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว และหากผูฟองคดีไมพอใจคําวินิจฉัยของ
รัฐ มนตรี ดัง กล า วก็ มีสิ ท ธิ ยื่ น ฟ อ งตอ ศาลปกครองได ภ ายในหนึ่ งป นับ แต วัน ที่ รูห รือ ควรรู ถึ ง
เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี แ ต ไ ม เ กิ น สิ บ ป นั บ แต วั น ที่ มี เ หตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๑ แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเหตุแหงการฟองคดีนี้ก็คือหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๒ อันเปนคําสั่งทางปกครองของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งผูฟองคดีไดรูเหตุ
ดังกลาวเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีในสวนของเงินคาทดแทนที่ดิน
ต อ ศาลปกครองภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของรั ฐ มนตรี ภ ายในวั น ที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเปน
การฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่น
กรณี ฟ อ งว า กรมชลประทานจ า ยเงิ น ค า ชดเชยที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากโครงการราษี ไ ศลให แ ก ผู ฟ อ งคดี ไ ม ค รบถ ว น ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให
กรมชลประธานจายเงินสวนที่เหลือใหแกผูฟองคดีใหครบถวน นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับเงินคาชดเชยที่ดินจากกรมชลประทานไปแลวเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ แตผูฟองคดี
เห็นวาควรจะไดรับเงินคาชดเชยที่ดินเพิ่มอีก กรณีจึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูวา
กรมชลประทานจายเงินคาชดเชยที่ดินใหแกผูฟองคดีไมครบถวนตามที่ควรจะไดรับ ดังนั้น
การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๙๖/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๑๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณี ฟองวา ผู ถูกฟองคดีเ ปนขาราชการพลเรื อนสามัญสั งกัดกรมที่ ดิน
(ผูฟองคดี) ตอมา จังหวัดชุมพรมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการฐานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความ
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๕
(๑) (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และใหสํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี มีหนังสือแจงให
ผูถูกฟองคดีนําเงินเดือนที่ผูฟองคดีเบิกใหตั้งแตวันที่ ๕ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มาคืนผูฟองคดี
แตผูถูกฟองคดีมิไดนําเงินมาชําระคืนใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี นั้น
เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบคําสั่งจังหวัดชุมพรที่ลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามหลักฐานการลงรับหนังสือของผูฟองคดีที่จังหวัดชุมพร
รายงานการดําเนินการทางวินัยผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ วันดังกลาวจึงถือเปนวันที่ผูฟองคดี
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองคดีนี้ตอศาลเมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๕)
๔.๔ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจาง
๑) กรณีหนวยงานทางปกครองผูวาจางฟองผูรับจาง
การฟองขอใหชําระคาปรับอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาจาง
กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ผูฟองคดี) ฟองขอให
ศาลมี คําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูรับจางชําระคาปรับอั นเนื่องมาจากไมสามารถสงมอบครุภัณฑ
ได ค รบภายในกํ าหนดระยะเวลาตามสั ญญาจ างก อสร างอาคารปฏิ บั ติ การเครื่ องกลเกษตร
พรอมครุภัณฑ นั้น เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ บอกเลิก
สัญญาจางและริบหลักประกันสัญญาจางไปยังผูรับจาง จึงถือวาวันที่มีหนังสือบอกเลิกสัญญา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๙

ดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอศาล
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรื อควรรูถึงเหตุ
แห ง การฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๔)
กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี (ผู ฟ อ งคดี ) ซึ่ ง เป น
หนวยงานทางปกครองผูวาจาง ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูรับจางและผูค้ําประกัน
รว มกั น หรื อแทนกั นชํ าระหนี้ ค าปรับอั นเนื่ องมาจากก อสร างงานตามสั ญญาจางเหมาก อสร าง
อาคารเรียนชางอุตสาหกรรม พรอมครุภัณฑ จํานวน ๑ หลัง ลาชา นั้น เมื่อปรากฏวาคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับการสงมอบงานงวดสุดทายของผูรับจางแลวเห็นวาถูกตองครบถวนเปนไปตาม
แบบรูป รายการละเอียดของสัญญา แตไดบันทึกหมายเหตุในใบตรวจการจางวาผูรับจางตอง
เสีย คาปรับตามสั ญญาเนื่ องจากสงมอบงานล าชากวาระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้ งยังมีคาปรับ
คางชําระภายหลังจากการหักกลบลบหนี้กับหนี้คาจางกอสรางในงวดงานกอนๆ ตลอดจนปรากฏจาก
ข อเท็ จจริ งและคํ า ชี้ แ จงของผู ฟ อ งคดี ต ามคํ า สั่ ง ศาลปกครองชั้ น ต น ว า ได อ อกใบรั บ รองผล
การปฏิบัติงานของผูรับจาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งตามขอ ๗๒ (๔) ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหมอบใบรับรองผลการปฏิบัติงานของ
ผูรับจางใหแกผูรับจางจํานวน ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
พ.ศ. ๒๕๒๐ และรายงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบหรือสั่งการ กรณีจึงเชื่อไดวาผูฟองคดี
ได รูถึ งการที่ผูฟ องคดี มีสิท ธิเ รี ยกรองค าปรับ กรณีสงมอบงานลาชาในงวดงานดั งกล าวจาก
ผูรับจางและผูค้ําประกันในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ หรือหลังจากนั้นเพียงไมเกิน ๗ วัน เปนอยางชา
ผูฟองคดี จึงอาจใช สิ ท ธิเ รี ยกร องค าปรั บ โดยการฟองคดี ตอศาลปกครองได ตั้งแตวั นดั งกล าว
โดยมิพักตองรอใหผูรับจางและผูค้ําประกันปฏิเสธไมชําระหนี้คาปรับตามที่ผูฟองคดีไดทวงถาม
ให ชํา ระแต อ ย า งใด กรณี ตอ งถื อ วา วัน ดั ง กล าวเป น วัน ที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ดรู ห รือ ควรรูถึ ง เหตุ แ ห ง
การฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟอง
เมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๑/๒๕๕๔)
การฟ อ งขอให ชํ า ระค า ปรั บ อั น เนื่ อ งมาจากการผิ ด สั ญ ญาจ า ง
และคาเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรอง
กรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี) ฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูรับจางชําระเงินคาปรับอันเนื่องมาจากเหตุแหงการผิดสัญญา
สงมอบงานลาชาและงานกอสรางชํารุดบกพรอง นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูรับจางไดสงมอบ
งานกอสรางทั้งหมดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่งลาชากวากําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๒๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

สัญญาตองชําระเงินคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาและคาใชจายอื่นๆ ถือไดวาอยางเร็วที่สุด
ที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ คือ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ เมื่อยื่นฟอง
ผูรับจางในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอใหชําระเงินคาปรับ และยื่นคํารองลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๔๖ ขอเพิ่มธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูค้ําประกันตามสัญญาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๔
กรณีจึงเปนการฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ สวนคําฟองที่มีคําขอใหผูรับจางและธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญากอสรางนั้น เมื่อผูฟองคดี
ตรวจพบความชํ า รุ ด บกพร อ งจากการก อ สร า งในวั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๖ และต อ มา
พบความชํารุดบกพรองจากการกอสรางในสวนอื่นเพิ่มอีก รวมทั้งพบวาผูรับจางไมไดทําการ
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบงานลิฟท และระบบการแจงเหตุเพลิงไหม ตามสัญญา กรณี
จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเรียกคาเสียหายจากความชํารุดบกพรอง
ของงานตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เมื่อยื่นฟองขอใหผูรับจางชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และยื่นคําฟอง
ลงวั นที่ ๒๓ ธั นวาคม ๒๕๔๖ ขอเพิ่ มธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งเป นผู ค้ํ าประกั น
ตามสั ญ ญาเป น ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๔ กรณี จึ ง เป น การฟ อ งคดี ภ ายในกํ า หนดเวลาการฟ อ งคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑/๒๕๕๕)
๒) กรณีผูรับจางฟองหนวยงานทางปกครองผูวาจาง
การฟองขอใหชําระเงิ นเพิ่มคากอสรางตามสั ญ ญาแบบปรั บ
ราคาได (คา K)
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง ได ทํ า สั ญ ญารั บ จ า งก อ สร า งอาคารเรี ย นกั บ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (กรมสามั ญ ศึ ก ษา เดิ ม ) ฟ อ งขอให ศ าลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชําระเงินเพิ่มคากอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฎวาผูฟองคดีสงมอบงาน
งวดสุดทายเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจ
รับมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอเบิกเงินเพิ่มคางานกอสราง
(คา K) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และผูฟองคดียื่นฟองกรณีเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงเปนการยื่น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๒๑

ฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๕)
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา
กรณีฟองขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชวยเหลือในการชดใช
ทุ น การศึ ก ษาให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ก อ นที่ ผู ฟ อ งคดี จ ะโอนมาเป น อาจารย
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เคยตอบรับใหความชวยเหลือในการชดใชทุน
แกผูฟองคดี แตตอมาคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรมีมติไมอนุมัติเงินทุน
ดังกลาวใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดมี
หนังสื อแจงมติของคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรที่ไมอนุมัติเงินทุนชดเชย
ค าปรั บ การศึ ก ษาต อให แ ก ผู ฟ องคดี โดยวิ ธี การส งหนั งสื อฉบั บ ดั ง กล า วไว ใ นตู รั บ เอกสาร
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดไวใหแกอาจารยแตละคน และผูฟองคดีไดไปรับหนังสือฉบับเดียวกันนี้
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีอันเกิดจากการไมปฏิบัติ
ตามข อตกลงและผู ฟ องคดี ได รูหรือควรรู ถึงเหตุแห งการฟ องคดี นี้แลวเมื่ อวั นที่ ๑๓ สิ ง หาคม
๒๕๕๒ ซึ่งผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีนี้ภายในหาปนับแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้
มาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๐/๒๕๕๕)
กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวรฟองขอใหขาราชการรับผิดชดใชเงินตามสัญญา
ของขาราชการที่ไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ กรณีผิดสัญญาเนื่องจากไดขอลาออก
จากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา นั้น เมื่อนับตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔
(วันที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งอนุญาตใหขาราชการผูผิดสัญญาลาออกจากราชการ) ซึ่งถือวาเปน
วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี นี้ จนถึ ง วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งคดี ต อ ศาล
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ กรณีจึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๒๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
กรณีที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยฟองวา ไดตกลงทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนกับผูถูกฟองคดี โดยมีเงื่อนไขระบุวา กรณีที่ที่ดินถูกเวนคืนบางสวน
เมื่อกรมที่ดินไดทําการรังวัดแบงแยกแลว ปรากฏวาที่ดินถูกเขตทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือ
ไมถูกเขตทางเลย ผูฟองคดีจะจ ายเงินคาทดแทนที่ ดินตามความเปนจริงที่เปลี่ยนแปลงนั้น
ซึ่งปรากฏวา ภายหลังจากการรังวัดแบงแยกที่ดินพบวา ที่ดินที่ถูกเขตทางลดลงจากที่ประมาณการไว
การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงแจงใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาทดแทนที่รับไปเกิน แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนที่รับไปเกินคืน
พรอมดอกเบี้ย นั้น แมวาผูฟองคดีจะไดรับหนังสือแจงผลการรังวัดแบงแยกที่ดินวา ที่ดินดังกลาว
ถูกเขตทางพิเศษจริงลดลงจากที่ประมาณการไว ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งถือเปนวันที่
ผูฟองคดีรูหรือ ควรรูถึงเหตุแหงการฟ องคดีนี้ เมื่อผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟ องตอศาลในวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญญั ติ จั ด ตั้ง ศาลปกครองฯ ก็ ต าม แต เ หตุ แ ห ง การฟ อ งคดี นี้
สืบเนื่องมาจากขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินที่ทําขึ้นระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี
ซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง เมื่อสัญญาซื้อขายที่ดินระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีเกิดขึ้น
ตามบันทึกขอรับเงินคาทดแทนของผูถูกฟองคดีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วันที่มีเหตุ
แหงการฟองคดีจึงไดแกวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เมื่อผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล
เมื่ อ วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ จึ ง เป น การยื่ น ฟ อ งคดี เ มื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาสิ บ ป นั บ แต
วั น ที่ มี เ หตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ตามนั ย มาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๔)
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากูยืมเงิน
กรณีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหสหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอเจริญศิลป จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซึ่งเปนผูค้ําประกัน รวมกันชดใชเงินตนที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแก
ผูฟองคดี ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โครงการจัดหาปุยเคมี
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร นั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกูยืมเงินกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการที่พิพาทแลวไมชําระหนี้ตามสัญญาใหเสร็จสิ้นภายใน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๒๓

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันครบกําหนดชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑
จึ งตกเป นผู ผิ ดสั ญญาไม ชํ าระเงิ นกู ยื มคื นแก ผู ฟ องคดี ถื อได ว าเหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี เ กิ ด ขึ้ น
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันถัดจากวันครบกําหนดชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญา
และคดีนี้แมอาจถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอันมีผล
ใหระยะเวลาในการฟองคดีเริ่มนับแตวันนั้น แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูชําระบัญชีซึ่งเปน
ตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําหนังสือรับรองการเปนหนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
ซึ่งเปนการรับรองการเปนหนี้เมื่อสัญญาพิพาทพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว กรณีจึงถือเปนการรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน
เปนหนังสือ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสิทธิเรียกรอง
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิดมีอายุความ ๒ ป นับแตวันที่ไดรับสภาพ
ความรับผิด ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
จึงถือวาผูฟองคดียื่นฟองคดีภายในกําหนด ศาลจึงมีอํานาจรับคําฟองในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไวพิจารณาพิพากษา สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกันตาม
หนังสือค้ําประกัน นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดในหนี้ดังกลาว ดังนั้น จะอาศัยเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑
รั บสภาพความรั บผิ ดซึ่ งเป นเรื่ องเฉพาะผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ ขึ้ นเป นโทษแก ผู ถู กฟ องคดี ที่ ๒ ถึ ง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกันไมได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๔๔ การที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม ายื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ถึ ง ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑๒ เมื่ อวั นที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรณี จึ ง เป น การยื่ น ฟ อ งคดี เ มื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕)
๔.๔.๖ การนั บ ระยะเวลาการฟ อ งคดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญารั บ ฝากเก็ บ
ขาวเปลือก แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร และจัดจําหนายขาวสาร
กรณี ที่ อ งค ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรฟ อ งว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ผู รั บ ฝาก
ตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนายขาว ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง
ป ๒๕๔๕ ซึ่งทําไวกับผูฟองคดี กระทําผิดสัญญาเนื่องจากไมสงมอบขาวสารใหแกผูฟองคดี
ครบตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
ใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อปรากฏวาวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีจึงกระทําผิดสัญญาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ และถือไดวาวันดังกลาว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๒๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี มิใชวันที่ครบกําหนดสงมอบขาวสารตามที่ผูฟองคดี
มีหนังสือทวงถามไปยังผูถูกฟองคดีแตอยางใด การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๔/๒๕๕๔)
กรณีที่องคการตลาดเพื่อเกษตรฟองวา ผูถูกฟองคดีซึ่งเขารวมโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๔๔ และไดตกลงทําสัญญารับฝากเก็บขาวเปลือก แปรสภาพ
ขาวเปลือกเปนขาวสาร และจัดจําหนายขาวสารไวกับผูฟองคดี กระทําผิดสัญญากรณีไมซื้อคืน
ขาวสารที่ผูฟองคดีฝากเก็บไวในโรงสีของผูถูกฟองคดีตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงและไมสงมอบ
ขาวสารที่เหลืออยูทั้งหมดคืนหรือชดใชราคาขาวสารใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อตามสัญญาขอ ๔
และขอ ๗ กําหนดใหผูถูกฟองคดีมีหนาที่แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร และเก็บรักษาคุณภาพ
ขาวสารไวในสถานที่เก็บที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งผูถูกฟองคดีอาจเปนผูชวยในการจัดการจําหนาย
ขาวสารตามเงื่อนไขที่ผูฟองคดีกําหนด แตในสัญญาดังกลาวมิไดมีขอกําหนดใหผูถูกฟองคดี
มีหนาที่ตองซื้อขาวสารที่ผูฟองคดีฝากเก็บไวในโรงสีของผูถูกฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงเห็นไดวา
การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ขอใหผูถูกฟองคดีซื้อขาวสารที่คงเหลือ
ทั้งหมดภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไมกอใหผูฟองคดีเกิดสิทธิเรียกรองอยางหนึ่งอยางใด
ครั้นตอมาเมื่อผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูถูกฟองคดีสงมอบ
ขาวสารที่ฝากเก็บคืนหรือชดใชราคาขาวสารเปนเงินใหแกผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ แตเมื่อผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวมิไดสงมอบขาวสารคืนหรือชดใชเงิน
ใหแกผู ฟองคดี ผู ฟองคดี จึงอาจใช สิท ธิเ รี ยกรองไดตามสัญญาข อ ๑๐ เนื่ องจากผู ถูกฟองคดี
มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีในกรณีขาวสารที่ไดจากการสีเกิดการสูญหาย
กรณีถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงมอบขาวสารคืน
หรือชดใชเงินตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังกลาว ทั้งนี้ แมไมปรากฏหลักฐานวา
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวตั้งแตเมื่อใด แตผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๒
ธั น วาคม ๒๕๕๓ ซึ่งยั ง ไม พ นกํ า หนดเวลาห า ป นับ แต วัน ที่ ผูฟ อ งคดี มีหนั งสื อฉบับ ดั ง กลา ว
กรณีจึงถือวาการฟองคดีนี้เปนการฟองคดีภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๕)
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๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับขอตกลงการจางลูกจาง
ของสวนราชการ
กรณีฟองวา เทศบาลตําบลบอไทยไดทําสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงาน
จ างทั่ วไปตํ าแหน งผู ช วยครู ดู แลเด็ กอนุ บาลและปฐมวั ย ที่ ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กบ านโนนตู ม
แต ต อ มาเทศบาลตํ า บลบ อ ไทยได มี คํ า สั่ ง ให ผู ฟ องคดี พ นจากตํ าแหน ง เนื่ องจากผู ฟ อ งคดี
ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและไมตอสัญญาจางผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการออกคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคํ าพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลตําบลบ อไทย และผลการประเมิน
ผลการปฏิบัตงิ านของผูฟ องคดีดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีตําบลบอไทยและเทศบาลตําบลบอไทย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีใหม รวมทั้งใหเทศบาลตําบลบอไทยตอสัญญาจางและ
คืนสิทธิหนาที่อันพึงมีพึงไดทั้งปวงใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทราบ
การไมตอสัญญาเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไมผานตามคําสั่งของเทศบาลตําบลบอไทย
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปน
การฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๕๕)
๔.๕ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทํา
อยางหนึ่งอยางใด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๔.๖ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหยื่นฟองการใชอํานาจรัฐ
ในบางกรณีตอศาลปกครอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๔.๗ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นกอนศาลปกครอง
เปดทําการ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดไดจดทะเบียนโอนขาย
ที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีใหแกบุคคลอื่นโดยผูฟองคดีมิไดรูเห็นหรือยินยอม
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
การจดทะเบียนในที่ดินแปลงดังกลาว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแก
ผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีไดรับแจงจากสามีวาที่ดิน
และบานตามโฉนดที่ดินดังกลาวถูกยึดทรัพยและไดขนยายทรัพยสินทั้งหมดออกจากบานแลว
เมื่อผูฟองคดีไปตรวจสอบพบวามีบุคคลอื่นอาศัยอยูในบานแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ แมในขณะนั้นศาลปกครองจะยังมิไดเปดทําการ
ผูฟองคดีก็สามารถนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรมได แตเมื่อผูฟองคดีมิไดดําเนินการแตไดนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไมดําเนินการรังวัด
เพื่อจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดีไมอาจกอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถ
นําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือจําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการให
เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดิน
และรังวัดเพื่อจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที่ ศ าลกํ าหนดและให กรมที่ ดิ นชดใช ค าสิ นไหมทดแทนให แก ผู ฟ องคดี นั้ น
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดแบงขาย ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพื่อขอ
รังวัดที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินมิได
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการรังวัดดังกลาวไว แตในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการประชาชน
กรมที่ดินซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติหนาที่ตามคําขอ
รังวัดของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งกรณีนี้ คือ ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูฟองคดียื่นคําขอ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ของ
กรมที่ดินมิไดดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนัแตวันที่รูหรือ
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ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดย
วันสุดทายที่จะตองยื่นฟอง คือ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ
หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีเพื่อบังคับใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี
ผูฟองคดีก็ชอบที่จะนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม ซึ่งเปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
ในขณะนั้ น แต ผู ฟ องคดี ก็ มิ ได นํ าคดี ไปฟ องต อศาลภายในระยะเวลาดั งกล าวจนพ นกํ าหนด
ระยะเวลาการฟ องคดี เมื่ อศาลปกครองเป ดทํ าการวั นที่ ๙ มี นาคม ๒๕๔๔ ผู ฟ องคดี นํ า คดี ที่
พนระยะเวลาการฟองคดีแลวมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเปน
การฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี เ ป น อดี ต นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เขาศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากกระบวนการ
จั ด การศึ ก ษาและประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่มีมาตรฐานสูงเกินไป เปนเหตุใหผูฟองคดีตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอใหศาลมี คํ าพิพากษาหรื อคําสั่ งให มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีสุร นารี ช ดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี และใหดําเนินการแกไขหลักสูตรทั้งหมด นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดเขาเปนนักศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ และพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
ดังนั้น ผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้ตั้งแตเมื่อเขาเปนนักศึกษา หรืออยางชาที่สุด
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งเปนวันสิ้นสุดปการศึกษา ๒๕๔๐ ซึ่งแมในขณะนั้นศาลปกครอง
จะยังไมเปดทําการ แตหากผูฟองคดีเห็นวา การกระทําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในกรณี
ดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีก็สามารถที่จะยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม
ไดภายในหนึ่ งป นับแตวันที่รูถึงการกระทําละเมิดและรูตั วผู จะพึ งตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุแหงการรองทุกขตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบั ญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผูฟองคดีไดนําคดีที่พิพาทนี้
มาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการนําคดีที่พนกําหนดระยะเวลา
ฟ อ งร อ งก อ นศาลปกครองเป ด ทํ า การมาฟ อ งต อ ศาลปกครอง (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๖๒๙/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๒๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไป
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีผู ฟอ งคดีซึ่งเป นผูเ ช า นาฟองขอใหศ าลมีคําพิ พ ากษาหรือ คํ าสั่ งให
เพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลในเขตเทศบาลตําบล
บางเลนและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัด
นครปฐม กรณีที่วินิจฉัยวาการบอกเลิกการเชานาของผูใหเชาเปนไปโดยชอบและใหผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูเชานาออกจากสถานที่เชา นั้น เมื่อคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา
ตําบลในเขตเทศบาลตําบลบางเลน ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณแก ผูฟองคดี และ
แจงสิทธิอุทธรณตอศาลแตเพียงวา “อนึ่งหากทานไมพอใจคําวินิจฉัยของ คชก. ประจําจังหวัด
มีสิทธิอุทธรณต อศาลไดต ามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔” กรณีจึงถือไมไดวาเปนการแจงสิทธิอุทธรณโดยระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองไว ดังนั้น เมื่อไมปรากฏวาคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา
ตําบลในเขตเทศบาลตําบลบางเลนและคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา
จังหวัดนครปฐม ไดแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองใหผูฟองคดีซึ่งเปน
ผูรับคําสั่งทราบ อีกทั้ง ไมปรากฏวาคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล
ในเขตเทศบาลตําบลบางเลนและคณะกรรมการการเช าที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมประจําจั งหวั ด
นครปฐม ไดดําเนินการแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นฟองใหผูฟองคดีทราบ
ในภายหลั ง ระยะเวลาสํ า หรั บ การยื่ น ฟ อ งคดี นี้ ซึ่ ง มี กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ท ราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัดนครปฐม จึงขยายเปน
หนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว เมื่อผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และนําคดี
มาฟ องต อศาลเมื่ อวั นที่ ๑๖ มี นาคม ๒๕๕๓ จึ ง เป น การฟ อ งคดี ภ ายในระยะเวลาการฟ อ งคดี
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญั ติ การเช าที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๖๒/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ ที่อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่งออกโฉนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๒๙

ที่ ดิ น ให แ ก ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง มี พื้ น ที่ น อ ยกว า ที่ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น คํ า ขอโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย นั้ น
คําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดดังกลาวเปนคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน กําหนดใหฝาย
ที่ไมพอใจคําสั่งไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง จึงถือ
ไดวาเปนกรณีที่มีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวเปนอยางอื่น อยางไรก็ตาม
ขอเท็จจริงปรากฏวาคําสั่งดังกลาวระบุแตเพียงวา หากผูฟองคดีไมพอใจคําสั่งโดยถือวาตนเอง
มีสิทธิในที่ดินดีกวาผูคัดคาน ใหดําเนินการฟองรองตอศาลยุติธรรมภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับทราบคําสั่ง กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาเปนคําสั่งที่ไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองตอศาลปกครองไวในคําสั่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งไมปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ
ได แ จ ง ข อ ความดั ง กล า วให ผู ฟอ งคดี ท ราบในภายหลั ง ระยะเวลาสํ า หรั บ การยื่ นคํ า ฟ อ งต อ
ศาลปกครองจึ ง ขยายเป น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห ง
พระราชบัญญัติดังกลาว เมื่อผูฟองคดีไดรับคําสั่งดังกลาวดวยตนเองในวันที่ ๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ และได นํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครองโดยส ง ทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง
แห ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ประกอบกั บ มาตรา ๕๐ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ซึ่งเปนผูสมัครเขาดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการและไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
ให เป นผู อยู ในบั ญชี รายชื่ อผู ที่ เหมาะสมจํ านวนสามคนเสนอต อสภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส านเพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กและแต ง ตั้ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ฟ อ งว า มติ ข องสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ ให ดํ าเนินการให ได มาซึ่ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ เพื่ อสรรหาบุ ค คล
ที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฯ
ใหม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนมติ ข อง
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว นั้น คดีนี้ไมปรากฏขอเท็จจริงที่แนชัดวาผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๘ ไดรับทราบมติของสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อใด แตเมื่อผูฟองคดีทั้งแปดมีหนังสือลงวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๔ อุทธรณมติของสภามหาวิทยาลัยฯ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๘ ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เปนอยางชา เมื่อผูฟองคดี
ที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ นําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๓๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

การยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางไรก็ตาม เมื่อมติของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว
เปนคําสั่งทางปกครองที่กระทําโดยคณะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งไมอยูในบังคับที่
จะตองอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาว และมีลักษณะเปนคําสั่งที่อาจยื่นฟองตอศาลปกครองได
เมื่ อไมปรากฏขอเท็จจริงวาสภามหาวิ ท ยาลัยฯ ได ดําเนินการแจงขอความที่ระบุ วิธีการยื่น
คําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองใหผูรับคําสั่งไดทราบ จึงมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดี
ขยายจากเก าสิ บ วั น เป น หนึ่ งป ดั ง นั้ น การที่ ผูฟ อ งคดี ที่ ๖ ถึง ผูฟ อ งคดี ที่ ๘ นํา คดี ม าฟ อ ง
ตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดที่แจงผลการไมรับพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากเห็นวาเปนการยื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนด นั้น เมื่อ
ปรากฏวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ แจงผลการไมรับพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ของผูฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ ซึ่งหนังสือฉบับดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจฟองตอ
ศาลปกครองได โดยไมปรากฏวาคณะกรรมการฯ ไดแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับ
ยื่นคําฟองใหผูฟองคดีทราบ ทั้งไมปรากฏวาคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการแจงวิธีการยื่นคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองใหผูฟองคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีนี้
ซึ่งมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ จึงขยายเปนหนึ่งปนับแต
วั นที่ ไ ด รับ คํ าสั่ งดัง กลาว แม ขอเท็จจริ งจะไม ป รากฏว าผู ฟอ งคดีไ ด รับ ทราบคําวิ นิจฉั ย ของ
คณะกรรมการฯ เมื่อใด แตการที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
กรณีจึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งไมรับอุทธรณ
เงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางซึ่งถูกเวนคืนของผูฟองคดี ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๑

พฤศจิ กายน ๒๕๕๓ นั้น คดี นี้แมวาผูฟองคดีจะฟองขอใหเพิ กถอนหนั งสื อกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่แจงวาไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดี
แตมูลเหตุของคดีเปนคําสั่งไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางตามหนังสือกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังนั้น สิทธิการฟองคดีของผูฟองคดีจึงเกิดขึ้นเมื่อผูฟองคดีไดรับ
หนังสือแจงไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึง
ถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ไม รับ อุ ทธรณเ งินคาทดแทนสิ่ งปลูกสรางของผูฟองคดีไว พิจารณาในวันดังกล าว ผูฟองคดี
จึงตองนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเ มื่ อพิจารณา
รายละเอียดของหนังสือแจงคําสั่งไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางแลวปรากฏวาไมได
มีการระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่ง เมื่อระยะเวลาสําหรับยื่น
คําฟองมีกําหนดนอยกวาหนึ่งปใหขยายเวลาสําหรับยื่นฟองเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
ในวั น ที่ ๙ ธั นวาคม ๒๕๕๓ ซึ่ งล ว งเลยระยะเวลาหนึ่ งป นั บ แต วั นที่ รู ห รื อควรรู ถึ ง เหตุ แห ง
การฟองคดี จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาการฟองตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ
กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยจึงเปน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ นั้น เมื่อปรากฏวาหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๒ ที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ แ จ ง ผลการ
พิจารณาตามมติของคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริ ตแหงชาติ เลขาธิการฯ
ในฐานะผูแจงคําสั่ งมิ ได ร ะบุ วิ ธี การยื่ นคํ าฟ อ งและระยะเวลาสําหรับ ยื่นคําฟ องไว ในหนั งสื อ
ฉบับดังกลาว อีกทั้ง ไมปรากฏขอเท็จจริงวาเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไดแจงขอความซึ่งพึงระบุดังกลาวใหผูฟองคดีทราบในภายหลัง เมื่อระยะเวลา
สําหรั บ ยื่ นคําฟ องคดีนี้มีกําหนดตองยื่นฟองภายในเกาสิบ วันนับ แตวันที่รูหรือควรรูถึง เหตุ
แห ง การฟ อ งคดี ตามมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญญั ติ จั ด ตั้ง ศาลปกครองฯ ซึ่ ง เป นกํ า หนด
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองที่มีกําหนดนอยกวาหนึ่งป จึงตองขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองคดีนี้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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เปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งแมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรูถึงการที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดังกลาวเมื่อใด แตจากคําฟองที่
ผูฟองคดีไดรับวาภายหลังจากไดรับแจงตามหนังสือ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ แลว ผูฟองคดี
ได ทํ า หนั ง สื อ ชี้ แ จงต อ คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ห ลายครั้ ง
กรณีจึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดรับทราบมติดังกลาวอยางชาไมเกินสิบหาวันนับจากวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟอง
เมื่อลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณีฟองวา เจาหนาที่ของการกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปน
แห ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ไ ด ตั ด สิ น การแข ง ขั น กี ฬ ายิ ง ป น ของที ม กี ฬ ายิ ง ป น
กรุงเทพมหานครซึ่ งมี ผูฟองคดีทั้ งสี่เ ปนนั กกี ฬาอยูดว ยแพท างเทคนิค ทํา ให ผู ฟองคดีทั้ง สี่
ไดรับ ความเสี ยหาย ไมไ ด รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบั ตรในการแข งขันดั งกลาว นั้ น
เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดอุทธรณผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินตอคณะกรรมการ
พิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬายิงปนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
การประทวงเทคนิคกีฬายิงปนแจงผลการอุทธรณตอผูจัดการทีมกีฬายิงปนกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกัน โดยมีมติยืนตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสี่
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งจะตองฟองคดีตอศาลปกครอง
ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตโดยที่สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
มิไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาว จึงมีผลใหระยะเวลา
สํ า หรั บ ยื่ น คํ า ฟ อ งขยายจากเก า สิ บ วั น เป น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ตามมาตรา ๕๐
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับแจงผลการพิจารณา
อุ ท ธรณ ใ นวั นที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๐ จึ งครบกํา หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ที่ข ยายออกไป
เปนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ เมื่อผูฟองคดีทั้งสี่นําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๓

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
กรณี ฟ อ งขอให สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ จ า ยเงิ น เดื อ นที่ ค า งชํ า ระและ
เงินบํานาญใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ยกเลิกคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ โดยไดแจงดวยวา การยกเลิก
คํ า สั่ ง ดั งกล าวไม มี ผลผู กพั นกั บคํ าสั่ งกรมตํ ารวจ ลงวั นที่ ๑ มิ ถุ นายน ๒๕๔๑ ที่ ได สั่ งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ กรณีจึงเห็นไดวาผูฟองคดีควรไดรูแลววาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะไมดําเนินการจายเงินเดือนและเงินบํานาญใหแกผูฟองคดี เนื่องจากผูฟองคดียังถูกลงโทษ
ไลออกจากราชการตามคําสั่งกรมตํารวจ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ดังนั้น วันที่ผูฟองคดี
รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี จ ากการกระทํ า ละเมิ ด ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
อันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ คือ วันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๑ เมื่อผูฟองคดีฟองคดีนี้ตอศาลแพงกรุงเทพใตเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงเปน
การฟ อ งคดี ภ ายในกํ า หนดระยะเวลาหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี
เมื่อศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
เพื่อใหผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง จึงเปนกรณีที่กําหนดเวลาการฟองคดีไดครบ
กําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณาของศาลแพงกรุงเทพใต กรณีจึงตองขยายระยะเวลา
การฟองคดีตอศาลปกครองออกไปอีกหกสิบวันนับแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวครบกําหนดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีไดยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันที่ศาลแพงกรุ งเทพใตมีคํ าสั่ งดังกลาว ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วาด วยการวิ นิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่ งศาลปกครองสูงสุ ด
ที่ ๔๕๐/๒๕๕๔)
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการฟองคดีปกครองตอศาลอื่น
ซึ่งมิใชศาลปกครอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
กรณีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหสหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอเจริญศิลป จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซึ่งเปนผูค้ําประกันการชําระหนี้ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมกันชดใชเงินตน
ที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
โครงการจัดหาปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกร นั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดกูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการที่พิพาทแลวไมชําระหนี้ตามสัญญา
ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป นวันครบกําหนดชําระคืนเงินกูยืมตาม
สัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตกเปนผูผิดสัญญาไมชําระเงินกูยืมคืนแกผูฟองคดี ถือไดวาเหตุแหง
การฟองคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันถัดจากวันครบกําหนดชําระคืน
เงินกูยืมตามสัญญา และคดีนี้แมอาจถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีอันมีผลใหระยะเวลาในการฟองคดีเริ่มนับแตวันนั้น แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูชําระบัญชีซึ่งเปนตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําหนังสือรับรองการเปนหนี้ เมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนการรับรองการเปนหนี้เมื่อสัญญาพิพาทพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว กรณีจึงถือเปนการรับสภาพความรับผิด
โดยมี ห ลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
และสิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิดมีอายุความ ๒ ป
นับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิด ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึ งถื อว าผู ฟ องคดี ยื่ นฟ องคดี ภายในกํ าหนด ศาลปกครองจึ ง มี อํ า นาจ
รับคําฟองในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณาพิพากษา สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกันตามหนังสือค้ําประกัน นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําหนังสือรับสภาพความรับผิด
ในหนี้ดังกลาว ดังนั้น จะอาศัยเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิดซึ่งเปนเรื่องเฉพาะ
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขึ้นเปนโทษแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกัน
ไมได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อผูฟองคดี
รู หรื อควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ การที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี
มายื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเปน
การยื่ นฟ องคดี เ มื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาการฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม มี สิ ท ธิ ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ถึ ง ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑๒
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕ )
๔.๙ ระยะเวลาการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือสถานะของบุคคล
๔.๙.๑ การฟองคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
๑) การฟองคดีที่ถือวาเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผู ฟองคดีเ ห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดว ยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว นั้น การออกกฎกระทรวงที่พิพาทเปนการกําหนดหลักเกณฑ
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ เกี่ยวกับภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ
ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเหตุ ผ ลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฯ ที่กําหนดมาตรการตางๆ ในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพื่ อ ช ว ยลดป ญ หาและผลกระทบทั้ ง ด า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ ช ว ยสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของ
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ประชาชน โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและ
เยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย ใชบังคับเฉพาะผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล คดีนี้จึงมิใชคดีปกครอง
ที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ อ งว า ผู ปกครองนิ คมสร างตนเองบางระกํ า จั งหวั ดพิ ษณุ โลก
ไดออกหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในที่ดิน (น.ค. ๑) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกนาง ป.
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว
มากอน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน น.ค. ๑ ดังกลาว นั้น การฟองขอใหศาล
เพิกถอน น.ค. ๑ ซึ่งออกใหแกนาง ป.ดังกลาวนั้น เปนการฟองคดีเพื่อประโยชนของผูฟองคดี
มิใชการฟองเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะที่จะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๕)
กรณี ฟ องว า เจาพนักงานที่ดิ นจังหวั ดสกลนครออกโฉนดที่ ดินใหแก
นาง ฉ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากออกทับทางสาธารณะที่ผูฟองคดีใชเขาออกสูถนน
ประชาอุทิศ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกสูถนนสาธารณะดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวเฉพาะสวนที่ออกทับทางสาธารณะ นั้น การฟองคดีนี้
ก็เพื่อประโยชนส วนตัวของผู ฟองคดีในการใชทางพิ พาทดั งกลาวเปนทางเดินเขาออกระหวาง
ที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี กั บ ถนนประชาอุ ทิ ศ ทั้ ง ไม เ กี่ ย วกั บ การคุ ม ครองประโยชน ส าธารณะ
หรื อสถานะของบุ คคล และไม เ ปน ประโยชนแ ก สว นรวมหรื อ มี เหตุ จําเปนอื่นตามมาตรา ๕๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม อาจรับคําฟองคดีนี้ไว พิจารณาได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๕)
๔.๙.๒ การฟองคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล
๑) การฟองคดีที่ถือวาเกี่ยวกับสถานะของบุคคล
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเกี่ยวกับสถานะของบุคคล
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผู ฟองคดี เ ห็นว าข อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดว ยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว นั้น การออกกฎกระทรวงที่พิพาทเปนการกําหนดหลักเกณฑการ
โฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ดๆ เกี่ ย วกั บ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล หรื อ
ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเหตุ ผ ลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯ ที่กําหนดมาตรการตางๆ ในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน
โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให
เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย ใชบังคับเฉพาะผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล คดีนี้จึงมิใชคดีปกครองที่เกี่ยวกับการ
คุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ
กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยจึงเปน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ นั้น การฟองคดีนี้ก็เปนแตเพียงการฟองเพื่อ
คุมครองหนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยทรัพยสินของผูฟองคดีเทานั้น หาใชเปนการฟองคดีเกี่ยวกับ
การคุมครองสถานะของบุคคลตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ซึ่งจะยื่นฟองเมื่อใดก็ไดแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๓๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ อ งคดี เ กี่ ย วกั บ กรณี ที่ เ ป น ประโยชน แ ก ส ว นรวมหรื อ
มีเหตุจําเปนอื่น
๔.๑๐.๑ การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม
๑) การฟองคดีที่ถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณีโตแยงเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเรื่องการนํารายไดของเทศบาลไปใชจายในกิจการตามอํานาจหนาที่
ซึ่งมีผลกระทบตอประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลอันถือไดวาเปนการฟองคดีที่เป น
ประโยชนแกสวนรวม ศาลจึงมีอํานาจรับคดีนี้ที่ยื่นฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๘/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางละเวนไมดําเนินการ
ตามหนังสือที่วาการอําเภอกระทุมแบน ที่ สค ๐๒๑๗.๑๑/๗๙๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐
เรื่องการตรวจสอบการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและกําหนดระยะเวลาใหผูรุกล้ําลําคลองสาธารณะ
ทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย นั้น การฟองคดีนี้เปนการฟองวา
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติโดยดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน คดีนี้
จึงเป นประโยชนแก ส วนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห งพระราชบั ญญัติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ
ศาลเห็นควรใหรับคําฟองขอหานี้ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณี ผู ฟ องคดี ทั้ งสี่ สิ บสองคนฟ องขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ ง
ใหเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคาร
โรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น การฟองคดี
ของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนเปนการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติ และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอให เกิดอันตรายต อสุ ข ภาพอนามัยของ
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๙

ประชาชนในตําบลนาเริก อันเปนชุมชนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาเริก กรณีถือไดวา
เปนการฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองยอมมีอํานาจที่จะรับคดีนี้ซึ่งยื่นฟอง
เมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕)
๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีฟองวา นายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญไ มยอมลงชื่อรั บรองแนวเขตที่ดินในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู ฟองคดี
โดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองน้ําสาธารณประโยชน ทําใหเจาพนักงานที่ดินไมสามารถออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน และรวมกันชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี นั้น
แมขอเท็จจริงตามคําชี้แจงของผูฟองคดีและของนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
จะรับฟงไดวามีการติดตอพูดคุยดวยวาจาเกี่ยวกับเรื่องการรับรองแนวเขตที่ดิน แตก็ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวานายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดกระทําการใด
ที่ทําใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวานายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
จะแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีใหหมดไปโดยไมจําตองนําคดีมาฟองตอศาล
และถือไดวาเปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดได ดังนั้น เมื่อการฟองคดีนี้เปนไปเพื่อประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะ ไมเปนประโยชน
แกสวนรวมและไมมีเหตุจําเปนอื่น ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีนี้ที่ยื่นฟองเมื่อพนระยะเวลา
การฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๔)
กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินฟองขอใหศาล
เพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะสวนที่อธิบดีกรมที่ดินออกทับที่ดินของผูฟองคดี นั้น
การที่ศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามคําขอของผูฟองคดีคงกอใหเกิดประโยชน
แก ผู ฟ องคดี แต เพี ยงผู เดี ยว กรณี จึ งมิ ใช คดี ที่ จะเป นประโยชน แก ประชาชนส วนรวมโดยตรง
ทั้งไมปรากฏวามีเหตุใดๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางมิใหผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดได ศาลปกครองจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองของผูฟองคดีที่ยื่นฟองเมื่อพน
ระยะเวลาการฟ อ งคดี ที่ ก ฎหมายกํ า หนดแล ว เช น นี้ ไ ว พิ จ ารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง
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๓๔๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ได (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๔๓๒/๒๕๕๔
และที่ ๗๑๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา
ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดออก
ครอบคลุมที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมากอนที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จะมี ผลใช บั งคั บ นั้ น คดี นี้ แ ม ศ าลปกครองจะมี คํ า พิ พ ากษาตามคํ า ขอของผู ฟ อ งคดี ก็ เ พี ย ง
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ผู ฟ อ งคดี ใ นการครอบครองและทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง อยู ใ นเขต
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไปเทานั้น มิใชเปนประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวม ทั้งไมปรากฏ
เหตุจําเปนอื่นที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดี
ที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซึ่งเปนเพียงภรรยาที่ไมได
จดทะเบี ยนสมรสกั นตามกฎหมายของผู ฟ องคดี เ ข า ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น และออกเอกสาร
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินมือเปลา
ซึ่ งผู ฟ องคดี ได ครอบครองและทํ าประโยชน ในที่ ดิ นต อเนื่ องมาจากบิ ดาของผู ฟ องคดี ซึ่ งถึ งแก
ความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ดังกลาว และใหออก
เอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อถือครองในที่ดิน
ที่ พิ พ าท นั้ น การที่ ผู ฟ องคดี ยื่ นฟ องต อศาลขอให เพิ กถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ดั ง กล า ว
ก็เพื่อประโยชนของผูฟองคดีเทานั้น ไมใชเปนประโยชนแกสวนรวม ประกอบกับไมปรากฏวา
มีเหตุจําเปนอื่นใดที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมาฟองตอศาลภายใน
ระยะเวลาการฟองคดีที่จะทําใหศาลมีอํานาจรับคําฟองที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาไวพิจารณาได
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๒/๒๕๕๕)
กรณี ฟ องว า มารดาและญาติ ของผู ฟ องคดี ได ซื้ อที่ ดิ นจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห และในวัน รั บโอนมารดาของผูฟอ งคดีและญาติ ได ต กลงซื้ อที่ดินที่ เหลืออยู
๙ ตารางวา ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดา
ของผู ฟ อ งคดี นั้ น ได ใ ห นาย ช . ซึ่ งเป นน องชายเป นผู รั บโอนแทน ต อ มาได ทํ า การรั ง วั ด แบ ง
กรรมสิ ท ธิ์ ร วม ซึ่ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางกะป
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ได แก ไขรู ปแผนที่ขี ดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แต ไม ไดแก ไขจํ านวน
เนื้อที่ดินให เพิ่มจากเดิ มอี ก ๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็ นว าการกระทํ าของพนักงานเจาหน าที่ของ
สํานักงานที่ ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซึ่งรับโอนที่ดินตอมา
ไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหกรมที่ดิน สํานักงานเขตบางกะป และสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี นั้น การฟองคดีนี้
ก็ เ พื่ อ ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สามรั บ ผิ ด ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทนให แ ก ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น ไปเพื่ อ
ประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะไมเปนประโยชนแกสวนรวม อีกทั้งไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอื่น
ที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจมายื่นฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง
คดีนี้ไวพิจารณาได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกโฉนดที่ดินใหแก
นาง ฉ. โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากออกทั บ ทางสาธารณะที่ ผู ฟ อ งคดี ใ ช เ ข า ออก
สูถนนประชาอุทิศ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกสูถนนสาธารณะดังกลาวได ขอใหศาลมี
คํ า พิ พ ากษาหรื อคํ าสั่ ง เพิ ก ถอนโฉนดที่ดิ นดั ง กล า วเฉพาะส ว นที่ อ อกทั บ ทางสาธารณะ นั้ น
การฟองคดีนี้ก็เพื่อประโยชนสวนตัวของผูฟองคดีในการใชทางพิพาทดังกลาวเปนทางเดินเขาออก
ระหวางที่ดินของผูฟองคดีกับถนนประชาอุทิศ ทั้งไมเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือสถานะของบุคคล และไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นตามมาตรา ๕๒
แห งพระราชบั ญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีนี้ไว พิจารณาได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
การพิ จ ารณาว า คดี ที่ ยื่ น ฟ อ งเมื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาที่ ก ฎหมาย
กําหนดไวจะเปนประโยชนตอสวนรวมหรือไม จะตองพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษา
คดีนั้นวาจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดยตรงและอยางแทจริงหรือไมเปนสําคัญ เมื่อคดีนี้
เปนการฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการและเพิกถอนมติที่ไดยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี ซึ่งคําพิพากษาคดีนี้หากจะกอใหเกิดประโยชน ก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดี
เทานั้น การรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาจึงไมเปนประโยชนแกสวนรวมแตอยางใด ประกอบกับ
ในระหวางที่ผูฟองคดีถูกจําคุกอยูที่เรือนจํากลางบางขวาง ผูฟองคดีอาจทราบขาวสารที่กองอุทธรณ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจทราบเพื่อการแจงขาวสารตางๆ เกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ
ของผูฟองคดี โดยสงไปยังเรือนจํากลางบางขวางโดยตรง แตผูฟองคดีก็มิไดดําเนินการเชนวานี้
การที่ผูฟองคดีไดรับทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณตามความเปนจริงลาชากวาเวลาที่กําหนดไว
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ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติ
ใหถือวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณนั้น จึงไมอาจถือไดวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุจําเปนอื่นใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมาย
กําหนดได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๐/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ใหผูซึ่งเปนพนักงานของสํานักงานอยูในวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยูใน
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ซึ่งมีผล
เป น การยกเลิ ก ตํ า แหน ง พนั ก งานประจํ า พิ เ ศษ ตามข อ ๙ (๑) ของระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว นั้น คดีนี้เมื่อผูฟองคดี
มีคําขอใหศาลพิพากษาใหเพิกถอน ขอ ๙๘ ของระเบียบที่พิพาทและพิพากษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดํ า เนิ น การเพื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ก ารต อ เวลางานให แ ก พ นั ก งานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งที่อายุ ครบหกสิ บปบริ บูรณและบรรจุเ ปนพนักงานกอนวั นที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ซึ่ ง ผลแห ง คํ า พิ พ ากษาย อ มก อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ผู ฟ อ งคดี แ ละพนั ก งานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่อายุครบหกสิบปบริบูรณและบรรจุเปนพนักงานกอนวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๔๗ เท านั้ น โดยมิ ไ ด กอ ให เ กิ ด ประโยชนแก ป ระชาชนโดยส ว นรวมโดยตรงแตอ ยา งใด
อีกทั้ง ไมปรากฏเหตุจําเปนอื่นที่เปนอุปสรรคขัดขวางจนทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีภายใน
ระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีขอหาดังกลาว
ไวพิจารณา ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕)
กรณี ฟ อ งว า กฎ ก.ค.ศ. ว า ด ว ยการให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวย
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและ
พั ฒ นาอย า งเข ม และได รั บ การแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งครู อยู ก อนวั นที่ ๓ กั นยายน ๒๕๕๓
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หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม”
เป นกฎที่ ไม ชอบด วยกฎหมาย ขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งให เพิ กถอน กฎ ก.ค.ศ. และ
คําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นั้น การฟองคดีนี้เปนการฟองเพื่อประโยชนของผูฟองคดีและ
ขาราชการครูที่ไมไดรับการปรับอัตราเงินเดือนยอนหลังไปถึงวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู อันดับ คศ.๑ เทานั้น มิไดเปนประโยชนแกประชาชนโดยทั่วไป จึงมิใชการฟองคดี
ที่เปนประโยชนตอสวนรวม และขอเท็จจริงตามคําฟองไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอื่นที่เปนอุปสรรค
ขั ดขวางทํ าให ผู ฟ องคดี ไ ม ส ามารถยื่ น ฟ อ งภายในระยะเวลาการฟ อ งคดี ที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และ
ที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน
การฟองคดีโตแยงคําสั่งปฏิเสธไมรับคําขอมีใบอนุญาตขับรถของผูฟองคดี
มีลักษณะเปนการฟองเพื่อประโยชนของผูฟองคดี ไมเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรื อสถานะของบุ ค คลที่ จะยื่ นฟ องคดี เมื่ อใดก็ ได อี กทั้ ง ไม เ ป นประโยชน ต อส วนรวมหรื อ
มีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณา
พิพากษาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองที่สั่งใหผูฟองคดีตองชําระคาปรับทางปกครองดวยเหตุที่ไมจัดสง
สําเนาบัญชีและงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองกรณีเลิกพรรคภายในเวลาที่กฎหมาย
กํ า หนด นั้ น มี ลั ก ษณะเป น การยื่ น ฟ อ งคดี เ พื่ อ ประโยชน ข องผู ฟ อ งคดี โ ดยตรง มิ ใ ช เ พื่ อ
ประโยชนแกสวนรวม ทั้งไมมีเหตุจําเปนอื่นที่จะใหศาลรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาได ตามมาตรา ๕๒
วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ศาลจึ ง ไม อ าจรั บ คํ า ฟ อ งของผู ฟ อ งคดี
ที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กรณี ผู ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ ถู ก เวนคื น ฟ อ งว า
การกําหนดค าทดแทนที่ ดินที่ ถูก เวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากํ า หนดเขตที่ดิน ในบริ เวณที่

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๔๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่จะเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหวางถนนพัฒนาการกับถนนสุขุมวิท ๑๐๓
พ.ศ. ๒๕๔๕ คลาดเคลื่อนและไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย เพิ่มคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี นั้น
เมื่อพิจารณาจากคําฟองและคําขอ ผลแหงคําพิพากษาคดีนี้ไมกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
อีกทั้ ง ไมปรากฏเหตุ จํ าเป นอื่ นที่เป นอุ ปสรรคขัดขวางใหผู ฟ องคดีไม อาจยื่ นคํ าฟองภายใน
ระยะเวลาที่ กฎหมายกํ าหนดได ศาลจึ ง ไม อ าจรั บ คํ า ฟ อ งในกรณี นี้ ที่ ยื่ นฟ องเมื่ อพ นกํ าหนด
ระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๔)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
กรมอุ ต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมื องแร ที่ปฏิเ สธไมรับ คํา ขอประทานบัต รของผู ฟองคดี
เนื่องจากพื้นที่ตามคําขออยูในเขตประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ไมสามารถดําเนินการเพื่อการอนุญาตประทานบัตรในพื้นที่ดังกลาวได ดังกลาว นั้น เมื่อการ
ฟองคดีนี้เปนไปเพื่อประโยชนของผูฟองคดีเปนสําคัญ การรับฟองคดีไวพิจารณาจึงไมเปน
ประโยชน แกสว นรวมและยัง ไมปรากฏวามีเหตุใดๆ ที่ เ ปนอุ ปสรรคขัดขวางไมใ หผู ฟองคดี
สามารถยื่นฟองคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจ
รับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕)
กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผู ฟองคดีเ ห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไ มชอบดว ยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว นั้น การฟองเพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาวก็เพื่อประโยชนในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูฟองคดีทั้งสี่ มิใชเปนการฟองที่จะเปน
ประโยชนแกสวนรวมแตอยางใด อีกทั้ง ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดที่ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไมอาจนําคดี
มาฟ อ งได ภายในระยะเวลาการฟ องคดี จึ งไม มี เ หตุ อั นควรที่ ศาลจะรั บ คํ าฟ องไว พิ จารณา
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๔๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
กรณี ผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นผู สมั ครรั บเลื อกเป นผู ใหญ บ านฟ องขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่ง
เปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้เพื่อขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน ก็เพื่อประโยชนของผูฟองคดีซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานเปน
สําคัญ สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวาการฟองคดีของผูฟองคดีเปนการสงเสริมและเกื้อหนุนระบอบ
ประชาธิปไตยใหดํารงอยูและเปนไปตามวิถีทางที่ถูกตอง และเปนการปองปรามบุคคลอื่นที่จะ
สมัครรับเลือกเปนผูใหญบานใหตองมีความสุจริตนั้น กรณีดังกลาวไมใชผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจาก
คําพิพากษา การรับคําฟองนี้ไวพิจารณาจึงไมเปนประโยชนแกสวนรวม ตามนัยมาตรา ๕๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ
กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยจึงเปน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ นั้น เมื่อคําพิพากษาคดีนี้หากจะกอใหเกิดประโยชน
ก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดีที่ไมตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมติของ
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แหง ชาติ เ ป นสํ า คั ญ การรั บ คํา ฟอ งคดี นี้ไ ว
พิ จ ารณาจึ ง ไม เ ป น ประโยชน แ ก ส ว นรวมโดยตรงและอย า งแท จ ริ ง เป น สํ า คั ญ แต อ ย า งใด
นอกจากนั้น ยังไมปรากฏวามีเหตุจําเปนใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีนี้ภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาตามที่มาตรา ๕๒
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
กรณีฟองวา เทศบาลเมืองจันทบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ไมดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ผูรองสอดตอเติมอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย เปนเหตุให
ทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลเมืองจันทบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น คําฟองของผูฟองคดี
ที่ ข อให ผูถูก ฟ องคดี ทั้ ง สองชดใช ค าเสีย หายเป นคํา ฟองเพื่อประโยชนข องผูฟอ งคดีทั้ ง สอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๔๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยตรง มิใชคดีที่ยื่นคําฟองเพื่อประโยชนแกสวนรวม และกรณีมิไดมีเหตุอื่นที่เปนอุปสรรค
ขัด ขวางมิใ ห ผู ฟอ งคดี ยื่นคํ าฟอ งต อ ศาลไดต ามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทอื่นๆ
กรณี ฟองว า เจ าหนาที่ของการกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬา
ยิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดตัดสินการแขงขันกีฬายิงปนของทีมกีฬายิงปน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักกีฬาอยูดวยแพทางเทคนิค ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่
ได รับ ความเสี ยหาย ไม ไ ดรับเหรียญรางวัล และประกาศนียบั ตรในการแขงขันดังกล าว นั้ น
เมื่อการฟองคดีนี้ก็เพื่อประโยชนสวนตัวของผูฟองคดีทั้งสี่โดยแท ทั้งไมเกี่ยวกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล และไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง
ในกรณีนี้ที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔)
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ องคดี ได ซื้ อรถยนต ยี่ ห อฮอนด า รุ น CR-V จากตั วแทน
จําหนายรถยนตแตปรากฏวารถยนตคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองในการผลิต ผูฟองคดีจึงไดมี
หนังสือรองเรียนไปยังบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหบริษัทดําเนินการ
แกไขหรือเปลี่ยนรถคันใหมใหแกผูฟองคดีแตบริษัทฮอนดาฯ ไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ
ถึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อรองเรียนขอความเปนธรรมในกรณีดังกลาว แตคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีมติไมดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดีและใหยุติเรื่องรองเรียนของ
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดี นั้น การฟองขอใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดีในกรณีดังกลาว เปนการฟองเพื่อประโยชน
เฉพาะตัวของผูฟองคดี มิใชคดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม อีกทั้ง ไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอื่นใด
ที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมาฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว
อั นจะทํ าให ศาลมี อํ านาจรั บ คํ า ฟ อ งที่ ยื่ น เมื่ อ พ น ระยะเวลาการฟ อ งคดี แ ล ว ไว พิ จ ารณาได
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๖/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๔๗

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจําเปนอื่น
๑) กรณีที่ถือวามีเหตุจําเปนอื่น
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟ อ งขอให ศ าลเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา สาขาปากชอง ที่สอบสวนเปรียบเทียบและออกโฉนดที่ดินใหแกนาง พ. ผูยื่นคําขอ
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับซอนกับที่ดินของผูฟองคดี นั้น แมคดีนี้จะปรากฏวา
ผูฟองคดียื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด แตเนื่องจาก
คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินของเอกชนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ใหความสําคัญ จึงบัญญัติคุมครองไวในมาตรา ๔๑ ประกอบกับการใชอํานาจของหนวยงาน
ทางปกครองมี ผ ลโดยตรงตอ สิ ท ธิ ข องผู ฟอ งคดี ที่ รัฐ ธรรมนูญ คุ มครอง หากการกระทํา ของ
หนวยงานทางปกครองเปนจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง การที่ศาลไมเขาไปตรวจสอบการกระทํา
ดังกลาวของหนวยงานทางปกครอง ยอมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดื อดร อนหรือเสียหาย
อยางไมมีทางที่จะเยียวยาไดอีก อีกทั้ง จะทําใหระบบการบริหารราชการแผนดินที่อยูภายใต
หลักนิติ รัฐต อ งเสีย ไป ทํ า ให เ กิด การใชอํานาจทางปกครองโดยไมช อบได งา ย นอกจากนั้ น
เมื่อพิจารณาถึงเจตนาของผูฟองคดีเห็นไดวา ผูฟองคดีมิไดมีเจตนาที่จะปลอยปละละเลยใชสิทธิ
ในทางศาลเพื่ อคุ มครองสิ ทธิของตนเอง กรณี ดังกลาวจึงถือว ามีเหตุ จําเปนอื่ นที่ ศาลปกครอง
สามารถรับคดีนี้ไวพิจารณาได ดังนั้น เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม สมควรที่ศาลปกครอง
จะรั บคดี นี้ ไว พิ จารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๕๔)
กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือของ
สํานักงานธนารักษพื้นที่เพชรบูรณที่คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี โดยอางวา
รุกล้ําแนวเขตที่ราชพัสดุ และใหสํานักงานธนารักษพื้นที่เพชรบูรณ และกรมธนารักษชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนไดติดตามทวงถาม
รวมทั้งหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาของที่ดินพิพาท
ดังกลาวไดมีความพยายามที่จะดําเนินการแกไขเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึ่งโดยวิสัยของวิญูชน
ก็คงคาดหวังวากรณีการคัดคานการออกโฉนดที่ดินของสํานักงานธนารักษพื้นที่เพชรบูรณ
จะไดรับการพิจารณาจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้นไปไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว
พฤติการณของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดังกลาวยอมมีผลทําใหไมเพียงแต
ผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคน แมวิญูชนทั่วไปก็คงเชื่อวาหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๔๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนโดยไมจําตองฟองเปนคดี ซึ่งก็มีผล
ทําใหผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนไมดําเนินการฟองรองจนลวงเลยกําหนดเวลาที่กฎหมากําหนดให
ฟองคดีไป ดังนั้น แมกรณีนี้ผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนนําคดีมายื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ แต ก็ มิ ไ ด ทํ า ให
วัตถุประสงคของการกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีซึ่งตองการปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตอสวนรวมและราชการตองเสียไป ในทางตรงกันขามการที่องคกรตุลาการเขาไปตรวจสอบ
ความชอบในการกระทําของฝายปกครองดังกลาว ยอมเปนผลที่จะทําใหเกิดระบบการบริหาร
ราชการแผนดินที่ดีเกิดขึ้น กรณีจึงถือวามีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๕๕)
กรณี พิ พ าทตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี ฟอ งศาลขอให ศ าลมี คํ าพิ พ ากษาหรื อ คํ าสั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ง ของ
เทศบาลนครสุราษฎรธานีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาลฯ กรณีที่ผูฟองคดีในขณะที่
ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปน
สถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุให
เทศบาลไดรับความเสียหาย นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอเทศบาลนครสุราษฎรธานี ซึ่งเทศบาลฯ และผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาคําอุ ทธรณจะตองพิจารณาอุ ทธรณใหแล วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ ภายในวั นที่ ๒๔
พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ ทั้ งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการ
ทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงตองนําคดี มาฟองต อศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับ แต วั นที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กลาวคื อ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวากอนจะครบ
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดมี
หนังสื อลงวั น ที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๒ แจงผลการพิ จารณาอุท ธรณของผู ว า ราชการจั งหวั ด
สุราษฎรธานีใหผูฟองคดีทราบ โดยผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเมื่อวันที่ ๒๔
ธั นวาคม ๒๕๕๒ จากหนั งสื อดั งกล าวจึ งอาจทํ าให ผู ฟ องคดี เข าใจผิ ดเกี่ ยวกั บระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณของเทศบาลฯ และผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีและระยะเวลาการฟองคดี
ประกอบกับเมื่อพิจารณาหนังสือฉบับขางตนของเทศบาลแลว เห็นวามิไดระบุวิธีการยื่นคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับ ยื่นคําฟ องไว ซึ่งมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๔๙

กํ า หนดให ข ยายเวลาสํ า หรั บ ยื่ น คํ า ฟ อ งออกไปเป น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง กรณี
จึงมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕)
๒) กรณีที่ไมถือวามีเหตุจําเปนอื่น
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ฟองขอใหศ าลมีคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่ ง ให เ พิ กถอนคํ าสั่ ง ของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีและเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี นั้น คดีนี้ผูฟองคดีอางวา
ไดรับจดหมายจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่อุทธรณคําสั่งทางปกครองแลวไมเปดดู
เพราะเข า ใจว า เป น จดหมายให ไ ปเสี ย ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ ซึ่ ง โดยปกติ วิ สั ย ของวิ ญ ู ช นแล ว
หากปรากฏวามีจดหมายจากทางราชการมาถึงตนแลวจะตองสันนิษฐานไดวาเปนเรื่องสําคัญ
และตองเปดอานเพื่อใหทราบถึงสิทธิและขอความแหงจดหมายที่มาถึงตน ประกอบกับกรณีนี้
ผูฟ องคดี ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง ของสํ า นัก งานที่ ดิ นจั ง หวั ด สมุ ท รสาครที่ ไ มอ อกโฉนดที่ ดิน ให แ ก
ผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ แลว ผูฟองคดีก็ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งไมออกโฉนดที่ดิน
ดังกลา วตอสํ านักงานที่ ดินจังหวั ดสมุ ทรสาคร ซึ่งหากนับเวลาตั้ งแตผูฟองคดี ไดยื่นหนังสือ
อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วจนถึ ง เวลาที่ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ก็เปนชวงระยะเวลาที่ผูฟองคดี
รอผลการวินิจฉัยอุทธรณและเปนชวงระยะเวลาที่พึงจะคาดหมายไดวาจะมี การแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณ อีกทั้งการพิจารณาของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครดังกลาวก็ไมเปนการ
พิจารณา ลาชาเกินสมควร การที่ผูฟองคดีเขาใจวาเปนจดหมายเรียกเสียภาษีบํารุงทองที่โดย
ไมเปดจดหมายอานเพื่อใหทราบขอความทําใหผูฟองคดีไมอาจฟองคดีไดภายในกําหนดเวลา
การฟองคดี จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูฟองคดีเอง มิใชมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาล
จะรั บ ไว พิ จ ารณาได และแม ค ดี นี้ ผู ฟ อ งคดี จ ะกล า วอ า งว า ได ย า ยออกจากบ า นเลขที่ ๘๒
ซอยอินทรามระ ๔๔ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แลวก็ตาม แตขอเท็จจริง
ปรากฏตามคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีวายังมิไดมีการแจงยายหรือยายทางทะเบียนราษฎร
แตอยางใด กรณีจึงถือวาบานเลขที่ดังกลาวเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดีตามกฎหมาย การแจง
ผลการพิจารณาอุทธรณของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดี
ขางตนจึงเปนการแจงโดยชอบดวยกฎหมาย และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาบานเลขที่ดังกลาว
ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีซึ่งเปนหลานของผูฟองคดีไดเปดเปนรานอาหารโดยเปดใหบริการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๕๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตั้งแตเวลา ๑๗ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา และเวลากลางวันก็มีพี่ชายของผูรับมอบอํานาจจาก
ผู ฟ อ งคดี เ ป ด เป น ร า นขายกาแฟ อี ก ทั้ ง พี่ ช ายของผู รั บ มอบอํ า นาจจากผู ฟ อ งคดี ก็ ท ราบว า
มีจดหมายจากทางราชการสงถึงผูฟองคดีแตเขาใจวาเปนเอกสารเสียภาษีบํารุงทองที่เชนเดียวกัน
เหตุที่ผูฟองคดีกลาวอางดังกลาวจึงมิใชเหตุจําเปนอื่นที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาพิพากษาได
ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กรณีฟองวา ผูฟองคดีซึ่งเดิมเปนเจาหนาที่ของสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร สังกัด
ศูนยบริการเทคโนโลยีนิวเคลียรตามสัญญาจาง ไดรองทุกขขอใหพิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดี
แบบไม มี เงื่ อนไขดวยระยะเวลา ๕ ป แต ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น เทคโนโลยีนิ ว เคลี ย ร
แหงชาติไมดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน ทําให
ผู ฟ องคดี ได รั บความเสี ยหาย ขอให ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให ค ณะกรรมการฯ
ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นั้น การที่ผูฟองคดี
มิไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟ องคดี (วั นที่ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น เทคโนโลยี
นิวเคลียรไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดี) จึงเปนการยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมผูฟองคดีจะกลาวอาง
ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ท วงถามการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต อ ประธานคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
งานบุคคล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) และผูอํานวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติก็ตาม แตกรณีดังกลาวก็มิไดเปนเหตุตองเลื่อนวันเริ่มนับระยะเวลา
การฟองคดีหรือขยายกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแตอยางใด และคดีนี้ไมปรากฏวามีเหตุ
จําเปนอื่นใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได ทั้งไมเปน
ประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสุงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๕)
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กรณีฟองขอใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยชําระเงิน
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มใหแกผูฟองคดี นั้น การฟองคดีประเด็นนี้ไมไดเปนประโยชน
แกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้ง การที่

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๑

ผูฟองคดีอางวาไดใชเวลาไปในการรองเรียนตอสื่อมวลชนตางๆ ก็ไมใชเหตุจําเปนอื่นที่ทําให
ผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีประเด็นนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได ศาลปกครองจึงไมอาจ
ใช ดุ ล พิ นิจ รับ คํา ฟ อ งนี้ ไ ว พิจ ารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญญั ติดั ง กลา ว
(คําสั่งศาลปกครองสุงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๕)
๔.๑๐.๓ การเปนที่สุดของคําสั่งรับคําฟองที่ยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลา
การฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๓๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๕. คาธรรมเนียมศาล
๕.๑ การชํ า ระค า ธรรมเนี ย มศาลกรณี ผู ฟ อ งคดี ห ลายคนร ว มกั น ยื่ น คํ า ฟ อ ง
เปนฉบับเดียว
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๕.๒ การไม ชํา ระคา ธรรมเนีย มศาลหรือชํ า ระคา ธรรมเนีย มศาลไม ครบถ ว น
(มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับขอ ๓๗ วรรคสอง)
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมศาล
มาแลว ๓ ครั้ง รวมเปนเวลา ๕๒ วัน ซึ่งเปนระยะเวลาพอสมควรแลว การที่ผูฟองคดีไดยื่น
คําขอขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมศาลออกไปอีกเปนครั้งที่สี่ ซึ่งศาลปกครองชั้นตนได
พิจารณาแลวมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมศาล เมื่อตอมา
ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มศาลภายในกํ า หนด จึ ง เป น กรณี ที่ ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด ชํ า ระ
คาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๕๕)
ฟองแยงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดีคืน
หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาให แ ก ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ เป น การฟ อ งขอให ส ง มอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากผูฟองคดีตองคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแก
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดียอมไมอาจฟองรองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดตามสัญญาค้ําประกันได
และผูถูกฟ องคดีที่ ๑ ก็ยอมไดรับการปลดเปลื้องไมตองชํ าระเงินคืนใหแกผู ถูกฟ องคดีที่ ๒
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๕๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เทากับจํานวนที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกันดังกลาวดวยโดยปริยาย หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง)
จึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินที่ระบุไวในวงเงินค้ําประกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามทุนทรัพยสําหรับคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดตามมาตรา ๔๕
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระคาธรรมเนียมศาล
และศาลปกครองชั้ นต นได สั่ งให ผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ ชํ าระค าธรรมเนี ยมศาลให ค รบถ ว นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับฟองแยงของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความตามขอ ๓๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๑/๒๕๕๕)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหยกคําขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ของผูฟองคดี หากผูฟองคดีประสงคจะดําเนินคดีตอไป ใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาล
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งศาล เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูฟองคดี
หาไดดําเนินการชําระคาธรรมเนียมศาลแตอยางใด ดังนั้น กรณีนี้จึงถือไดว าไมมีการชําระ
คาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ กําหนดตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบี ยบฯ วาดว ย
วิธีพิจารณาคดี ป กครองฯ จึงมี คําสั่ง ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้ นต นที่สั่ งไมรับ คําฟ อ ง
ไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๕๕)
ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันกระทําละเมิดตอผูฟองคดีขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี
เป น เงิ น จํ า นวน ๒,๒๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาลจํ า นวน
๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคําขอของผูฟองคดี สํานักงานศาลปกครองกลาง
จึงมีหนังสือแจงคําสั่งศาลใหผูฟองคดีนําคาธรรมเนียมศาลไปชําระตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต
ไดรับคําสั่งศาล ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองบางสวน และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คํ า สั่ ง ใหม เ ป น ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สิ บ แปดชดใช ค า เสี ย หายแก ผู ฟ อ งคดี เ ป น จํ า นวนเงิ น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน (และเพิ่มเติมตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร) ศาลปกครองชั้นตน
พิ จ ารณาคํ า ร อ งขอถอนคํ า ฟ อ งบางส ว นแล ว เห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี มี เ จตนาหลบเลี่ ย งไม ชํ า ระ
คาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปน
เงื่อนไขในการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
เมื่อผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลตามคําสั่งศาล จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและให
จําหนายคดีออกจากสารบบความ เทากับวาศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอถอนคําฟอง
บางสวนแลวไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองตามคําขอ เนื่องจากพฤติการณของผูฟองคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๓

เป น ที่ เ ห็ น ได โ ดยประจั ก ษ ว า ผู ฟ อ งคดี มี เ จตนาหลบเลี่ ย งไม ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มศาล ทั้ ง ที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สงั่ ยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ของผูฟองคดี และแมวาผูฟองคดีจะมีสิทธิยื่นคํารองขอถอนคําฟองของตนในเวลาใดๆ กอนที่
ศาลปกครองชั้นตนจะมี คําพิพากษาหรื อคําสั่ ง ชี้ขาดคดีได ก็ต าม แต ขอ ๘๒ แห งระเบีย บฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดวา เมื่อผูฟองคดีขอถอนคําฟองคดีตอศาลแลว
ศาลจะตองพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองเสมอไป การที่ศาลจะอนุญาตใหผูฟองคดี
ถอนคําฟองหรือไม ศาลตองพิจารณาวาคดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองนั้น เปนคดีที่เกี่ยวกับ
การคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือ
การถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสมหรือไม หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา
คดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองนั้นเปนคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่
การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกัน
โดยไมเหมาะสม ศาลจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได และคําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟอง
ให เ ป น ที่ สุ ด ตามข อ ๘๒ วรรคสี่ แห ง ระเบี ย บฉบั บ ดั ง กล า ว เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า
ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอถอนคําฟองและพฤติการณและเหตุผลทั่วๆ ไป รวมทั้ง
ความสุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น คดี ข องผู ฟ อ งคดี แ ละผลได ผ ลเสี ย ของคู ก รณี ทุ ก ฝ า ยแล ว มี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองบางสวน เมื่อผูฟองคดีมิไดชําระคาธรรมเนียมศาลจํานวน
๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะ
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ ตามขอ ๓๗ วรรคสอง
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๕)
๕.๓ การสั่งใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ขอ ๓๔ วรรคสี่)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๕.๔ การคืนคาธรรมเนียมศาล (ขอ ๓๘)
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๘
กรณีที่ศาลมีคําสั่งไม รับคําฟองไวพิจารณา และคืนคาธรรมเนียมศาลใหแก
ผูฟองคดีตามขอ ๓๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมายถึง กรณีที่ศาลมีคําสั่ง
ไม รับคํ าฟ องไว พิ จารณาและจําหน ายคดี ออกจากสารบบความในชั้ นตรวจคํ าฟ อง เนื่องจาก
คดีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หรือการฟองคดีไมเปนไปตามเงื่อนไข

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๕๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

การฟองคดี หรือผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวน หรือไมแกไขคําฟองภายใน
เวลาที่กําหนด ซึ่งคําฟองในที่นี้รวมถึงคําฟองเพิ่มเติม และคําอุทธรณดวย
ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว และการฟองเพิ่มเติมคดีนี้ไมเปนประโยชนแก
สวนรวม หรื อมีเ หตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณา ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบั ญญัติ
เดียวกัน จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําฟองเพิ่มเติมในขอหานี้ของ
ผูฟองคดีไวพิจารณาและคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๔)
ศาลปกครองชั้นตนอนุญาตใหผูถูกฟองคดีทั้งสองผัดสงชําระคาธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองรองขอ ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองชําระคาธรรมเนียมศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวาการเบิกจายเงินมีหลายขั้นตอน และ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดหลงในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาสงเงินคาธรรมเนียมศาล นั้น
ฟงไมขึ้น เมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชําระเงินคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอื่นที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอุทธรณอีกตอไป จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไม รับคําอุทธรณข องผูถูกฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา และใหคืน
คาธรรมเนียมศาลใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๕๔)
อยางไรก็ตาม กรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีที่มีผล
ในทํานองเดียวกับคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เชน คําพิพากษายกฟองในเรื่องอํานาจศาล
หรื อเงื่อนไขการฟ องคดี หรื อคําสั่ งจํ า หนา ยคดีอ อกจากสารบบความ ศาลปกครองต องคื น
คาธรรมเนียมศาลแกผูฟองคดีดวย
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกคําฟองแยงของผูถูกฟองคดีเพราะเห็นวาเปน
คําฟองแยงที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวจึงไมอาจรับคําฟองแยงไวพิจารณาได
ซึ่งตองคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดในสวนของฟองแยงใหแกผูฟองคดีดวยตามขอ ๓๘ แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อศาลปกครองชั้นตนไมไดสั่งใหคืนคาธรรมเนียมศาล
ในสวนของฟองแยงใหแกผูถูกฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรแกไขใหถูกตอง พิพากษา
แกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดในสวนของฟองแยง
ใหแกผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๔)
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามยื่นคําฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลปกครองจึง
ไมมีอํานาจรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง
และใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดีทั้งสาม ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๕

พิ พ ากษายื น และให คื น ค า ธรรมเนี ย มศาลทั้ ง หมดในชั้ น อุ ท ธรณ ใ ห แ ก ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สาม
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๕)
ศาลปกครองชั้ น ต น พิ จ ารณาแล ว มี คํ า พิ พ ากษายกฟ อ งคดี นี้ เพราะเห็ น ว า
เปนการฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีตามกฎหมาย กรณีจึงถือเสมือนวาศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเพราะเห็นวาเปนการฟองที่พนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดีทั้งสามตามขอ ๓๘
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง และคืน
คาธรรมเนียมศาลสวนที่ศาลอนุญาตใหถอนคําฟองใหแกผูฟองคดีทั้งสาม ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพองดวยบางสวน พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหคืนคาธรรมเนียมศาล
ทั้ ง หมดในชั้ น ศาลปกครองชั้ น ต น และในชั้ น อุ ท ธรณ ใ ห แ ก ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สาม (คํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๘/๒๕๕๕)
ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ให ช ดใช ค า เสี ย หายกรณี ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ผิ ด สั ญ ญาฝากเก็ บ แปรสภาพและจั ด จํ า หน า ยข า ว ส ว นผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ฟ อ งแย ง เรี ย ก
คาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมสั่งใหสีแปรขาวเปลือกและสั่งสีแปรขาวเปลือกลาชารวมเปนเงิน
จํานวน ๑๒,๕๒๕,๘๒๕ บาท ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือ
แทนกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๕,๗๒๐,๘๙๙.๑๔ บาท พรอมดอกเบี้ยและใหยก
ฟองแยงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอมา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนของฟองเดิม
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกฟอง
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณแลว เปนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เห็นวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนของ
ฟ อ งแย งของผู ถู กฟอ งคดีที่ ๑ ดั งนั้ น คดี ใ นสวนของฟ องแย งของผู ถู กฟองคดีที่ ๑ เปนอั น
ถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ชอบที่จ ะได รั บ คื น เงิ นค า ธรรมเนีย มศาลชั้ นตนทั้ งหมด การที่ศ าลปกครองชั้น ตนมีคํ าสั่งว า
คดียังไมถึงที่สุด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
ไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลชั้นตน
ในชั้นฟองแยงทั้งหมดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ศาลปกครองสูงสุดก็ชอบที่จะคืนคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณใหแกผูอุทธรณเชนกัน
แมวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดี ป กครองฯ จะไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห อํ า นาจศาลในการสั่ ง คื น ค า ธรรมเนี ย มศาลในกรณี ที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๕๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ศาลปกครองสู งสุดมี คําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้ นตน แล ว ส งสํ า นวนคดี
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมใหถูกตองก็ตาม แตเมื่อพิจารณา
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปว าด ว ยวิธี พิ จ ารณาคดี ป กครองเกี่ ย วกั บ การเสี ย คา ธรรมเนี ย มศาล คื อ
หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีเสียคาใชจายนอย ประกอบกับการพิจารณา
ของศาลเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง การที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบจนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดตองมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนแลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมใหถูกตอง
โดยศาลปกครองสูงสุดยังมิไดทําการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี กรณีจึงเห็นควรคืนคาธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดในชั้นอุทธรณใหกับคูกรณีโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕)
๒) กรณีที่ศาลปกครองอนุญาตใหถอนคําฟองและสั่งจําหนายคดีออกจาก
สารบบความตามขอ ๘๒ วรรคสี่
(๑) กรณีสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๒) กรณีสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดี
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก
(๑) กรณีสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๒) กรณีที่คืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน
การที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดี
แก ผู ฟ อ งคดี เป น เงิ น ๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท นั้ น เห็ น ว า ยั ง ไม ถู ก ต อ ง เนื่ อ งจากผู ฟ อ งคดี
ยื่นฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๒ ตามอัตรา
คาธรรมเนียมศาลตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๗

(ฉบั บ ที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การที่
ศาลปกครองชั้ น ต น ให คื น ค า ธรรมเนี ย มศาลตามส ว นของการชนะคดี แ ก ผู ฟ อ งคดี เ ป น เงิ น
๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับอัตรารอยละ ๒.๕ ของทุนทรัพยที่ชนะคดีจึงไมถูกตอง
ปญหาการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ตามข อ ๙๒ ประกอบข อ ๑๑๖ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาได จึงพิพากษาแกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน
เป น ให คื นค า ธรรมเนี ย มศาลในอัต ราร อยละ ๒ ของจํา นวนทุ น ทรั พ ย ที่ ช นะคดี แกผู ฟอ งคดี
นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๖/๒๕๕๕)
(๓) กรณีไมคืนคาธรรมเนียมศาล
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๕.๕ การยกเวนคาธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับขอ ๔๑/๑ ถึงขอ ๔๑/๖)
๑) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด
แมผูฟองคดีจะมีเงินเดือนจากการประกอบอาชีพรับราชการและมีทรัพยสิน
เปนที่ดินและบานพักอาศัย แตผูฟองคดีก็มีภาระหนี้เงินกูและรายจายประจําสําหรับผูฟองคดี
และนองสาวที่ผูฟองคดีตองรับอุปการะ อีกทั้งผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมได
คัดคานคํารองขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดีแตอยางใด ดังนั้น หากผูฟองคดี
จะตองขายทรัพยสินที่มีอยูหรือนําเงินเดือนบางสวนมาเสียคาธรรมเนียมศาลก็จะทําใหไดรับ
ความเดื อ ดร อ นเกิ น สมควร กรณี จึ ง ถื อ ได ว า โดยสถานะของผู ฟ อ งคดี ถ า ไม ไ ด รั บ ยกเว น
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ผูฟองคดีจึงควรไดรับอนุญาตใหดําเนินคดี
โดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด จึงมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีนี้โดยไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๕๕)
๒) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวน
คดีนี้ผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาเสียหายจากการคัดคาน
การรังวัดที่ดิน ซึ่งผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลเปนเงิน ๖๐,๑๖๒ บาท ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะบางสวน โดยใหชําระในอัตราหนึ่งในสี่ของจํานวนเงิน
คาธรรมเนียมศาลที่ตองชําระ แตผูฟองคดีอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๕๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เพราะผู ฟ อ งคดี เ ป น เกษตรกรมี ฐ านะยากจนและเป น หนี้ ธ นาคาร เมื่ อ พิ จ ารณาค า เสี ย หาย
ที่ผูฟองคดีเรียกตามคําฟองแลว เห็นวา คาเสียหายที่ผูฟองคดีเรียกจํานวนดังกลาวไมมีเหตุผล
ประกอบสนับสนุนที่เพียงพอจึงเขาขายเปนการฟองคดีที่ขาดขอเท็จจริงอันสมควรที่จะรับคําฟอง
ในสวนคาเสียหายที่เลื่อนลอยไวพิจารณา จึงมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีนี้ โดยยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจํานวนสามในสี่ของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลที่ตองชําระตามมาตรา ๔๕/๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๔๑/๑ ของระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๖/๒๕๕๕)
๓) กรณีที่ไมมีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล
การที่ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น คํ า ขอให ย กเว น ค า ธรรมเนี ย มศาลนั้ น ศาลจะอนุ ญ าต
ตามคําขอไดก็ตอเมื่อความปรากฏจากการไตสวนของศาลแลว เชื่อไดวาคูกรณีที่ยื่นคําขอนั้น
ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอ ถาไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาล จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร กรณีที่ผูฟองคดีอางแตเพียงวากรรมการ
ผูจัดการของบริษัทผูฟองคดีถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามคําสั่งของศาลลมละลายนั้น บริษัทของ
ผูฟองคดีมิไดเปนผูซึ่งศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดอันจะทําใหบริษัทของ
ผูฟองคดีเปนผู ลมละลายไปดวยแตอยางใด และกรณีที่ผูฟองคดีอางวาบริษัทของผู ฟองคดี
เลิ กประกอบกิ จการและมีแตห นี้สิ นนั้ น ก็เ ปนเพียงการอ า งแตเ พี ยงฝ า ยเดี ยวของผูฟองคดี
ซึ่ ง ข อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ก ล า วอ า งและเสนอต อ ศาลนั้ น ยั ง ไม เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให ศ าลเชื่ อ ได ว า
บริษัทผูฟองคดีไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระคาธรรมเนียมตอศาลไดและกรณีหากไมไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมศาล จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร อีกทั้ง ผูฟองคดีไดประกอบกิจการ
ในรูปแบบบริษัทจํากัด ซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไร เมื่อผูฟองคดี
ไมพิสูจนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ผูฟองคดีไมมีทรัพยสินใดๆ เหลืออยู อันจะเสียคาธรรมเนียม
ตอศาลได และในชั้นไตสวน ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่จะเปนเหตุใหศาลจะมีคําสั่งใหยกเวน
เงินคาธรรมเนียมศาลได และเมื่อพิจารณาประกอบกับทุนทรัพยอันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้
มีจํานวนเพียง ๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีไดย่ืนคําฟองคดีและมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน
เปนจํานวนถึง ๑๖,๙๕๘,๔๕๘ บาท ทั้งที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีชดใช
คาเสียหายจํานวน ๕๘๙,๘๒๖.๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวนดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเรียกคาเสียหายเปนจํานวนถึง ๑๖,๙๕๘,๔๕๘ บาท
จึงเปนสวนที่ผูฟองคดีตองเปนผูรับภาระจากการฟองคดีดังกลาวเอง กรณีจึงยังไมมีเหตุหรือ
เข าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไวที่ศ าลตองยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแก ผูฟองคดี ได
จึงมีคําสั่งยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๑/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๙

คดีนี้เ มื่ อพิจารณาคํา ขอยกเวนคาธรรมเนีย มศาลและเอกสารประกอบการ
ไตสวนของผูฟองคดี รวมทั้งรายรับและหนี้สินของผูฟองคดีเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมศาล
ที่ผูฟองคดีจะตองชําระเปนเงินจํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท แลว เห็นวา ไมอาจเชื่อไดวาผูฟองคดี
ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท หรือโดยสถานะของ
ผูฟ อ งคดีถ า ไม ได รั บ การยกเวน ค า ธรรมเนี ย มศาลจะได รั บ ความเดื อ ดร อ นเกิ น สมควรตาม
มาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กับขอ ๔๑/๑ แหงระเบียบฯ
วาดว ยวิธีพิจารณาคดี ปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๖/๒๕๕๕)
เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดจากการไตสวนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลวา
ผูฟองคดีเปนขาราชการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ อัตราเงินเดือน ๒๔,๗๓๐ บาท
หักคาใชจาย กบข. ๗๔๑.๙๐ บาท สหกรณออมทรัพยกระทรวงพาณิช ย ๘,๑๖๗.๑๒ บาท
คงเหลือเงินเดือนสุทธิ ๑๕,๘๒๐.๙๘ บาท ผูฟองคดีมีบุตร ๓ คน จบการศึกษาและทํางานแลว
๒ คน กําลังศึกษาอยู ๑ คน สวนภรรยามีรายไดจากการขายของชํา โดยสถานะของผูฟองคดี
ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลที่ผูฟองคดีตองชําระจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
แลว เห็นไดวาผูฟองคดีอยูในวิสัยที่สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลไดโดยไมไดรับความเดือดรอน
เกินสมควรแตอยางใด แมจะไดความวาผูฟองคดีตองชําระคาเชาบานและดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ดวยก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้มีจํานวน ๒,๕๐๐ บาท แตผูฟองคดีไดยื่นคําฟองและมีคําขอให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวนสูงถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมไดแสดงที่มาของ
คาเสียหายจํานวนดังกลาวใหศาลเห็นวาเปนคาเสียหายที่เกิดจากเหตุใดบาง ประกอบกับผูฟองคดี
ไดเคยยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองโดยขอแกไขจํานวนเงินคาเสียหายที่ขอใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ รับผิดจากจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงินเพียง ๑ บาท แตในการยื่นคํารอง
อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี คํ า ขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓ รั บ ผิ ด ชดใช
ค า เสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี เ ป น เงิ น จํ า นวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความไม มั่ น คง
ในจํานวนเงินคาเสียหาย มีลักษณะกลับไปกลับมา จึงเปนคาเสียหายที่ไมชัดเจนวาผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายจริง คาเสียหายจํานวนดังกลาวจึงเปนสวนที่ผูฟองคดีตองเปนผูรับภาระ
จากการฟ อ งคดี ดั ง กล า วเอง กรณี จึ ง ยั ง ไม มี เ หตุ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ศ าลต อ งยกเว น
คาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีได จึงมีคําสั่งยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๖๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ งรั บ ฟ ง ได จ ากการไต ส วนและเอกสารที่ ป รากฏในชั้ น ไต ส วน
คํ า ขอให ย กเว น ค า ธรรมเนี ย มศาลของศาลปกครองชั้ น ต น ว า ผู ฟ อ งคดี มี เ งิ น สดที่ จ ะชํ า ระ
คาธรรมเนียมศาลไดจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท สวนคาธรรมเนียมศาลที่เกินจาก ๑๕,๐๐๐ บาท
ผูฟองคดีไมมีเงินสดเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล แตเมื่อผูฟองคดียังคงมีเงินที่ไดรับจาก
การเวนคื นที่ ดิ นไปลงทุ นในกองทุ นเป ด ซื้ อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาล ซื้ อหุ น สหกรณ และมี เ งิ น ฝาก
ธนาคารเปนบัญชีฝากประจํา ๓๖ เดือน ซึ่งยังไมครบกําหนด และมีรายไดจากการเก็บของเกาขาย
กับรายไดจากเงิ นป นผลและดอกเบี้ยจากธนาคาร มี ที่พักอาศัย อยูตัว คนเดียว ไม มีหนี้ สิน
โดยสถานะของผูฟองคดีมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลได จึงมีคําสั่งยกคําขอ
ของผูฟองคดีที่ขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลสวนที่เ กิน ๑๕,๐๐๐ บาท (คําสั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๕๕)
๖. ฟองซอน ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และฟองซ้ํา
๖.๑ ฟองซอน (ขอ ๓๖)
กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซอน
(๑) ยื่ น คํ า ร อ งขอให พิ จ ารณาคดี ใ หม ใ นเรื่ อ งเดีย วกั น กั บ คํ า ร อ งขอให พิ จ ารณา
คดีใหมที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เปนฟองซอน
เดิ ม ศาลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ขอให พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ หม
ของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา เนื่องจากขอกลาวอางของผูฟองคดีที่ ๑ เปนเพียงการโตแยง
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเทานั้น ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๕
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ผู ฟ อ งคดี ที่ ๑ จึ ง ได ยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมไวพิจารณาและคดีอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม
โดยขอใหรื้อฟนคดีมาพิจารณาใหมในเรื่องเดียวกันกับคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม
ในคดีดังกลาวเปนคดีนี้อีก และเมื่อคดีเดิมยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
จึ ง ต อ งห า มมิ ใ ห ยื่ น คํ า ฟ อ งเรื่ อ งเดี ย วกั น ต อ ศาลเดี ย วกั น หรื อ ต อ ศาลอื่ น อี ก ตามข อ ๓๖ (๑)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๒/๒๕๕๔)
(๒) คําฟองเรื่องเดียวกัน แมจะเปลี่ยนตัวผูถูกฟองคดีหรือคําขอ ก็เปนฟองซอน
คดี ก อ นผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งผู อํ า นวยการเขตจตุ จั ก ร เป น ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
หัวหนางานโยธา สํานักงานเขตจตุจักร เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ นายชางโยธา สํานักงานเขตจตุจักร
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๑

เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง กรณีฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งสามละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ในกรณีละเวนไมดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของอาคาร
ที่กอสร างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับ อนุญาต โดยอาคารดั งกลาวมี การตอเติมและ
ดัดแปลงอาคารชิดแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี ทําใหมีน้ําซึมผานแนวกําแพงเขามาในเขตที่ดิน
ของผูฟองคดีจนไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจึงรองเรียนไปยังผูถูกฟองคดีทั้งสาม
แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉยไมมีการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สาม
มีคํ า สั่ง และดํ าเนิ น การบั ง คั บ ให เ ป น ไปตามกฎหมายดัง กล าว ซึ่ ง ศาลปกครองกลางมีคํ าสั่ ง
รั บ คําฟ อ งไว พิจ ารณา และคดี อยู ระหวางการพิจ ารณาของศาลปกครองกลาง สํา หรับ คดี นี้
ผูฟองคดียื่นฟองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูถูกฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีในคดีนี้
ในฐานะผูบังคับบัญชาไมดําเนินการใหผูอํานวยการเขตจตุจักรปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร เพื่อแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยควบคุมดูแลและสั่งการใหผูอํานวยการเขตจตุจักรในฐานะผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของภายใน
ระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด กรณีจึงเปนการฟองคดีที่มีสภาพแหงขอหา และขออางที่อาศัย
เปนหลักแหงขอหา รวมทั้งคําขอบังคับอันสืบเนื่องมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีตามคําฟองเดิม
ที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน แมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูถูกฟองคดี
และมีคําขอบังคับที่แตกตางไปจากคดีกอนอยูบางก็ตาม แตคดีทั้งสองตางมีประเด็นที่เปนหลัก
เกี่ยวเนื่องกับการละเลยไมควบคุมดูแล และการละเวนไมดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของ
อาคารที่กอสรางอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ซึ่งตองวินิจฉัยกอนที่จะวินิจฉัย
ในประเด็นอื่นเปนอยางเดียวกัน ดังนั้น คําฟองคดีนี้จึงเปนฟองซอน ตองหามตามขอ ๓๖ (๑)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๙/๒๕๕๔)
ก อ นยื่ น ฟ อ งคดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น คํ า ฟ อ งต อ ศาลปกครองนครราชสี ม าตาม
คดีหมายเลขดําที่ ๔๗/๒๕๕๐ โดยฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย สาขาประโคนชัย
ละเลยต อ หน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ล า ช า เกิ น สมควร
ในการออกโฉนดที่ดิน ตามหลัก ฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๕๓๒ ใหแก ผู ฟองคดี อัน เปนคดีพิพ าท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ซึ่ ง ศาลปกครอง
นครราชสีมาไดรับคําฟองไวพิจารณาแลวและคดีอยูระหวางพิจารณา ตอมา ผูฟองคดีไดยื่น
คํ า ฟ อ ง ฟ อ งเจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ในข อ หาเดี ย วกั น ต อ ศาลปกครองกลางอี ก
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๑๗/๒๕๕๐ ซึ่งศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาโดยเห็นวาเปนการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๖๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ฟ อ งซ อ นและศาลปกครองสู ง สุ ด มี คํ า สั่ ง ยื น การที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ใ นเรื่ อ งเดี ย วกั น นี้ ม าฟ อ ง
ตอศาลปกครองกลางเป นคดีนี้อีก โดยการเพิ่มเติมผูถูกฟ องคดี บางรายและมี คําขอใหม ใ ห
แตกตางไปจากเดิม แตมีวัตถุประสงคเดียวกันคือขอใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน
น.ส ๓ เลขที่ ๕๓๒ และแจกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีเชนเดียวกับคดีหมายเลขดําที่ ๔๗/๒๕๕๐
ของศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งอยูระหวางพิจารณา กรณีจึงเปนการนําขอเท็จจริงในเหตุเดียวกัน
หรือเรื่องเดียวกันมาฟองตอศาลอีก อันเปนการฟองซอนซึ่งตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๕๔)
ผูฟองคดีเคยยื่นฟองนายกเทศมนตรีตําบลกังแอนวา การที่นายกเทศมนตรีตําบล
กังแอน ไมตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะใหแกผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตอใบอนุญาตและใหจาย
คาชดเชย ตอมา กอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะอานคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกลาว
ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองชั้นตนความวา การที่เทศบาลตําบลกังแอน (ผูถูกฟองคดี)
มีคําสั่งปฏิเสธไมตอใบอนุญาตประกอบกิจการใหผูฟองคดี เปนคําสั่งที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขอให ศ าลพิ พ ากษาหรื อมี คํ าสั่งให เ พิก ถอนคํ าสั่ง ของผูถูก ฟองคดีที่ ปฏิ เ สธไม ต อใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การให ผู ฟ อ งคดี และให ช ดใช ค า เสี ย หาย แม ว า ผู ฟ อ งคดี จ ะฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี
เปนคนละรายก็ตาม แตวัตถุแหงคดีที่พิพาทที่ศาลจะตองตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายนั้น
เปนคําสั่งเดียวกัน กรณีจึงถือวาคดีนี้กับคดีกอนที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยแลว เปนคดีเรื่องเดียวกัน
การที่ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครองอีก จึงเปนการฟองซอน อันเปนการตองหาม
ตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๒/๒๕๕๕)
คําฟองเพิ่มเติม เปนคําฟองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
จึงตองอยูในบังคับของขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อผูฟองคดี
เคยยื่นฟองผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และคณะกรรมการ
ข า ราชการตํ า รวจต อ ศาลปกครองกลาง เป น คดีห มายเลขดํ าที่ ๒๐๓๑/๒๕๕๓ กล า วหาว า
ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาไดออกประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหนงในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี
เขารับการฝกอบรม เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไมชอบ ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว ขอใหผูถูกฟองคดี
ปฏิ บั ติต ามมติคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เมื่ อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยไมเ พิ่ม
คะแนนสอบใหกับผูเขาสอบรายอื่นที่มิไดรองทุกข และขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ คดีดังกลาว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๓

อยูระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมในคดีนี้ โดยฟองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ และผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา กลาวหาวาผูบัญชาการกองบัญชาการ
ศึกษาออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไมชอบ ซึ่งเปนขอเท็จจริงเชนเดียวกับ
คําฟองในคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๓๑/๒๕๕๓ ของศาลปกครองกลาง จึงเปนการนําเรื่องเดียวกัน
ที่ อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของศาลมายื่ น ฟ อ งต อ ศาลอี ก เป น การต อ งห า มตามข อ ๓๖ (๑)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซอน
(๑) เมื่อผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหมแกไขคําสั่งเดิม ถือวาคําสั่งเดิมถูกยกเลิกแลว
การที่ผูฟองคดีนําคําสั่งใหมมาฟองตอศาลเปนคดีใหม จึงไมเปนฟองซอน
คดีนี้ขอเท็จจริงรั บฟงไดวา ผูถูกฟองคดีได ออกคํ าสั่งใหผู ฟองคดีรับ ผิด
ชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการในมูลกรณีเดียวกันรวม ๒ คําสั่ง ดังนี้ คําสั่งที่หนึ่ง คือ คําสั่ง
ที่ ๖๐๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และคําสั่งที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๔๖ (เพิ่มเติม) ที่ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีผูฟองคดีรวมอยูดวยรับผิดชดใชเงินคืน
แกผูถูกฟองคดี ๒.๕ สวน ใน ๑๐ สวน ของความเสียหายทั้งหมด คนละเทาๆ กัน ในลักษณะ
ลูกหนี้รวม เปนเงิน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท คําสั่งที่สอง คือ คําสั่งที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๒ ที่ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีผูฟองคดีรวมอยูดวยรับผิดชดใชเงินคืน
แก ผู ถู ก ฟ อ งคดี ใ นอั ต ราร อ ยละ ๒๕ ของความเสี ย หายจํ า นวน ๓๘,๑๙๑,๖๖๒.๖๓ บาท
คิ ด เป น เงิ น ๙,๕๔๗,๙๑๕.๖๕ บาท โดยให รั บ ผิ ด เป น เงิ น คนละ ๒,๓๘๖,๙๗๘.๙๑ บาท
ซึ่งจะเห็นไดวา คําสั่งดังกลาวทั้งสองเปนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายในมูลกรณี
เดียวกันเปนจํานวนเงินที่แตกตางกัน แมวาคําสั่งที่สองระบุวาเปนคําสั่งที่แกไขเปลี่ยนแปลง
คําสั่งที่หนึ่ง โดยมิไดระบุใหยกเลิกคําสั่งที่หนึ่ง ก็ตองถือวาคําสั่งที่หนึ่งถูกคําสั่งที่สองยกเลิก
โดยปริยายแลวตั้งแตวันที่คําสั่งที่สองมีผลใชบังคับ ซึ่งก็คือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ การที่
ผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี เ ป น คดี นี้ โ ดยมี คํ า ขอให ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง
ใหเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งของผูถูกฟองคดี ที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒
โดยใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินนอยกวาเดิม จึงไมเปนการยื่นฟองในเรื่องเดียวกันกับคดีเดิม
ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น เพื่ อ ขอให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของ
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๖๐๙/๒๕๔๕ ลงวั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๔๕ และคํ า สั่ ง ที่ ๒๒๒/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ (เพิ่มเติม) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๘/๒๕๔๖ และศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําพิพากษาแลว ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น การที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๖๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี เ ป น คดี นี้ จึ ง ไม เ ป น การต อ งห า มตามความในข อ ๓๖ (๑)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๗/๒๕๕๔)
การฟองคดีที่เปนการตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ตองเปนการฟองคดีที่นําขอเท็จจริงที่เปนเหตุเดียวกัน หรือการกระทําเดียวกัน
ที่ ถู ก กล า วหาว า ไม ช อบมาฟ อ งมาฟ อ ง เมื่ อ คดี นี้ กั บ คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๖๘๑/๒๕๕๑ ของ
ศาลปกครองกลาง แมผูถูกฟองคดีจะเปนบุคคลชุดเดียวกัน เหตุแหงการฟองคดีเกี่ยวเนื่องกัน
ตลอดจนมี คํ า ขอที่ ซ้ํ า ซ อ นกั น แต เ หตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ต า งกั น กล า วคื อ คดี ห มายเลขดํ า
ที่ ๑๖๘๑/๒๕๕๑ เปนการกลาวหาวาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ ตลอดจนข อ สอบที่ อ อกไม ช อบ ขอให เ พิ ก ถอนข อ สอบ
ที่ไมถูกตองและใหคํานวณคะแนนใหผูฟองคดีใหม แตคดีนี้ฟองวาประกาศรายชื่อผูสอบผาน
ข อ เขี ย นเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ ไม ช อบ เพราะมี ก ารเพิ่ ม คะแนน
แกผูเขาสอบทุกคน ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงคดีหรือการกระทําที่ผูฟองคดีกลาวหาวาไมชอบ
จึงตางกัน ดังนั้น แมผูถูกฟองคดีจะเปนบุคคลชุดเดียวกัน วัตถุแหงคดีที่ขอใหศาลวินิจฉัย
จะคลายคลึงกันก็ไมใชเปนการฟองคดีเรื่องเดียวกัน จึงมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๕๕)
คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลนครสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออก
คําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการในมูลกรณีเดียวกันรวม ๒ คําสั่ง
โดยทั้งสองคําสั่งเปนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายในมูลกรณีเดียวกันเปนจํานวนเงิน
ที่แตกตางกัน แมวาคําสั่งที่สองระบุวาเปนคําสั่งที่แกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่หนึ่ง โดยมิไดระบุ
ใหยกเลิกคําสั่งที่หนึ่ง ก็ตองถือวาคําสั่งที่หนึ่งถูกคําสั่งที่สองยกเลิกโดยปริยายแลวตั้งแตวันที่
คําสั่งที่สองมีผลใชบังคับ ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคดีนี้โดยมีคําขอ
ใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คําสั่ง
ที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินมากกวาเดิม
จึ ง ไม เ ป น การยื่ น ฟ อ งในเรื่ อ งเดี ย วกั น กั บ คดี เ ดิ ม ที่ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ตอศาลปกครองชั้ นต น เพื่ อขอใหเ พิ กถอนคํ าสั่งของผูถูกฟองคดี ที่ ๑ คํ าสั่งที่ ๖๐๙/๒๕๔๕
และคําสั่งที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๓/๒๕๔๖ และศาลปกครองชั้นตนไดมี
คํ า พิ พ ากษาแล ว ขณะนี้ ค ดี อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของศาลปกครองสู ง สุ ด ดั ง นั้ น การที่
ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคดีนี้ จึงไมเปนการตองหามตามความในขอ ๓๖ (๑)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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(๒) แมจะเปนเรื่องเดียวกันกับคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
แตผูฟองคดีในคดีนี้ไมใชผูฟองคดีในคดีกอน ไมเปนฟองซอน
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองฟ อ งขอให เ พิ ก ถอนมติ ร วม ๒ มติ คื อ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุ ก รรมการข า ราชการตํ า รวจบริ ห ารงานบุ ค คล (อ.ก.ตร. บริ ห ารงานบุ ค คล) ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
(ก.ต.ช.) ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยศาลปกครองชั้ น ต น เห็ น ว า
ในประเด็นดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๑ ไดเคยยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาในคดีกอน
คือ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๙๕/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๔๕๒/๒๕๕๓ ของศาลปกครองกลาง
ซึ่ง ผู ฟ อ งคดี ที่ ๑ กับ ผู ถู กฟ อ งคดี ค ดี นี้เ ปน คูก รณี และขณะยื่น ฟ อ งคดีนี้ คดีเ ดิม อยู ร ะหว า ง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงเปนการยื่นฟองซอนในประเด็นซึ่งตองหามตามขอ ๓๖
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๒ ในคดีนี้
ไม ใ ช ห นึ่ ง ในผู ฟ อ งคดี ใ นคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๙๙๕/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๔๕๒/๒๕๕๓
ของศาลปกครองกลาง กรณีของผูฟองคดีที่ ๒ จึงไมเขาหลักเกณฑการฟองซอนตามขอ ๓๖
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๕)
๖.๒ ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา (ขอ ๙๖)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๖.๓ ฟองซ้ํา (ขอ ๙๗)
กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซ้ํา
(๑) ยื่ น คํ า ขอให พิ จ ารณาคดี ใ หม ใ นประเด็ น ที่ ศ าลปกครองเคยมี คํ า สั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด
ไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมไปแลว เปนฟองซ้ํา
คําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมเปนคําฟองตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีเคยมีคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาแลว
ซึ่งศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําขอไวพิจารณา และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ชี้ ข าดคดี ใ หม อี ก ครั้ ง จึ ง เป น การฟ อ งซ้ํ า ตามข อ ๙๗ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
คดี ป กครองฯ ที่ ผู ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ว า การขอพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ใ หม
เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่กระทําตอศาล จึงไมใชคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็น
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ที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันหรือการฟองซ้ํานั้น เห็นวา หากศาลพิจารณารับคําขอ
ของผู ฟ อ งคดี ไ ว พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ใ หม ผู ถู ก ฟ อ งคดี ก็ จ ะต อ งเป น
ผูถูกฟองคดีในคดีเดิมอันเปนคูกรณีเดียวกันจึงตองดวยขอ ๙๗ แหงระเบียบดังกลาว ศาลจึง
ไมอาจรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๔๘/๒๕๕๔ ที่ ๖๑๘/๒๕๕๔ ที่ ๖๔๐/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๑/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๗/๒๕๕๔
ที่ ๑๒๙/๒๕๕๕ ที่ ๑๓๗/๒๕๕๕ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๕ ที่ ๓๙๕/๒๕๕๕ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๕
และที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๒) คดีเดิมศาลปกครองมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากคดีไมอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา
คดี ก อ นผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองต อ ศาลปกครองกลางในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๓๙/๒๕๕๒ โดยกลา วอางวาการที่กระทรวงกลาโหม (ผู ถูกฟองคดีที่ ๑)
ออกคําสั่งพักราชการผูฟองคดี และออกคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากประจําการ เปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทั้งสองฉบับดังกลาว รวมทั้งกลาวอางวา
กองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนผูฟองคดีโดยไมมีมูลและซ้ําซอน
กับคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของกรมแพทยทหารบก ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําสั่ง
ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๖๐/๒๕๕๒ ไมรับคําฟองไวพิจารณา เนื่องจากเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัยทหาร ซึ่งไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙
วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามคําสั่งที่ ๖๖๘/๒๕๕๓ คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดแลว คดีนี้ผูฟองคดี
ฟองขอให เ พิกถอนคํ าสั่งของผูถู กฟ องคดีที่ ๑ ที่พักราชการผูฟองคดี ใหผูฟองคดีออกจาก
ประจําการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ตั้งกรรมการสอบสวนผูฟองคดี จึงเปนการยื่นฟอง
คูกรณีเดียวกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีกอนซึ่งศาลไดมี
คําพิพากษาหรือคําสัง่ ชี้ขาดถึงที่สุดแลว ซึ่งตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๕๕)
(๓) คดีเดิมศาลปกครองมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากผูฟองคดี
นําคดีมาฟองเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา
ผูฟองคดีเคยยื่นฟองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงและปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอศาลปกครองสงขลาเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๔/๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เลื่อนขั้น
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เงิ น เดื อ นในรอบวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๓ ถึ ง รอบวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๘ ให แ ก ผู ฟ อ งคดี
ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคําพิพากษาวา ในสวนของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบวันที่ ๑
ตุ ล าคม ๒๕๔๗ รอบวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ และรอบวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๘ ผู ฟ อ งคดี
อยูในระหวางถู กปลดออกจากราชการและไมไดอยูปฏิบัติ ราชการจึงไมมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ จะประเมิ น ผลให ไ ด รั บ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได การที่ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ไม มี คํ า สั่ งเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นให แ ก ผู ฟ อ งคดี ใ นรอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นดั ง กล า ว
จึงชอบแลว เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นฟองจังหวัดพัทลุงและ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอศาลปกครองสงขลาเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔/๒๕๕๓
ขอใหผูถู กฟ องคดี ทั้ ง สองชดใช คา เสีย หายและคา ขาดประโยชน จ ากการที่ ผูถูก ฟอ งคดี ที่ ๑
มีคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๖/๒๕๕๓ คูกรณีทั้งสองคดีมิไดอุทธรณคําพิพากษาและคําสั่งดังกลาว
คดีทั้งสองจึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ตอมา ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอศาลปกครอง
สงขลาเป น คดี นี้ ขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นให แ ก ผู ฟ อ งคดี ใ นรอบวั น ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๗ และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายและคาเสียโอกาสที่ผูฟองคดี
ไม ไ ด รับ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในรอบวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ถึ ง วั นที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๘
เมื่อคําฟองทั้งสองขอหามีประเด็นซึ่งตองวินิจฉัยเปนอยางเดียวกันกับคดีซึ่งศาลปกครองสงขลา
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๔/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๙/๒๕๕๒
และคดีหมายเลขดํ าที่ ๑๔/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖/๒๕๕๓ ตามลํ าดับ ประกอบกับ
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สามคดี เ ป น ผู ถู ก ฟ อ งคดี ร ายเดี ย วกั น ดั ง นั้ น คํ า ฟ อ งทั้ ง สองข อ หาในคดี นี้
จึงเปนกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดซึ่งตองหามมิใหคูกรณีเดียวกัน
ฟ อ งกั น อี ก ในประเด็ น ที่ ไ ด วิ นิ จ ฉั ย โดยอาศั ย เหตุ อ ย า งเดี ย วกั น ตามข อ ๙๗ แห ง ระเบี ย บฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๕/๒๕๕๔)
คดี ก อ นผู ฟ อ งคดี เ คยยื่ น ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น ว า
ผูถู กฟองคดี กอสร างทาเที ยบเรื อรุ กล้ําที่ ดินของผูฟองคดี และมีคําขอใหศ าลมีคํ าพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชราคาที่ดินแปลงดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ผู ฟ อ งคดี
มิไดอุท ธรณ คํ าสั่ งของศาลปกครองชั้ นตนดังกล าว คดี จึงถึงที่สุ ด เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีฟองว า
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๖๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีกอสรางทาเทียบเรือทับที่ดินของผูฟองคดี
และมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย คําฟองของผูฟองคดีทั้งสองคดีจึงมีประเด็นที่ศาล
จะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุแหงการฟองคดีอยางเดียวกันคือ ผูถูกฟองคดีกอสรางทาเทียบเรือ
ทับ ที่ดิน ของผู ฟองคดี หรือไม เมื่ อคดี ก อ นศาลปกครองชั้ น ตนได มีคําสั่ง และคดีถึ งที่ สุ ดแล ว
ผู ฟ อ งคดี จะนํ า มู ล เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ใ นคดี กอ นมาฟ อ งในคดี นี้ ซึ่ง มี ป ระเด็น ที่ ตอ งวินิ จ ฉั ย
โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีกอนที่ถึงที่สุดไปแลวหาไดไม แมจะมีการเปลี่ยนแปลงคําขอ
แตก็ เ ปน ขอ พิพ าทในประเด็ น แห ง คดี อ ย า งเดี ย วกั น ดั ง นั้ น การที่ ผูฟอ งคดียื่น คํา ฟอ งคดี นี้
จึ ง เป น การยื่ น คํ า ฟ อ งในคดี ที่ ไ ด มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ถึ ง ที่ สุ ด แล ว ตามข อ ๙๗
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๗/๒๕๕๔)
คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูถูกฟองคดีขอใหศาล
มีคําสั่ งให ผูถูก ฟ อ งคดีพิ จารณาคื นสิ ท ธิก ารได รับ เงิน เดือนในระหว างถู กพิจ ารณาทางวินั ย
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนอื่นๆ ที่จะตองไดรับตามกฎหมาย และฟองเพิ่มเติมวา
การที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการคืนสิทธิประโยชนตางๆ แกผูฟองคดีเปนการละเมิดทําใหผูฟองคดี
ได รั บ ความเสี ย หาย ขอให มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให คื น เงิ น เดื อ นและชดใช ค า เสี ย หาย
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคําฟองเพิ่มเติมไวพิจารณาเพราะเปนการฟองที่พนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีนํามูลเหตุแหงการฟองคดีในคดีกอนมาฟองเปนคดีนี้ขอให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผู ถู กฟ องคดีที่ ๑) ในฐานะหนวยงานต นสังกัดชดใช คาเสียหาย
อั น เกิ ด จากการละเลยต อ หน า ที่ เ ป น เหตุ ใ ห ผู ฟ อ งคดี เ สี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นการใช ท รั พ ย สิ น
เสียสิ ทธิประโยชนตางๆ ในการรับราชการ และเสื่อมเสียตอชื่อเสียง แมจะมีการเปลี่ยนตั ว
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ใ ห แ ตกต า งไปจากคดี ก อ น แต ป ระเด็ น ข อ พิ พ าทที่ ข อให ศ าลวิ นิ จ ฉั ย เป น เหตุ
อยางเดียวกันกับคดีกอนที่ศาลปกครองไดมีคําสั่งถึงที่สุดไปแลว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคดีนี้
เปนหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีในคดีกอน จึงเปนการที่คูกรณีเดียวกันฟองคดีในประเด็น
ที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันเปนการฟองซ้ําตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๕๕)
คดีกอนผูฟองคดีฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลบานกง จังหวัดขอนแกน
เทศบาลตําบลหนองแก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตามลําดับ) รวมกันชําระคาเสียหาย
ให แก ผู ฟอ งคดี จากกรณี อ อกคํ า สั่ ง ไล ผู ฟอ งคดี อ อกจากราชการเป น เหตุ ใ ห ผูฟ อ งคดี ได รั บ
ความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๕๓ ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา เนื่องจากเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนระยะเวลาในการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด
และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่ ๖๒๔/๒๕๕๓ ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ตอมา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๙

ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีทั้งสามแจงใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี
ทั้งสามไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสามไดปฏิบัติหนาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ไมตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไดนําคดีนี้มาฟอง
ตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชคาเสียหาย
เมื่ อ คํ า ฟ อ งคดี นี้ มี ข อ เท็ จ จริ ง เช น เดี ย วกั บ ข อ เท็ จ จริ ง ในคดี ห มายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๕๓
ของศาลปกครองชั้นตนซึ่งถึงที่สุดแลวตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๒๔/๒๕๕๓ ผูฟองคดีจะ
ยกเอาหนังสือของผูฟองคดีและหนังสือของผูถูกฟองคดีทั้งสามดังกลาว มาเปนเหตุเพื่อฟองคดี
ตอศาลปกครองอีกไมได เมื่อผูฟองคดีนําคดีที่ไดมีคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวมาฟองผูถูกฟองคดี
ทั้งสามอีกในประเด็นที่ไดวิ นิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน จึงตองหามตามขอ ๙๗ แห ง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๕)
คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองนายอําเภอสรรคบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหเพิกถอน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่ ๑๕๑/๒๕๔๘ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคาํ สั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้ นตนที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เนื่องจากฟองเมื่อพนระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําสั่งดังกลาวจึงเปนที่สุด
เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีฟองวานายอําเภอสรรคบุรี กระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมายและไมถูกตอง
ตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติราชการ เปนเหตุให
หนั ง สื อรั บ รองการจดทะเบี ย นรั บ บุต รบุ ญ ธรรมไม ช อบด ว ยกฎหมาย และผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ได นําไปใช อางสถานะความเป นบุต รบุญธรรมจนเกิดความเสียหายแกผู ฟองคดี ขอใหศ าล
พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ว า การออกหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมไม ช อบ
ดวยระเบียบของทางราชการ และขอใหเพิกถอนสถานการณเปนบุตรบุญธรรมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กรณีจึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยของคดีกอนกับคดีนี้เหมือนกัน และแมในคดีนี้จะระบุตัว
นาง ส. เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิ่มเขามาในคดี รวมทั้งเปลี่ยนคําขอจากคดีกอนที่ขอใหเพิกถอน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เปนขอใหพิพากษาวาการออกหนังสือดังกลาว
ไม ช อบด ว ยระเบี ย บของราชการนั้ น ก็ ต าม การฟ อ งคดี นี้ ค งมี มู ล เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี เ ป น
เรื่ อ งเดี ย วกั น กั บ การฟ อ งคดี ก อ นที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดถึ ง ที่ สุ ด แล ว การที่
ผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองอีกจึงเปนการตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ได
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๗๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๔) การที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า การดํ า เนิ น การของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กรณี ที่
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาโดยไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว มาฟองเปนคดีตอศาลอีก
เปนฟองซ้ํา
คดี ก อ นผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งกรุ ง เทพมหานครและผู อํ า นวยการตลาดนั ด
กรุ ง เทพมหานคร (ซึ่ ง เป น ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ และผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๔ ในคดี นี้ ) เป น คดี พิ พ าท
เกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมดําเนินการพิจารณาแกไขเปลี่ยนชื่อ
แผงผูคาเลขที่ ๙๓ และเลขที่ ๙๔ มาเปนชื่อของผูฟองคดี ตอมา ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครองกลางเป น อี ก คดี ห นึ่ ง เนื่ อ งจากการที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ไ ด จั ด แผงค า ชั่ ว คราวให กั บ
ผูฟองคดีในขณะที่คดีเดิมอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง โดยไดจัดใหผูฟองคดี
เขาทําการคาในแผงคาพิพาท ผูฟองคดีไดมีคํารองขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
พรอมกับหนังสือการโอนสิทธิเพื่อเปลี่ยนชื่อจากผูคาเดิมมาเปนของผูฟองคดี ซึ่งศาลปกครองกลาง
พิจารณาแลวไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๘๒/๒๕๕๓ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติ
หนาที่พิจารณาและมีคําสั่งกรณีคํารองขอเปลี่ยนชื่อผูคา ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
คดีถึงที่สุด หลังจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาในคดีแรกเปนคดีหมายเลขแดง
ที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๓ วาผูฟองคดีไมเปนผูมีสิทธิในแผงคาพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไดมีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวาไมสามารดําเนินการเปลี่ยนชื่อผูคาเปนชื่อผูฟองคดีได และไดมีหนังสือยกเลิกสิทธิ
แผงคาชั่วคราวของผูฟองคดี อันเปนมูลเหตุที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองในคดีนี้ โดยวัตถุประสงค
ที่แทจริงของผูฟองคดีในการนําคดีมาฟองทั้งสองคดีดังกลาวนั้น ก็เพื่อตองการที่จะไดรับสิทธิ
ในแผงคาเลขที่ ๙๓ และเลขที่ ๙๔ (ตอมาเปลี่ยนเปนแผงคาเลขที่ ๘๔ และเลขที่ ๘๕) การที่
ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือแจงตอผูฟองคดีวา ไมสามารถเปลี่ยนชื่อแผงคา
เปนของผูฟองคดีไดและยกเลิกแผงคาชั่วคราวเลขที่ ๘๔ และเลขที่ ๘๕ โดยไดนําอุปกรณ
โซแผงกั้นมาปดกั้นแผงคาเพื่อไมใหผูฟองคดีไดเขาไปดําเนินการไดตามปกติ นั้น กรณีจึงเปน
การดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาแลว ซึ่งการพิจารณา
และมีคําพิพากษาของศาลไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว กรณีจึงเปนการนําประเด็นที่ศาลได
พิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันมาฟองอีก ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๕/๒๕๕๔)
(๕) คํ า ฟ อ งเดิ ม ขอให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในส ว นของผู ฟ อ งคดี
คําฟองใหมขอใหเพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งหมด แมจะเพิ่มผูถูกฟองคดี ก็เปนฟองซ้ํา
คดี ก อ นผู ฟ อ งคดี ฟ อ งผู อํ า นวยการโรงเรี ย นภู มิ วิ ท ยา (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑)
และคณะกรรมการพิ จารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๗๑

(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยาที่ ๘๗/๒๕๔๘ เรื่อง เลื่อนขั้น
และอันดับเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนของผูฟองคดี ศาลปกครอง
ชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวเฉพาะในสวนที่เลื่อนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ใหแก
ผูฟองคดี คูกรณีไมอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีเปนอันถึงที่สุด คดีนี้ผูฟองคดีขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยาที่ ๘๗/๒๕๔๘ เชนเดียวกันกับคดีเดิม แมจะมีการเพิ่มสวนที่
เพิกถอนใหมีผลถึงขาราชการครูทั้งหมดและเพิ่มผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เขามา
ดวยก็ตาม แตการฟองคดีเพื่อบุคคลภายนอกซึ่งผูฟองคดีไมใชผูรับมอบอํานาจจึงไมใชเปนการเพิ่ม
คูกรณี สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูดําเนินการภายในเพื่อใหมีการออก
คําสั่งฉบับที่ขอใหเพิกถอนจึงไมถือวาเปนการเพิ่มคูกรณีในคดี ประกอบกับมูลเหตุพิพาทมาจาก
การออกคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยาที่ ๘๗/๒๕๔๘ โดยมิชอบ การฟองคดีนี้จึงเปนการนําขอพิพาท
ในประเด็นที่ไดมีคําพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุดแลวมาฟองรองซ้ํากันอีกจึงตองหามตามขอ ๙๗
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓/๒๕๕๕)
(๖) คําฟองเดิมฟองวาการเลิกจางไมชอบ คําฟองใหมฟองขอใหชดใชคาเสียหาย
จากการเลิกจางโดยไมชอบนั้น เปนฟองซ้ํา
คดี ก อ นผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งอธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
(ผู ถู ก ฟ อ งคดี ) ต อ ศาลปกครองขอนแก น เป น คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครอง
กรณีผูถูกฟองคดีเลิกจางผูฟองคดีโดยไมชอบ โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งเลิกจางผูฟองคดี เพิกถอนผลการประเมินการปฏิบัติงานที่เปนเหตุที่ทําใหเกิดการเลิกจาง
ใหผูฟองคดีมีสถานะเปนพนักงานราชการตามเดิม ศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหผูถูกฟองคดีรับผูฟองคดีกลับเขาเปนพนักงานราชการตามเงื่อนไขเดิม และใหมีระยะเวลา
เทาที่เหลืออยูตามสัญญาเดิม ตอมา ผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองผูถูกฟองคดีเปนคดีนี้โดยอางวา
การที่ผูถูกฟองคดีเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายจากการเลิกสัญญาเปนเงิน ๓๑๓,๗๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เชนเดียวกับคดีเดิม และมีมูลเหตุมาจากสัญญาฉบับเดียวกัน เมื่อคดีกอนศาลปกครองชั้นตนได
มี คํ า พิ พ ากษาและคดี ถึ ง ที่ สุ ด แล ว การที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม าฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ ง เป น คู ก รณี
เดียวกันโดยอาศัยเหตุเดียวกับคดีเดิมเพื่อเรียกคาเสียหายจากการเลิกสัญญาซึ่งศาลไดวินิจฉัย
ในประเด็ น แห ง คดี แ ล ว จึ ง เป น กรณี ที่ ศ าลได มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ถึ ง ที่ สุ ด แล ว
ซึ่งตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน
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สําหรับคาเสียหายที่ผูฟองคดีฟองขอมาในคดีนี้นั้น เห็นวา ผูฟองคดียอมรูถึงความเสียหาย
ที่ไดรับจากการถูกบอกเลิกสัญญาในขณะที่ยื่นฟองคดีเดิมแลว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
ดังกลาวจากผูถูกฟองคดีในคดีเดิมได การที่ผูฟองคดีไมไดเรียกคาเสียหายในคดีเดิมแตไดนําคดี
มาฟ องตอศาลเป นคดีนี้เพื่อเรียกคาเสียหายโดยอางเหตุเ ดียวกั บคดีเดิมจึ งเปนการฟองซ้ํา
ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๕/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซ้ํา
คดี นี้ เ ดิ ม ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น ฟ อ งต อ ศาลแพ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ซึ่งศาลแพงไดรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา ตอมา ระหวางการพิจารณาคดีของศาลแพง
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาล ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ วาคดีนี้อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลแพงจึงมีคําสั่งโอนคดีนี้มายังศาลปกครอง แตกอนที่
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลจะมีคําวินิจฉัย และมีการโอนคดีมายัง
ศาลปกครองนั้น ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งตามคําฟอง ลงวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนคดี หมายเลขแดงที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๑ โดยศาลปกครองสูงสุ ดได มีคําสั่ง
ที่ ๕๘/๒๕๕๒ เมื่อวั นที่ ๑๒ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๕๒ วินิจฉั ยวา ผู ฟองคดี นําคดี มาฟอ งเมื่อพ น
กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ รู ห รื อ ควรรู ถึ ง เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี ตามมาตรา ๕๑ แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาพิพากษาตอไปได แมคดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๑ ศาลปกครองสู งสุดจะมีคําสั่งถึงที่สุดกอนที่ค ดีนี้จะโอนมายั งศาลปกครอง
แต ก ารที่ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี นี้ ไ ปยื่ น ฟ อ งต อ ศาลแพ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึ ง เป น
การยื่ น ฟ อ งคดี ก อ นที่ ผู ฟ อ งคดี จ ะนํ า คดี ต ามคดี ห มายเลขแดงที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๑ มายื่ น ฟ อ ง
ตอ ศาลปกครอง การฟ อ งคดี นี้ จึ ง ไม เ ป น การฟ อ งซ้ํ า ตามนั ย ข อ ๙๗ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ และคดี นี้ ห ากไม มี ก ารโอนคดี แต มี เ หตุ ต อ งฟ อ งคดี ใ หม ต อ ศาล
ที่มีเขตอํานาจ เนื่องจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดียังไดรับการขยายอายุความหรือกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีคําสั่งใหรับคําฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๗/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๕
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
๑. บททั่วไป
๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ขอ ๕)
๑.๑.๑ หลักผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูมีประโยชนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
กับการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๒ หลักเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๓ หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีไมเสียคาใชจาย
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดี ป กครองฯ แม จ ะไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห อํ า นาจศาลในการสั่ ง คื นค า ธรรมเนี ย มศาลในกรณี ที่
ศาลปกครองสู งสุ ดมี คํ าพิ พากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แล ว สงสํา นวนคดี
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมใหถูกตอง ก็ตาม แตเมื่อพิจารณา
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองเกี่ ย วกั บ การเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาล
คื อ หลั ก การดํ า เนิ น วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองโดยคู ก รณี เ สี ย ค า ใช จ า ยน อ ย ประกอบกั บ
การพิจารณาของศาลเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง การที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบจนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดตองมีคําพิพากษายกคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต นแลว ส งสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้ นตนเพื่อใหพิพากษาหรือ
มีคําสั่งใหมใหถูกตอง โดยศาลปกครองสูงสุดยังมิไดทําการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี กรณีจึง
เห็นควรคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณใหกับคูกรณีโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕)
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๓๗๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑.๑.๔ หลักคําฟองเพิ่มเติมตองเกี่ยวของกับคําฟองเดิม
พระราชบั ญญั ติ จัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบีย บฯ วาดว ยวิ ธี พิจารณา
คดีปกครองฯ มิไดกําหนดวาผูฟองคดีที่ไดยื่นคําฟองคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอศาลปกครองไวแลว
สามารถยื่นคําฟองเพิ่มเติมไดในกรณีใดบางไวโดยเฉพาะ ดังนั้น คําฟองเพิ่มเติมจึงตองเปนไปตาม
หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลาวคือ คําฟองเพิ่มเติมที่ยื่นตอศาลนั้น
ตองเกี่ยวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได ศาลจึงจะ
รั บ คํ าฟ องเพิ่ มเติ มดั ง กล า วไวพิจารณาได แต หากมีป ระเด็นหรือคํา ขอเพิ่มขึ้นใหมตางจาก
คําฟองเดิม ศาลไมอาจรับประเด็นหรือคําขอใหมนั้นไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๙๖/๒๕๕๕)
๑.๑.๕ หลักศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจทางปกครองแทนหนว ยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๖ การชั่งน้ําหนักประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล
การตั้งดานชั่งน้ําหนักถาวรของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการดําเนินการหรือ
บํารุงรักษาทางหลวงอันเปนบริการสาธารณะที่เปนประโยชนแกสวนรวม ดังนั้น แมการตั้ง
ดานชั่งน้ําหนักดังกลาวจะปดกั้นทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดีทั้งหาและปดกั้นทางสาธารณ
ประโยชนดานขางที่ดิน อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบและเปนการสรางภาระเกินสมควร
แก ประชาชน ก็ ตาม แต การจะแก ไขเยี ยวยาความเสี ยหายให แก ผู ฟ องคดี ทั้ งห าในคดี นี้ ควร
ชั่ งน้ํ าหนั กของประโยชน ส าธารณะและประโยชน ข องผู ฟ องคดีทั้ ง หาใหเ กิดความสมดุ ล กั น
เมื่อกรณีนี้ผู ถูกฟองคดี ทั้ งสองใชอํานาจตามกฎหมายโดยเห็นวาเปนการดํ าเนินการในเขต
ทางหลวงมิใชในที่ดินของประชาชน จึงดําเนินการโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดตอประชาชน
ขอเสนอของผูถูกฟองคดีทั้งสองในการเยียวยาความเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งหา ไมวาจะเปน
การทําทางเขาออกบริเวณดานหลังดานชั่งน้ําหนักก็ดี การขนยายถังน้ําและเสาไฟฟาเพื่อใหมี
ชองทางเขาออกสูทางหลวงไดก็ดี หรือการใชคาสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑของกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซึ่งจะไดคาสินไหมทดแทนไมเต็มตามความเสียหายที่แทจริงก็ดี
ลวนไมสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนของผูฟองคดีทั้งหาและประโยชนสาธารณะได
อีกทั้ง เมื่อพิเคราะหอาคารชั่งน้ําหนักถาวรแลว เห็นวา แมจะเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง
ในการรื้อถอน แตการปลูกสรางกระทําในลักษณะที่สามารถรื้อถอนไปใชประโยชนไดอีก ดังนั้น

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๗๕

แมอาจเกิดผลกระทบตอการใหบริการสาธารณะรวมถึงอาจเกิดปญหาในการบํารุงรักษาทางหลวง
แต ก ารรื้ อ ถอนอาคารชั่ ง น้ํ า หนั ก จะเป น มาตรการเยี ย วยาความเสี ย หายแก ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ห า
ที่เหมาะสมกวาโดยวิธีอื่น พิพากษาใหรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสรางของดานชั่งน้ําหนักถาวรพิพาท
เพื่อใหผูฟองคดีทั้งหาสามารถเขาออกที่ดินจากทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘/๒๕๕๕)
จุ ด มุ ง หมายของการก อ สร า งสะพานข า มคลองหกวาของผู ถู ก ฟ อ งคดี
มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการจราจรและใชเปนเสนทางลัดจากพื้นที่เขตสายไหมเชื่อมออกสู
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยไมตองใชเสนทางออมจากถนนสายไหมไปถนนเฉลิมพงษ และรองรับ
ประชาชนที่ จ ะเข า อยู อาศั ยในโครงการบ านเอื้ ออาทร รวมทั้ งนั กเรี ยนโรงเรี ยนสายไหมและ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ถือเปนการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
โดยสวนรวม อันเปนประโยชนสาธารณะประการหนึ่ง แมการเปดใชสะพานและถนนพิพาท
จะทํ า ให ส ภาพชีวิ ต ความเป น อยูข องผู ฟอ งคดี ทั้ง สองและผู พักอาศั ย ในหมูบ านมั ณ ฑวรรณ
(ตะวันออก) แตกตางไปจากเดิม เนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป มีสิ่งรบกวนมากขึ้น
จากยวดยานที่สัญจรผานไปมาบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น แตเมื่อชั่งน้ําหนักถึงประโยชนที่สวนรวม
จะไดรับจากการกอสรางสะพานพิพาทแลวจะเห็นไดวา การกอสรางสะพานพิพาทเปนการแกไข
และบรรเทาปญหาการจราจร และใชเปนเสนทางลัดเชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อันเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่ผูฟองคดีทั้งสอง
รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นจะไดรับแลว ยอมเห็นไดอยางชัดเจนวาการกอสราง
สะพานพิพาทจะเปนประโยชนตอสวนรวมมากกวา จึงสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนระหวาง
ผลประโยชนของสวนรวมและของเอกชนผูไดรับผลกระทบ กับทั้งเปนไปตามหลักความจําเปน
และหลักความสัมฤทธิ์ผลของการกระทําทางปกครองในการกอสรางสะพานพิพาทเพื่อแกไข
และบรรเทาปญหาการจราจรเพื่อใหภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ก็ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงจะทําใหรัฐตองเสียหายเกินควร
แกกรณี จึงไมมีเหตุที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
การดําเนินการตามโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวโดยสั่งใหรื้อถอนสะพานพิพาทได เนื่องจาก
การใหรื้อถอนสะพานพิพาทจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะทั้งในแงงบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินการกอสรางไปแลวกับที่จะตองใชในการรื้อถอน และประโยชนของประชาชน
โดยสวนรวมที่จะตองเสียไป ซึ่งไมคุมกับประโยชนที่จะไดรับหลังจากรื้อถอนสะพาน รวมทั้ง
ความเสียหายหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นตอผูฟองคดีทั้งสองตามที่กลาวอางนั้น เปนเพียงการคาดการณ
ล ว งหน า ตามความเข า ใจของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองเอง ซึ่ ง ผู ถู ก ฟ อ งคดี ไ ด ห ามาตรการแก ไ ขให
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๗๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

อยางเหมาะสมแลว เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบดังกลาวกับผลดีของโครงการที่เกิดแกประชาชน
โดยสวนรวมแลวเห็ นวา โครงการกอสรางสะพานและถนนพิ พาทของผูถู กฟองคดีถือได วา
เปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวมมากกวา พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๕)
๑.๑.๗ แบบคํารองอุทธรณคําสั่ง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอํานาจบังคับคดี
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๙ หลักศาลตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอ
(๑) การได รั บ ดอกเบี้ ย ในอั ต ราสู ง สุ ด ของดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประเภท
ฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม
การไดรับดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น
แมบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจะกําหนดเรื่องการไดรับดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทน
ที่เพิ่มขึ้นไววา ใหไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของ
ธนาคารออมสินก็ตาม แตเมื่อผูฟองคดีประสงคที่จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุไวในคําขอ
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสิ น ในจํ า นวนเงิ น ค า ทดแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต ไ ม เ กิ น อั ต ราที่ ผู ฟ อ งคดี มี คํ า ขอ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ))
(๒) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยนับถัดจาก
วันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ เมื่อศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ ยอมเปนการพิพากษาเกินคําขอ อันเปนการไมชอบ
ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีสงมอบงานกอสรางอาคารเอนกประสงค
ที่ ชํ า รุ ด บกพร อ ง และเพิ ก เฉยไม แ ก ไ ขซ อ มแซมส ว นที่ ชํ า รุ ด บกพร อ งดั ง กล า ว ขอให ศ าลมี
คําพิพากษาหรื อคํ าสั่งใหผูถูกฟองคดีชํ าระเงินจํานวน ๑๗๐,๒๕๗ บาท พร อมกั บดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแต
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วั น ฟ อ งจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ แก ผู ฟ อ งคดี จึ ง เป น การพิ พ ากษาเกิ น คํ า ขอของผู ฟ อ งคดี
จึ ง พิ พ ากษาแก คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น ในส ว นของคํ า ขอที่ เ กี่ ย วกั บ วั น ที่ เ ริ่ ม
คิ ด ดอกเบี้ ย เป น ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ชํ า ระดอกเบี้ ย ให แ ก ผู ฟ อ งคดี นั บ ถั ด จากวั น ฟ อ งจนกว า
จะชําระเสร็จ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๕๔)
(๓) ฟองหรืออุทธรณขอใหชดใชเงินจํานวนหนึ่ง แมศาลพิจารณาแลว
เห็นวาควรชดใชเงินมากกวาจํานวนที่ขอ แตพิพากษาเกินจํานวนที่ขอไมได
ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญาของผูไดรับทุนของกรมตํารวจ
เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยตรี (ปกติด) รุนที่ ๔๖ ขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๒,๖๕๗,๘๑๒.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ของต น เงิ น จํ า นวน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท นั บ ถั ด จากวั น ฟ อ งเป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ
ศาลปกครองสู ง สุ ด เห็ น ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช เ งิ น ให แ ก ผู ฟ อ งคดี จํ า นวน
๒,๖๕๘,๔๔๑.๗๘ บาท แต เ มื่ อผู ฟ อ งคดี มี คํ าขอให ศ าลพิ พ ากษาให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ช ดใช เ งิ น
แกผูฟองคดีเพียงจํานวนดังกลาว จึงพิพากษาใหไดไมเกินคําขอ ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีใชเงินจํานวน ๒,๖๕๗,๘๑๒.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ต อ ป ของต น เงิ น จํ า นวน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท นั บ ถั ด จากวั น ฟ อ งเป น ต น ไปจนกว า
จะชํ าระเสร็ จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวั นที่คดีถึงที่สุด
จึงชอบแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๕๔)
ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญา
ฝกงานที่ทําไวกับผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวน
๑๓,๓๑๑,๙๗๔.๘๕ บาท พร อ มดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ ๗.๕ ต อ ป ของต น เงิ น จํ า นวน
๑๓,๒๘๗,๔๐๒.๒๔ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นแกผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุด
เห็ น ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช เ งิ น ให แ ก ผู ฟ อ งคดี จํ า นวน ๑๓,๓๑๔,๗๐๕.๑๒ บาท
แต เ มื่ อ ผู ฟ อ งคดี มี คํ า ขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองชดใช เ งิ น แก ผู ฟ อ งคดี เ พี ย งจํ า นวน
๑๓,๓๑๑,๙๗๔.๘๕ บาท ศาลจึงพิพากษาใหไดไมเกินคําขอ ดังนั้น ผูถูกฟองคดีจึงตองชดใช
เงินจํานวน ๑๓,๓๑๑,๙๗๔.๘๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํ า นวน ๑๓,๒๘๗,๔๐๒.๒๔ บาท นั บ ถั ด จากวั น ฟ อ งเป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ ให แ ก
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๔)
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คดีนี้แมศาลไดวินิจฉัยในตอนตนวา ผูฟองคดีทั้งสองสมควรไดรับ
เงินคาทดแทนที่ดินเต็มจํานวนโดยมิตองถูกปรับลดรอยละ ๑๐ และที่ดินทั้งสองโฉนดของผูฟองคดี
ทั้งสองถือเปนที่ดินแปลงเดียวกัน จึงตองจายเงินคาทดแทนเทาเทียมกัน เมื่อคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณาและมีมติกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท
จึงตองกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองโฉนดดังกลาวในราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท
จึ ง จะถู ก ต อ งและเป น ธรรมแก ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สอง อย า งไรก็ ต ามคดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองมี คํ า ขอ
ในชั้นอุทธรณคําพิพากษาโดยขอเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองโฉนดเพียงตารางวาละ ๒๑,๖๐๐ บาท
ดังนั้น ศาลจึงมิอาจพิพากษาเกินคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๐๕/๒๕๕๔)
สําหรับ ค าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่ผูถูกฟองคดี ต องรับ ผิด
ชดใช ใ ห แ ก ผู ฟ อ งคดี จํ า นวนเพี ย งใด นั้ น เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟ ง ได ว า ในขณะที่ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเนื่องจากผูฟองคดี
ตองไปปฏิบัติงานในตําแหนงรองเลขาธิการคุรุสภาตามมติคณะรัฐมนตรี ผูฟองคดีมีรายได
ประจําจากเงินเดือนเดือนละ ๒๒,๐๘๐ บาท และเงินประจําตําแหนงเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
รวมเปนรายไดเดือนละ ๒๗,๖๘๐ บาท หากมีการบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ เปนตนมา ผูฟองคดีก็มีสิทธิไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงดังกลาว
ติดตอกันทุกเดือนตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปนเวลา
๕ เดือน ๑๖ วัน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๑๖๒.๗๒ บาท ซึ่งความเสียหายดังกลาวของผูฟองคดี
เป น ผลโดยตรงจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ล า ช า เกิ น สมควรของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การประถมศึ กษาแหงชาติ ผูถูกฟองคดีจึงตอ งรับ ผิดในความเสีย หายดั งกลา วต อผู ฟองคดี
แตเนื่องจากผูฟองคดีมีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงิน
๑๔๙,๙๕๒ บาท ศาลจึงไมอาจพิพากษาเกินกวาคําขอของผูฟองคดี ดังนั้น ผูถูกฟองคดีจึงตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๑๔๙,๙๕๒ บาท ตามคําขอของผูฟองคดี ที่ศาลปกครองชั้นตน
มี คํ า พิ พ ากษาให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ชํ า ระค า เสี ย หายแก ผู ฟ อ งคดี เ ป น จํ า นวนเท า กั บ เงิ น เดื อ น
และเงินประจําตําแหนงรวมกันตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
เปนเงิน ๑๕๓,๑๖๒.๗๒ บาท จึงเปนการพิพากษาเกินกวาคําขอของผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๕)
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(๔) กรณีที่อุทธรณโดยมีคําขอใหชําระดอกเบี้ยผิดนัด โดยกําหนดวันเริ่ม
คํ า นวณดอกเบี้ ย มาด ว ย แม ศ าลจะพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ผิ ด นั ด ก อ นหน า นั้ น
ก็พิพากษาเกินคําขอไมได
คดีนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ตองชําระหนี้ คือ จายเงินคา K ใหแก
ผูฟองคดีตามสัญญาเปนเงินรวม ๙๘,๒๙๕,๘๖๐ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระเงินดังกลาว
ตามที่ผูฟองคดีรองขอ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ใหแกผูฟองคดี
ซึ่งเปนเจาหนี้ ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละ
๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดีนับแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ อยางไรก็ดี โดยที่ผูฟองคดีมีคําขอ
ตามคํ า อุ ท ธรณ ใ ห ศ าลปกครองสู ง สุ ด พิ พ ากษาให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ชํ า ระดอกเบี้ ย ร อ ยละ
๗.๕ ตอ ป นับ แต วั นที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ จนกว า จะชํ า ระเสร็จ ศาลจึ ง ไม อ าจพิ พ ากษา
เกินคําขอของผูฟองคดีได พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชําระดอกเบี้ยในหนี้เงินคา K
ดังกลาว ใหแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖/๒๕๕๔)
(๕) ฟองโดยมีคําขอใหชดใชดอกเบี้ยนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ
ศาลพิพากษาใหชดใชดอกเบี้ยนับแตวันผิดนัดไมได
คดี นี้ ศ าลฟ ง ข อ เท็ จ จริ ง เป น ที่ ยุ ติ ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี หั ก เงิ น ค า ปรั บ
จากคาจางที่ผูถูกฟองคดีตองจายใหแกผูฟองคดีโดยไมชอบ การหักเงินคาปรับจากคาจางของ
ผูถูกฟองคดีจึงมีผลเปนการผิดนัดไมชําระเงินคาจางแกผูฟองคดีใหถูกตองครบถวนสมบูรณ
ผู ถู ก ฟ อ งคดี จึ ง ต อ งรั บ ผิ ด ชํ า ระดอกเบี้ ย โดยต อ งชํ า ระดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ ๗.๕ ต อ ป
ในหนี้เงินนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีตองชําระคาจางใหแกผูฟองคดี แตโดยที่ผูฟองคดีมีคําขอให
ชําระดอกเบี้ยตั้งแตวันฟองเปนตนไป ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
คืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีจํานวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
นับแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ตามคําขอทายฟองจึงชอบแลว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙/๒๕๕๔)
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี มี คํ า ขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ชํ า ระดอกเบี้ ย แก ผู ฟ อ งคดี
นั บ ถั ด จากวั น ฟ อ งไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ สิ้ น เมื่ อ ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม าฟ อ งต อ
ศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟอง คือ นับถัดจากวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ เป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระให เ สร็ จ สิ้ น ตามคํ า ขอของผู ฟ อ งคดี การที่
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหชําระดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ อันเปนวันที่

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๘๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดนัด จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีนั้น เปนการพิพากษานอกเหนือจาก
คําขอของผูฟองคดี แมไมมีคูกรณีฝายใดอุทธรณ แตเห็นสมควรแกไขใหถูกตอง พิพากษาแก
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาจางเพิ่มใหแกผูฟองคดี
เปนเงิ นจํ า นวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอ ยละ ๗.๕ ตอป นับ แตวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๕)
(๖) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหคืนเงินคาปรับ ศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
ใหชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการจายคาจางลาชา เปนการพิพากษาเกินคําขอ
ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งขอให ศาลมี คํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งให เพิ กถอนคํ าสั่ ง
ของผูถูกฟองคดีที่สั่งปรับผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท และใหผูถูกฟองคดีสงมอบเงิน
คาปรับจํานวนดังกลาวคืนแกผูฟองคดี เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายอันเกิดจากการจายคาจางงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๔ ลาชาแตอยางใด ดังนั้น การที่
ศาลปกครองชั้ น ต น วิ นิ จ ฉั ย ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี รั บ ผิ ด ชดใช ค า เสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี ใ นส ว นนี้
เปนเงิน ๑๔๒,๒๘๐.๙๕ บาท จึงไมชอบ เนื่องจากเปนการพิพากษาเกินคําขอ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๗/๒๕๕๔)
(๗) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหชดใชเฉพาะคาเสียหาย ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย เปนการพิพากษาเกินคําขอ
ผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินคาดอกเบี้ยที่ผูฟองคดีตองเสียเพิ่มขึ้นโดยไมสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่บกพรอง
ของเจาพนักงานของผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จากจํานวนเงิน ๑๘,๐๘๕ บาท
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นใหผูฟองคดี โดยที่ผูฟองคดีมิไดมีคําขอ
ในสวนของดอกเบี้ยมาในคําฟอง กรณีจึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ กรณีเปนขอกฎหมาย
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยเองไดตาม
ข อ ๙๒ ประกอบข อ ๑๑๖ แห งระเบี ยบฯ ว าด วยวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครองฯ จึ งพิ พากษาแก
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีชดใชเฉพาะเงินจํานวน ๑๘,๐๘๕ บาท
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๔)
ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเลิกจางผูฟองคดีโดยไมชอบ
ด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให ช ดใช ค า เสี ย หายแก ผู ฟ อ งคดี เ ป น เงิ น
๒๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไมไดมีคําขอดอกเบี้ยในคาเสียหายดังกลาวดวย ดังนั้น การที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๘๑

ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ กรณีเปนปญหา
เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองไดตาม
ขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงพิพากษาแก
คํ าพิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ นต นเปน ใหผู ถู กฟองคดี ช ดใชเ ฉพาะเงินค าสิน ไหมทดแทน
เปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๔)
(๘) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติ
ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งและใหผูถูกฟองคดีอนุมัติ
ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานดวย เปนการพิพากษาเกินคําขอ
ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยไม อ าจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
ที่ ไ ม อ นุ มั ติ ใ ห ผู ฟ อ งคดี เ บิ ก ค า เช า บ า นข า ราชการ และคํ า สั่ ง ของปลั ด กระทรวงมหาดไทย
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณีจึงถื อไดวาผูฟองคดีมีความประสงคขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวดวย แตการที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานอันเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดมีคําขอ นั้น
เมื่ อตามหลั กกฎหมายวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครองทั่ ว ไปห ามมิ ใ ห ศาลมี คํ าพิ พากษาเกิ นไปกว า
หรือนอกเหนือจากที่ปรากฏในคําฟอง ศาลปกครองจึงไมอาจพิพากษาเกินคําขอได พิพากษาแก
คํ าพิ พากษาของศาลปกครองชั้ นต นเป นให เพิ กถอนคํ าสั่ งของผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ ที่ ไ ม อ นุ มั ติ
ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคําขอเบิกคาเชาบานของผูฟองคดี
และดําเนินการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ ตามที่กฎหมายกําหนดตอไป (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๔)
(๙) กรณีที่คําฟองมีผูถูกฟองคดีหลายราย ศาลชั้นตนตองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเกี่ยวกับผูถูกฟองคดีทุกรายตามคําฟอง มิฉะนั้นเปนการพิพากษานอยกวาคําขอ
ข อ เท็ จ จริ ง ตามคํ า ฟ อ งปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ มี ค วามประสงค
ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม)
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๘๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

รังวัดแลวไดเนื้อที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
คั ด ค า นการรั ง วั ด ออกโฉนดที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ จึ ง ส ง เรื่ อ งดั ง กล า ว
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่ง
ใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑
และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟอง
ไว พิ จ ารณา โดยเห็ น ว า การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง จากผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ และผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓
เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
เพื่อทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครอง
ตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี อีกทั้ง เมื่อกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงและวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซึ่งเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บในส ว นที่ ว า ด ว ยการทํ า คํ า พิ พ ากษาและคํ า สั่ ง และมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธ
การไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด
จะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕)
๑.๑.๑๐ หลักการฟงความสองฝาย
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไตสวน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๑.๒ การยนหรือขยายระยะเวลา (ขอ ๖)
(๑) ศาลปกครองไมมีอํานาจขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาได
ระยะเวลายื่ น อุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาเป น ระยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ มิ ใ ช ร ะยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด ศาลจึงไมมีอํานาจยนหรือขยายได
ตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดี ป กครองฯ (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๕๓๖/๒๕๕๔ และที่ ๗๒๑/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย
แนวทางเดียวกัน)
(๒) ศาลปกครองมีอํานาจขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งได
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ไดมีมติวา
ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตาม
ขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองมีอํานาจสั่งให
ขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวได เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นตนอาศัยอํานาจ
ตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มีคําสั่งอนุญาตใหขยายระยะเวลา
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งโดยใหยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
การที่ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณาวั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๕๒
กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งภายในระยะเวลาตามที่กําหนดแลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๔)
(๓) กรณีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่งใหขยาย
ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณแลวได
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น เมื่ อ พ น
กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตโดยที่ผูฟองคดีกลาวอางในคํารองอุทธรณวา ผูฟองคดีมีสุขภาพ
ไม ค อ ยแข็ ง แรง จึ ง ได ม าอยู อ าศั ย กั บ ภรรยาที่ บ า นอี ก หลั ง หนึ่ ง จึ ง เป น เหตุ ใ ห ผู ฟ อ งคดี
ไดรับทราบคําสั่งศาลลาชา เปนผลใหตองยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนลวงเลยกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ ดังนั้น เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม จึงใหขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ
คัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดีออกไปจนถึงวันที่ถือวาผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
อุทธรณ คําสั่งของศาลปกครองชั้นต นตอศาลปกครองสูงสุ ด ทั้ งนี้ ตามข อ ๖ แหง ระเบี ย บฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๖/๒๕๕๔)
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๑.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ขอ ๗)
๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง
(๑) กรณีที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟองหรือคําอุทธรณไวพิจารณาโดยผิดหลง
คดี นี้ แ ม ศ าลปกครองชั้ น ต น ได มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จารณาและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาจนถึงขั้นผูฟองคดีไดทําคําคัดคานคําใหการแลว แตเมื่อศาลพิจารณาแลว
เห็นวาเปนคดีที่ศาลไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได เพราะเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไขแหงการฟองคดี
การที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณานั้นจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ศาลย อมมี อํ านาจสั่ งเพิ กถอนกระบวนพิ จ ารณาที่ ผิ ด ระเบี ย บนั้ น เสี ย ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น
หรื อ สั่ ง แก ไ ขหรื อ มี คํ า สั่ ง ในเรื่ อ งนั้ น อย า งหนึ่ ง อย า งใดตามที่ เ ห็ น สมควรได ดั ง นั้ น การที่
ศาลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนกระบวนพิ จ ารณาที่ รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณา รวมทั้ ง
กระบวนพิจารณาที่ตอเนื่องภายหลังแตนั้นเสียทั้งหมด แลวมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบดวยขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๔)
การสั่งรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนกรณีที่ศาลเห็นวาคดีที่ยื่นฟองตอศาลพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีนั้น เปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น เมื่อศาลรับคําฟองนั้นไวพิจารณา
ใหถือวาคําสั่งรับคําฟองดังกลาวเปนที่สุด แตกรณีของคดีนี้ เปนกรณีที่ศาลสําคัญผิด เขาใจวา
คดีของผู ฟองคดี ทั้ ง สี่สิ บหกคนได ยื่นฟ อ งภายในระยะเวลาการฟองคดี เมื่อขอเท็จจริงมิไ ด
เปนดังที่เ ขา ใจ ศาลจึ งมีอํานาจที่ จะเพิ กถอนกระบวนพิจารณาแลวมี คําสั่งใหม ไดตามข อ ๗
แหงระเบียบเดียวกัน กรณีจึงไมตองดวยขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาวที่ศาลจะเพิกถอน
คํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณาไม ไ ด จึ ง พิ พ ากษายกฟ อ ง (คํ าพิ พากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๔๖๑/๒๕๕๔)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองของผูรองที่ขอใหเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว เห็นวา พยานหลักฐานที่คณะอนุญาโตตุลาการนํามาใช
ในคําวินิจฉัยชี้ขาดเปนพยานหลักฐานที่เปนประเด็นขอพิพาทแหงคดีและเปนพยานหลักฐาน
ที่คูพิพาทไดนําเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น ประกอบกับไมมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
อั น ทํ า ให คํ า วิ นิ จ ฉั ย นี้ ขั ด ต อ กฎหมายอั น เกี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงพิพากษา
ใหยกคํารองของผูรอง การที่ผูรองอุทธรณวาคณะอนุญาโตตุลาการไมนําพยานหลักฐานที่เปน
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สาระสํ าคั ญ แห งคดีม าประกอบการวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดจึ งเปน คํ า วิ นิจ ฉัย ที่ ขั ดต อ กฎหมายว า ดว ย
การรับ ฟ ง พยานหลัก ฐานอั น เป น กฎหมายที่เ กี่ ยวกั บ ความสงบเรี ย บร อยของประชาชนนั้ น
ถื อ เป น การอุ ท ธรณ ก ารใช ดุ ล พิ นิ จ ในการรั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดข อพิ พาท
ของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยที่คณะอนุญาโตตุลาการจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นวินิจฉัย
ภายใตขอกฎหมายและสัญญาที่พิพาทกันยอมกระทําไดโดยชอบ จึงไมถือวาเปนการขัดตอ
กฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ประกอบกับศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาตรงตามคําชี้ขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการซึ่ ง ต อ งห า มมิ ใ ห อุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ผูรองจึงไมมีสิทธิอุทธรณ
คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น คํ า อุ ท ธรณ ข องผู ร อ งจึ ง เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ต อ งห า ม
ตามกฎหมายตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่รับอุทธรณไวโดยผิดระเบียบและที่ไดดําเนินการตอมาตามขอ ๗
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําสั่งยกอุทธรณของผูรอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๔๗-๒๔๘/๒๕๕๔)
(๒) กรณีที่ระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนมีเหตุทําให
ผูก ระทํ าการแทนคูกรณี ก ลายเป นบุค คลที่ ไม มีอํา นาจดํา เนิน กระบวนพิจ ารณาแทนในศาล
ถือ ได ว า กระบวนพิ จ ารณาที่ มี บุค คลดั ง กล า วกระทํา การแทนคูก รณี นั บ ตั้ ง แต วัน ที่มี เ หตุ นั้ น
เป น การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาที่ ผิ ด ระเบี ย บ ชอบที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น จะต อ งเพิ ก ถอน
กระบวนพิจารณา
คดีนี้ในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน
ปรากฏวา นาย ส. กรรมการผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษา
ของศาลลมละลายกลางตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ นาย ส. จึงไมอยูในฐานะที่จะกระทําการ
หรือลงนามโดยใหมีผลผูกพันกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และไมมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล
ในฐานะผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได ดังนั้น การที่นาย ส. ดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีนี้
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนกระทั่งศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา จึงเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยไมมีอํานาจ และไมมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งศาลปกครองชั้นตน
ยอมมีอํานาจเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามขอ ๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดี ป กครองฯ ได แต ศ าลปกครองชั้ น ต น มิ ไ ด ดํา เนิ น การดั ง กล า ว กรณี ถื อ ได ว า การดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนนับแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไปนั้นไมชอบ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๘๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดวยกฎหมาย พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตน
ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาให ถู ก ต อ ง และมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ใหม ต ามรู ป คดี ต อ ไป
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖/๒๕๕๔)
(๓) การที่ ศาลปกครองชั้ นต นพิ จารณาคํ าขอทุ เลาการบั งคั บตามกฎ
หรือคําสั่งทางปกครองวาเปนเรื่องการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา และไดดําเนิน
กระบวนพิ จ ารณาไปตามข อ ๗๕ ข อ ๗๖ และข อ ๗๗ เป น การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
ที่ผิดระเบียบที่ศาลตองเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกลาวนั้น
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนมติที่ประชุมสภาการเหมืองแร ที่มีมติเลือกตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๑
เปนคณะกรรมการสภาการเหมืองแร กับใหเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการเหมืองแร
ที่มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสภาการเหมืองแร โดยหลังจากที่
ศาลปกครองชั้ น ต น รั บ คํ า ฟ อ งคดี นี้ ไ ว พิ จ ารณาแล ว ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามมี คํ า ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหมีคําสั่งหามผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๑ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร หรือหามรวมประชุม
คณะกรรมการสภาการเหมืองแรจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา อันเปนการขอใหศาลปกครองมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคําสั่งทางปกครองนั่นเอง ซึ่งการพิจารณามีคําสั่งเกี่ยวกับ คํา ขอ
ของผูฟองคดีเชนวานี้ ศาลปกครองชั้นตนจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในส ว นที่ ๑ ข อ ๖๙ ถึ ง ข อ ๗๔ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ การที่
ศาลปกครองชั้ น ต น พิ จ ารณาว า คํ า ขอดั ง กล า วเป น เรื่ อ งการบรรเทาทุ ก ข ชั่ ว คราวก อ นการ
พิพากษา และไดดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามขอ ๗๕ ขอ ๗๖ และขอ ๗๗ แหงระเบียบ
ดังกล าว นั้ น ย อมเป น การดํ าเนิ น กระบวนพิ จารณาที่ ผิ ดระเบียบ อันเป นกรณี ป รากฏเหตุ
ที่ศาลปกครองชั้นตนมิไ ดป ฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรื อระเบียบในสวนที่วาดว ย
การทําคําพิพากษาและคําสั่ง และเปนกรณีที่ศาลตองเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ดั ง กล า วนั้ น เสี ย ตามข อ ๗ วรรคหนึ่ ง แห ง ระเบี ย บเดี ย วกั น จึ ง มี คํ า สั่ ง ให ย กคํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองตอไป (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๘๗

๑.๓.๒ กรณีคูกรณีมีคําขอ
คูกรณี ฝายที่ เ สี ยหายต องยื่นคําคัดคานภายในเวลาไมชากวาแปดวัน
นับแตวันที่ทราบถึงเหตุ
ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวา ไมไดรับหมายแจงและไมไดทราบวันกําหนด
นั ด ฟ ง คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น และลายมื อ ชื่ อ ที่ ป รากฏตามไปรษณี ย ต อบรั บ
มิใชลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดีทั้งสอง แตผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดี
ทั้ ง สองได รั บ สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔
กรณีจึงถือไดวาในวันดั งกลาวเปนวันที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองได รับทราบถึงเรื่องที่ผิดระเบียบ
และผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองดําเนินการยกเรื่องดังกลาวขึ้นคัดคานภายในเวลาไมชากวาแปดวัน
นับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว เมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองยกเรื่องดังกลาวขึ้นคัดคาน เมื่อวันที่
๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ จึ ง เป น การล ว งพ น กํ า หนดแปดวั น นั บ แต วั น ที่ ท ราบถึ ง เหตุ ดั ง กล า ว
ศาลปกครองจึงไมอาจรับอุทธรณไวพิจารณาไดตามขอ ๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๕)
๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล (ขอ ๑๓)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๕ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสาร
๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (ขอ ๑๕)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๑.๕.๒ โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนําไปสง (ขอ ๑๖)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๘๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน
๒.๑ อํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)
(๑) ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนคนเดียวไมมีอํานาจสั่งไมรับ
อุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง
การที่ศาลปกครองชั้นตนโดยตุลาการเจาของสํานวนนายเดียวไดพิจารณา
คําอุทธรณคําสั่งศาลที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของผูฟองคดีแลว เห็นวา คําสั่งศาล
ที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไต สวนของศาลปกครองชั้นตนเปนคําสั่งระหวางพิ จารณา
ซึ่งตองหามอุทธรณในระหวางการพิจารณา จึงมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาว
โดยที่ มิ ไ ด เ สนอองค ค ณะสั่ ง ไม รั บ อุ ท ธรณ ต ามข อ ๑๐๔ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเปนคําสั่งที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ
ดั ง กล า วในส ว นที่ ว า ด ว ยการทํ า คํ า สั่ ง ตามข อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง
ศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๐๕/๒๕๕๔)
(๒) ตุ ล าการเจ า ของสํ า นวนในศาลปกครองชั้ น ต น คนเดี ย วไม มี อํ า นาจสั่ ง
เกี่ยวกับคําขอเขาแทนที่คูกรณีที่ถึงแกความตาย
ในกรณีที่ศาลจะมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น บทบัญญัติมาตรา ๖๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได
บัญญัติ ใหอํานาจตุลาการศาลปกครองนายเดียวมีอํานาจสั่งไม รับคําขอเขามาแทนที่ คูกรณี
ผู ถึ ง แก ค วามตาย เพราะกรณี ดั ง กล า วอาจส ง ผลให ศ าลมี คํ า สั่ ง จํ า หน า ยคดี พ น ออกจาก
สารบบความไดตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การมีคําสั่งดังกลาว
ตองกระทําโดยองคคณะ การที่คดีนี้ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมอนุญาต
ให ผู รองเข ามาแทนที่ผูฟองคดี ผูถึ งแกความตายโดยมิไดมีคํ าสั่งโดยองคคณะ จึ งเปนคําสั่ง
ที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําสั่งตามขอ ๑๑๒
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาด วยวิธี พิจารณาคดี ปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุ ด
ที่ ๑๖๕/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๘๙

๒.๒ การเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง
๒.๒.๑ การสงสําเนาคําฟอง (ขอ ๓๓)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๒.๒ ความสมบูรณครบถวนของคําฟอง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับขอ ๓๗)
๑) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดีอาจแกไขได
(๑) คําฟองที่แสดงขอเท็จจริงไมครบถวน
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนใชสิทธิในฐานะที่เปนเจาของที่ดิน
ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งสามารถฟองไดตลอดเวลาที่ผูถูกฟองคดียังไมไดคืนทรัพยหรือชดใชราคาทรัพยใหแกผูฟองคดี
โดยการฟองคดีดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลาการฟองคดี เมื่อผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนยื่นฟองคดี
ต อ ศาลเมื่ อ วั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๒ จึ ง ยั ง ไมพ น กําหนดเวลาการฟ องคดี ตามมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัย และแมพิจารณาจาก
คําฟองแลว เห็นวา ยังไมสมบูรณครบถวนวาผูฟองคดีรายใดเปนเจาของที่ดินแปลงใด จํานวน
เนื้ อ ที่ ข องที่ ดิ น ที่ ถู ก ใช เ ป น ทางหลวงมี จํ า นวนเท า ใด และจํ า นวนเงิ น ที่ ผู ฟ อ งคดี แ ต ล ะราย
มี คํ า ขอให ช ดใช เ ป น จํ า นวนเท า ใด ตลอดจนการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งค า ธรรมเนี ย มศาล
ความไมสมบูรณครบถวนดังกลาวก็เปนขอบกพรองที่อาจแกไขใหถูกตองได จึงมีคําสั่งกลับ
คํ าสั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ตน เป นใหรั บคํ าฟ องไว พิ จารณาเมื่ อไดมีการดําเนิ นการเกี่ยวกั บ
ขอบกพรองและคาธรรมเนียมศาลแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๔)
คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น เห็ น ว า ตามคํ า ฟ อ งของผู ฟ อ งคดี
ขอเท็จจริงยังไมชัดเจนเพียงพอ จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงดังกลาว โดยการให
แกไขเพิ่มเติมคําฟอง แตผูฟองคดีเพิกเฉยไมแกไขเพิ่มเติมคําฟองตามที่ศาลสั่ง จึงเปนกรณีที่
ผู ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด แ ก ไ ขคํ า ฟ อ งให ส มบู ร ณ ค รบถ ว นภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามข อ ๓๗
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๗/๒๕๕๕)
(๒) คําขอไมชัดเจนหรือไมสมบูรณ
สําหรับคําฟองขอหาที่สองที่ผูฟองคดีฟองวา นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางยาง (ผูถูกฟองคดี) ละเวนไมดําเนินการตามหนังสือที่วาการอําเภอกระทุมแบน
เรื่อง การตรวจสอบการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและกําหนดระยะเวลาใหผูรุกล้ําลําคลองสาธารณะ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย แมวาคําขอของผูฟองคดีจะ
ไมชัดเจนวาขอใหศาลกําหนดคําบังคับสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ภายในเวลา
ที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ซึ่งเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนก็ตาม แตเปนกรณีที่อาจแกไขไดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับขอ ๓๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
จึงมีคําสั่งใหรับคําฟองในขอหานี้ไวพิจารณา โดยใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณา
พิพากษาขอหานี้ตอไปตามรูปคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔)
คําขอทายฟองของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
คุ ม ครองชี วิ ต และสิ ท ธิ แ ห ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมให แ ก ผู ฟ อ งคดี ถื อ เป น คํ า ขอที่ ไ ม ชั ด เจน
ซึ่งตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดีชี้แจงและแกไขคําฟองได
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ตุลาการเจาของสํานวน
จึงควรมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขคําฟองใหชัดเจนสมบูรณกอน หากผูฟองคดีไมแกไขคําฟอง
หรื อ แก ไ ขคํ า ฟ อ งแล ว แต เ ป น คํ า ขอที่ ศ าลไม อ าจมี คํ า บั ง คั บ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๗๒
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณาต อ ไป (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๕๕)
๒) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งไมอาจแกไขใหถูกตองได
คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง เป น การเสนอข อ หาต อ ศาลปกครองสู ง สุ ด
จึงถือเปนคําฟองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ในการตรวจ
คํารองอุ ท ธรณคํ าสั่ ง ศาลปกครองสู งสุ ดจึงนํ า ขอ ๓๗ วรรคสอง มาใชบั งคั บโดยอนุโ ลมได
ตามขอ ๑๑๖ ซึ่งคํ า ร องอุ ท ธรณ คํ าสั่ งดั งตอไปนี้ถือ วาเป น คํารองอุ ทธรณคําสั่ งที่ ไม สมบูรณ
ครบถ วนซึ่ งไม อาจแก ไขให ถู กต องได (สํ าหรั บเนื้อหาของคํ าร องอุ ท ธรณ คํา สั่ง ที่ ไ มส มบู ร ณ
ครบถวนนั้น จะไดกลาวโดยละเอียดอีกครั้งในหัวขอ ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคํารองอุทธรณ)
(๑) คํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๒/๒๕๕๔ ที่ ๕๖๔/๒๕๕๔
ที่ ๕๙๐/๒๕๕๔ ที่ ๖๒๖/๒๕๕๔ ที่ ๖๘๓/๒๕๕๔ ที่ ๗๒๒/๒๕๕๔ ที่ ๑๑/๒๕๕๕
ที่ ๑๑๔/๒๕๕๕ ที่ ๒๐๙/๒๕๕๕ ที่ ๒๓๓/๒๕๕๕ ที่ ๒๕๗/๒๕๕๕ ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕
ที่ ๒๙๒/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๓/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๙/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๕
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ที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๕ ที่ ๕๖๘/๒๕๕๕ ที่ ๖๒๕/๒๕๕๕ และที่ ๖๙๓/๒๕๕๕
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๒) คํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมปรากฏคําขอของผูอุทธรณตามขอ ๑๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๔ ที่ ๔๕๘/๒๕๕๔ ที่ ๗๒๒/๒๕๕๔
ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๙/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ และที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ วินิ จฉั ย แนวทาง
เดียวกัน)
(๓) คํารองอุทธรณคําสั่งที่ยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มิไดวากัน
มาแล วโดยชอบในศาลปกครองชั้ นต น ตามข อ ๑๐๑ วรรคสอง (คํา สั่ง ศาลปกครองสูง สุ ด
ที่ ๔๕๐/๒๕๕๔ ที่ ๔๗๔/๒๕๕๔ ที่ ๔๘๔/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๕/๒๕๕๔ ที่ ๕๒๔/๒๕๕๔
และที่ ๔๕๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
๓) เปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๒.๓ กรณี ค ดี ที่ ยื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครองชั้ น ต น อยู ใ นอํ า นาจของ
ศาลปกครองสูงสุด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๒.๔ กรณี ค ดี ที่ ยื่ น ฟ อ งต อ ศาลปกครองชั้ น ต น อยู ใ นอํ า นาจของ
ศาลปกครองชั้นตนอื่น
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา แลวขอหาใด
ขอหาหนึ่งเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนนั้น
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๒.๓ การแสวงหาขอเท็จจริง
๒.๓.๑ การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ
และคําใหการเพิ่มเติม
๑) คําฟองและคําฟองเพิ่มเติม
คําฟองเพิ่มเติมตองยื่นตอศาลปกครองชั้นตน
คําขอทายคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาของผูฟองคดี
ที่ขอใหศาลปกครองสูงสุดรับคําฟองเพิ่มเติมที่ขอใหยกเลิกคําสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง คําสั่ง เรื่อง การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาลเปนการ
ชั่วคราว คําสั่ง เรื่อง มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ คําสั่ง เรื่อง
การสงมอบหนาที่และเอกสารหรือสิ่งใดๆ ของราชการ และมติ เรื่อง การสั่งใหพนักงานเทศบาล
ประจําเทศบาลเปนการชั่วคราว เนื่องจากเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนกรณีที่
ผูฟองคดีขอยื่นคําฟองเพิ่มเติมตอศาลปกครองสูงสุด มิใชเปนกรณีที่ผูฟองคดีรองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๕)
๑.๑) คําฟองเพิ่มเติมตองเกี่ยวของกับคําฟองเดิม
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําฟองเพิ่มเติมเกี่ยวของกับคําฟองเดิม
คดี นี้ เ ดิ ม ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
อันเนื่องมาจากการที่เทศบาลนครยะลา (ผูถูกฟองคดี) บอกเลิกสัญญาจางกอสรางไมชอบดวย
กฎหมายและขอสัญญา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง
อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ สวนคําขอใหชําระคาจางงานงวดที่ ๓ จํานวน ๑,๙๕๔,๒๗๐ บาท หรือ
คาเสียหายที่ไดรับจากการทํางานที่จางรวมเปนเงิน ๘๒๐,๖๐๘ บาท ที่ผูฟองคดีเพิ่มเติมคําฟอง
ลวนแตเปนขอโตแยงที่เกิดจากสัญญากอสรางที่ผูฟองคดีไดฟองทั้งสิ้น การที่ผูฟองคดียื่นคํารอง
ขอเพิ่มเติมคําฟองโดยขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาของ
ผูถูกฟองคดีดังกลาว แมจะเปนคําขอใหมแตก็เกี่ยวของกับคําฟองเดิมและเปนประเด็นแหงคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๙๓

จึงถือเปนเพียงการเพิ่มเติมคําขอในประเด็นพิพาทเดิม โดยมีคําขอเพิ่มเติมใหผูถูกฟองคดีชดใช
ค า เสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี เ ท า นั้ น หาใช เ ป น การตั้ ง ประเด็ น ขึ้ น ใหม ต า งจากคํ า ฟ อ งเดิ ม ไม
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๔)
คดี นี้ เ ดิ ม ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น (ผู ถู ก ฟ อ งคดี )
มีคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว คําฟองเดิมจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตอมา ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมโดยมีประเด็นวา คําสั่ง
ที่เ ป น เหตุ แ หง การฟ อ งคดี ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย และผูฟ อ งคดี ได รับ ความเสี ย หายจากการ
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาทดวยความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ในสังกัดของ
ผูถูกฟองคดี จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดี ซึ่งประเด็นการขอใหชดใชเงินเปนประเด็นหรือคําขอที่เพิ่มขึ้นใหม
จึ ง เป น คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การกระทํ า ละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ อั น เกิ ด จากการใช อํ า นาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปน
มูลเหตุเดียวกันกับคําฟองเดิมของผูฟองคดีที่ขอใหเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน คําฟอง
เพิ่ ม เติ ม จึ งเกี่ ยวข องกั บคํ าฟ องเดิ มที่ จะรวมพิ จารณาด วยกั นได (คํ าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ด
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๔)
คํ า ฟ อ งเดิ ม ฟ อ งว า ผู ถู ก ฟอ งคดี ไม ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ ผู ร อ งสอดต อ เติ ม อาคารโดยฝ า ฝ น กฎหมาย ขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง
ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ สวนคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองอางวา ไดรับความเสียหายจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอหรือละเวนไมกระทําการตามหนาที่ของผูถูกฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย อันเปนคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ต อ หน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า วล า ช า เกิ น สมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนคําฟองเพิ่มเติม
ที่เ กี่ยวของกับคําฟองเดิมพอที่ จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันไดตามขอ ๕
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓๙๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

มูลคดีที่ผูฟองคดีที่ ๑ นํามาฟองเดิมเปนกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากร
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลื่อนขึ้ นแต งตั้งใหดํารงตํ าแหนงประเภทวิ ชาการ ระดับ ชํานาญการพิเ ศษ ลงวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดี
ตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว และศาลมีคําสั่งรับฟองไวแลว
การที่ผูฟองคดีที่ ๑ มีคําฟองเพิ่มเติมขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ และรายละเอียดของตําแหนง
นักวิชาการศุลกากรที่จะคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน และประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดั บ ชํ านาญการพิ เ ศษ ลงวั นที่ ๘ กุ มภาพันธ ๒๕๕๔ และบัญชีรายชื่อแนบทาย
ประกาศกรมศุล กากรดังกลาวกับประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การคัดเลือกบุ คคลเข ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น เห็นวา ประกาศกรมศุลกากรทั้งสามฉบับที่ผูฟองคดีที่ ๑ เห็นวา
ไมชอบดวยกฎหมายและยื่นคําฟองเพิ่มเติมตอศาลนั้น เปนประกาศที่ดําเนินการสืบเนื่องจาก
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหน งประเภทวิชาการ ระดั บชํ านาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งเปน
ขอพิพาทตามคําฟองเดิมของผูฟองคดีทั้งสอง และมีความเกี่ยวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวม
การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได จึงมีคําสั่งใหพิจารณาคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดี
ที่ ๑ ตอไป หากคําฟองเพิ่มเติมดังกลาวอยูในภายใตเงื่อนไขการฟองคดีปกครองและยื่นภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ใหรับคําฟองเพิ่มเติมดังกลาวของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา
และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๖/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําฟองเพิ่มเติมไมเกี่ยวของกับคําฟองเดิม
เดิ ม ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ซึ่ งอาศั ย อํา นาจตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๙) แหง พระราชบั ญญั ติหลั ก ทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอใหศาล
เพิกถอนขอบังคับฉบับดังกลาว ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอเพิ่มเติมคําฟอง โดยขอฟอง
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๕) และสํ า นั ก งาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๙๕

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) เขามาในคดี อางวา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใช
กฎหมายกั บ บุ ค คลที่ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แตเมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสอง
มิ ไ ด มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการออกข อ บั ง คั บ อั น เป น มู ล เหตุ แ ห ง ข อ พิ พ าทในคดี นี้ กรณี จึ ง ไม มี
ความเกี่ยวของกับการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของขอบังคับตลาดหลักทรัพยตามฟองเดิม
แต อยางใด ดั งนั้ น คําฟ องเพิ่ มเติ มของผูฟองคดีจึงไม เกี่ย วของกับคําฟ องเดิ มพอที่จะรวม
การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีดวยกันได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอเพิ่มเติมคําฟองไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๓/๒๕๕๔)
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปะหลาน
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งใหผูฟองคดีโอนยายไปดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เขวาไร เปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลปะหลาน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)
และใหชดใชคาใชจายในการเดินทางไปรับราชการที่หนวยงานใหมใหแกผูฟองคดี กรณีจึงเปน
การฟองวาเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทําละเมิดอันเกิดจาก
คําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
โดยมี มู ล เหตุ ที่ พิ พ าทเกิ ด จากคํ า สั่ ง โอนย า ยผู ฟ อ งคดี ส ว นคํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม ของผู ฟ อ งคดี
สรุ ป ได ว า เป น กรณี ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม ว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายจากการที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รายงานขอขัดแยงการบริหารงานระหวางผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งฝาฝนตอความจริง ทําใหผูฟองคดีเสียชื่อเสียง คําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีจึงมีประเด็น
และคําขอที่เพิ่มขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิม และไมใชการกลาวอางความเดือดรอนหรือเสียหาย
ที่เปนผลมาจากการออกคําสั่งโอนยายผูฟองคดีอันเปนมูลเหตุที่พิพาทในคดีนี้ ศาลจึงไมอาจ
รั บ คํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม ของผู ฟ อ งคดี ไ ว พิ จ ารณาตามข อ ๔๘ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๔/๒๕๕๕)
๑.๒) ผูฟองคดีตองเปนผูเดือดรอนเสียหายตามคําฟองเพิ่มเติม
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๑.๓) คําฟองเพิ่มเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาการฟองคดี
ผูฟองคดีฟองวา อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งเพิกถอน
โฉนดที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๔๙ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่
ผูถูกฟอ งคดีออกคําสั่ ง ที่พิพ าท ขอให ช ดใช ค าเสี ย หายใหผูฟอ งคดี โดยยื่นคํ าฟ องเพิ่ มเติ ม
เมื่ อวันที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเพิ่มเติมเมื่ อพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนไมรับคําฟอง
เพิ่มเติมในขอหานี้ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๔)
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น คํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๔
ซึ่งหากนับจากระยะเวลาที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดีจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอ
แกไขเพิ่มเติมคําฟองเปนระยะเวลาสองปเศษ และนับจากระยะเวลาที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้
ตอศาลจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองเปนระยะเวลาเกือบสองป จึงเปน
การยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแต
ผูฟองคดีรูถึ งเหตุ แห งการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบั ญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๙๓/๒๕๕๕)
คํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม เป น คํ า ฟ อ งประเภทหนึ่ ง ดั ง นั้ น เงื่ อ นไขของ
การยื่นคําฟองเพิ่มเติมจึงตองเปนไปเชนเดียวกับเงื่อนไขการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว
เมื่อคดีนี้ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมวา การที่เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชน
คลองจั่น ๑๓ ตามคําขอของผูฟองคดีเปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีสูญเสียรายไดจากการดํารงตําแหนงผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดดังกลาว โดยผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)
และกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) รวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
คําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา หลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดตามคําขอของผูฟองคดี และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว เจาพนักงานที่ดิน
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กรุ ง เทพมหานคร (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒) ได มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ แจ ง ผล
การพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบวามีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดีไดรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาว
โดยผูฟองคดีจะตองใชสิทธิฟองคดีภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผล
การพิจารณาอุทธรณ ทั้งนี้ แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
ตั้ งแต เ มื่ อ ใด แตก ารที่ ผูฟอ งคดี ยื่นฟ องคดีต อ ศาลปกครองชั้นต น ขอให เ พิก ถอนคํ าสั่ ง ของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามคําขอของ
ผูฟองคดี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
กรณีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการไมไดรับเงินเดือนและคาพาหนะตามคําฟองเพิ่มเติม
อยางชาที่สุดในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน
การที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองเพิ่มเติม
เมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๕)
๑.๔) คําฟองเพิ่มเติมตองยื่นกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
คดี นี้ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่ มเติมในขณะที่ตุลาการหัว หน าคณะ
ยังมิไดมีคําสั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ถือไดวาผูฟองคดียื่น
คําฟองเพิ่มเติมกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง จึงชอบที่ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองเพิ่มเติมนี้ได
ตามขอ ๖๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๔)
คํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม ถื อ เป น คํ า ฟ อ ง เมื่ อ มิ ไ ด มี ก ฎหมายกํ า หนดว า
การยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองจะกระทําไดในกรณีใดบาง ดังนั้น การยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม
คําฟองจะต องเปนเรื่ องที่เ กี่ย วของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
เขาดวยกันได และจะกระทําไดกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง คดีนี้ศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําสั่งกําหนดใหวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง การที่
ผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเพิ่มเติม
ภายในกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑/๒๕๕๕)
๒) คําใหการและคําฟองแยง (ขอ ๔๓ - ขอ ๔๖)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๓) คําคัดคานคําใหการ (ขอ ๔๗ และขอ ๔๘)
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําคัดคานคําใหการไว ดังนี้
(๑) ตองยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณี ที่ ศ าลใช ดุ ล พิ นิ จ แล ว เห็ น ว า ข อ อ า งของผู ฟ อ งคดี
มีเหตุผลอันสมควร
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
กรณี ที่ ศ าลใช ดุ ล พิ นิ จ แล ว เห็ น ว า ข อ อ า งของผู ฟ อ งคดี
ไมมีเหตุผลอันสมควร
คดีนี้ศาลมี คําสั่งใหผู ฟองคดีทําคําคั ดคานคําให ก ารยื่ นต อ ศาล
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง แต ผู ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด ยื่ น คํ า คั ด ค า นภายในกํ า หนด
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยอางวา คําใหการของผูถูกฟองคดีเปนเพียงคําใหการแกตางคําฟอง
ของผูฟองคดี การที่ผูฟองคดีไมไดยื่นคําคัดคานคําใหการจึงถือไดวาผูฟองคดีประสงคจะใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีตอไปโดยปริยายแลว เห็นวา ผูฟองคดีจะตองแจงใหศาลทราบวาไมประสงค
จะทําคําคัดคานคําใหการแตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาตอไปภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว เมื่อผูฟองคดีมิไดดําเนินการ ทั้งๆ ที่ดานหลังหมายแจงคําสั่งศาลทั้งสองฉบับไดมีคําเตือน
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวแลว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามขอ ๔๗ วรรคสองและวรรคสาม
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงชอบที่จะมีคําสั่งจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๐/๒๕๕๔)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งใหสงสําเนาคําใหการพรอมทั้ง
สําเนาพยานหลักฐานของผูถูกฟองคดีและสําเนาคําชี้แจงของผูรองสอดไปยังผูฟองคดี เพื่อให
ผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลภายในสามสิบวัน โดยกําชับไปดวยวาหากผูฟองคดี
ไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไปใหผูฟองคดี
แจงเปนหนังสือใหศาลทราบภายในระยะเวลาดังกลาว มิฉะนั้น ศาลปกครองชั้นตนอาจสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ การที่ผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตน
จึงถือไดวาผูฟองคดียอมรับขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญตามคําใหการของผูถูกฟองคดี และคดีนี้
มิใชคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะและการพิจารณาคดีตอไปก็ไมเปนประโยชน
แกสวนรวม อีกทั้ง คํารองอุทธรณของผูฟองคดีก็ไมไดอางเหตุผลขอเท็จจริงในคําอุทธรณ
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรูไดวาผูฟองคดีมีเหตุขัดของประการใดที่จะถือวามีเหตุอันสมควร
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ที่ไมอาจดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนได จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนที่จําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๕๕)
คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ศาลไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
พรอมทั้งคําเตือนระบุวา หากผูฟองคดีไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีตอไป ใหผูฟองคดีแจงเปนหนังสือใหศาลทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด
มิฉะนั้นศาลอาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยคําสั่งดังกลาวสงไปยังที่อยูของผูฟองคดี
ที่ไดแจงไวตอศาล ปรากฏตามใบตอบรับในประเทศวานองของผูฟองคดีเปนผูรับคําสั่งไวแทน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับคําสั่งตั้งแตวันดังกลาว แตผูฟองคดี
ก็มิไดดําเนินการใดๆ ภายในกําหนดระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งๆ ที่ดานหลังคําสั่งเรียกใหทํา
คําคัดคานคําใหการไดมีคําเตือนเกี่ยวกับกรณีดังกลาวแลว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม
ขอ ๔๗ วรรคสองและวรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่จําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๖๓/๒๕๕๕)
(๒) ตองไมมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหมตางจากคําฟอง คําใหการ
หรือที่ศาลกําหนด (ขอ ๔๘ วรรคสอง)
กรณี ที่ ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว า คํ า คั ด ค า นคํ า ให ก ารมี ป ระเด็ น หรื อ
คําขอเพิ่มขึ้นใหม
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามฟ อ งว า โฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๓๒๐๖๑ และ
โฉนดที่ ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ ตําบลพญาเย็น (กลางดง) อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสี มา
เปนโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการออกโฉนดที่ดิน
ที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งเปนหลักฐานที่ใชในการ
ออกโฉนดที่ดินดังกลาว ทําใหโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงขยับเคลื่อนมาทางดานทิศตะวันออก
ทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ ตําบลพญาเย็น (กลางดง) อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ของผูฟองคดีทั้งสาม ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ผูฟองคดีทั้งสาม
มีหนังสือขอใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตรวจสอบกระบวนการรังวัดและจดทะเบียนแบง
กรรมสิทธิ์รวมตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ซึ่งเปนหลักฐานที่ดินเดิมที่ใชในการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๐๖๑ และตรวจสอบกระบวนการรังวัดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๑๒๕ หากเปนการดําเนินการไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย
ก็ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแกไขหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามความในมาตรา ๖๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๐๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน แตผูฟองคดีทั้งสามไมไดรับแจงผลการตรวจสอบหรือการพิจารณาใดๆ
จากผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามจึ ง นํ า คดี ม าฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง
รวม ๓ คําขอ คือ คําขอขอที่หนึ่ง ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองแจงผลการพิจารณาตามที่ผูฟองคดี
ทั้งสามรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบและเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ที่ดําเนินการไปโดยไมถูกตอง และ
ดําเนินการใหมใหถูกตอง คําขอขอที่สอง ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๐๖๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ที่ดําเนินการไปโดย
ไมถูกตอง และดําเนินการใหมใหถูกตอง และคําขอขอที่สาม ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกโฉนดที่ดิน
ให แก ผู ฟ องคดีทั้ ง สามตามเนื้อ ที่ ใ น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ หรื อ สภาพใกล เ คี ย งให ถูก ต อ ง
ศาลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ อ งตามคํ า ขอข อ ที่ ห นึ่ ง ไว พิ จ ารณา ส ว นคํ า ขอข อ ที่ ส อง
และคําขอขอที่สาม ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับไวพิจารณา ผูฟองคดีทั้งสามอุทธรณคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้ น ต น ที่ ไ ม รั บ คํ า ฟ อ งตามคํ า ขอข อ ที่ ส องและคํ า ขอข อ ที่ ส ามไว พิ จ ารณา
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ดังนั้น คดีตามคําฟองในคําขอ
ขอที่สองและคําขอขอที่สามซึ่งศาลมีคําสั่งไมรับไวพิจารณา จึงเปนที่สุดตามนัยมาตรา ๗๓
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงเหลือคําขอขอที่หนึ่งเพียงคําขอเดียว
ซึ่งยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ละเลยไม แ จ ง ผลการพิ จ ารณาตามคํ า ร อ งขอของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามที่ ข อให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ตรวจสอบและเพิกถอนการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ซึ่งเปน
หลักฐานที่ดินเดิมกอนนําไปออกเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ เพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๐๖๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ หรือไม อันถือเปนการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หนวยงานทางปกครองละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีทั้งสามคัดคานคําใหการ
โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ โฉนดที่ดินเลขที่
๓๒๑๒๕ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ที่ อ อกโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย และให มี ก ารรั ง วั ด
ชี้แนวเขตที่ดินใหมใหถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรมตามความเปนจริง กรณีจึงเปนคําขอ
ที่ ข อให ศ าลสั่ ง ให เ พิ ก ถอนหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง เป น คํ า สั่ ง ทางปกครองทั้ ง หมดหรื อ
บางส ว นตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ อั น เป น
การฟองขอใหศาลออกคําบังคับในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนคําขอ
เพิ่มขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิมที่เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ คําขอที่ปรากฏตามคําคัดคานคําใหการดังกลาว จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๐๑

รับไวพิจารณาไดตามนัยขอ ๔๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
จึ ง มี คํ า สั่ ง ยื น ตามคํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ที่ มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ฟ อ ง
ในคําคัดคานคําใหการไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๕)
กรณี ที่ ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว า คํ า คั ด ค า นคํ า ให ก ารมิ ไ ด มี ป ระเด็ น
หรือคําขอเพิ่มขึ้นใหม
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๔) คําใหการเพิ่มเติม (ขอ ๔๙)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๓.๒ การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล (ขอ ๕๐ - ขอ ๕๙)
ศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม โดยอาจแสวงหา
ขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูกรณี
คดี นี้ น อกจากข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด จ ากการแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง ของ
ศาลปกครองชั้น ตนตามคํ าฟอ ง คํ าใหก าร คํ าคั ดคา นคํา ใหก าร และคํ า ใหก ารเพิ่ ม เติม แล ว
ศาลปกครองชั้นตนยังมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูกํากับการ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอปากเกร็ด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
เทคนิคธุรกิจบัณฑิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพยานบุคคลภายนอกคดีใหขอเท็จจริง
โดยใหชี้แจงเป น หนั งสือและไดสงสํ าเนาคําชี้แจงเป น หนังสื อของพยานใหแกผูฟองคดีและ
ใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงคัดคานแลว เมื่อผูฟองคดีไมไดโตแยงคัดคานตามที่ศาลไดใหโอกาส
ศาลจึงตองรับฟงขอเท็จจริงตามที่สวนราชการซึ่งมิใชคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในคดีชี้แจงมา
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๔)
แตศาลตองใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงขอเท็จจริงที่ศาลแสวงหามาไดดวย
ขอ ๕๕ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดระบุไววา
เมื่อศาลสงรายงานของพยานผูเชี่ยวชาญหรือบันทึกถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญไปใหคูกรณี
จัดทําขอสังเกตตอศาลแลว ถือไดวาขอเท็จจริงเปนอันฟงไดยุติตามที่พยานผูเชี่ยวชาญรายงาน
หรือตามถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญ ดังนั้น หากปรากฏวาคูกรณีมีขอโตแยงหรือไมยอมรับ
ขอเท็จจริงที่เสนอโดยพยานผูเชี่ยวชาญ จึงเปนเรื่องที่ศาลจะตองชั่งน้ําหนักระหวางความเห็น
ของพยานผูเชี่ยวชาญกับขอโตแยงของคูกรณี หรือตองแสวงหาขอเท็จจริงอันเปนขอยุติตอไป
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๐๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

สําหรับการไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งของตามขอ ๕๖ แหงระเบียบดังกลาวก็เชนเดียวกัน
เปนกรณีที่ศาลจะตองแจงใหคูกรณีทุกฝายทราบลวงหนา หากไมดําเนินการเชนวานั้น คูกรณี
ที่ไมสามารถเดินทางไปรวมตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งของ ยอมไมสามารถคัดคานหรือ
ชี้แจงขอเท็จจริงได เมื่อขอเท็จจริงตามทองสํานวนปรากฏเปนที่ยุติวา รายงานประเมินผลงาน
การก อ สร า งอาคารที่ ทํ า การศาลจั ง หวั ด สมุ ย พร อ มบ า นพั ก และสิ่ ง ปลู ก สร า งประกอบ
ตามสัญญาจางเลขที่ ๑/๒๕๔๕ ที่พยานผูเชี่ยวชาญยื่นตอศาล ระบุวาพยานผูเชี่ยวชาญเดินทาง
ไปทําการสํารวจ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยระบุวิธีการสํารวจวาใชวิธีการพิสูจนทราบจากสภาพจริงดวยการบันทึก
ถ า ยภาพ เก็ บ ข อมู ล วั ดระยะ เปรีย บเที ย บกับ รูป แบบแปลนพิม พเ ขีย ว (คู สัญ ญากอสร าง)
ตรวจสอบงานขุ ด ปรั บ สภาพพื้ น ที่ จ ากเส น ความสู ง จากแบบ shop drawing หมายเลข
A0-02 และ S-00-2 ที่ทางผูถูกฟองคดีสงใหศาลปกครองเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ (สํารวจ
งานคงคางโดยผูรับจางรายใหม คือ กิจการรวมคาเปโตรกรุงเทพ-เอส.ซี.เอส. ดีเวลลอปเมนท
ณ วั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗) และบรรดารู ป ถ า ยที่ พ ยานผู เ ชี่ ย วชาญนํ า มาใช ดํ า เนิ น การ
เปรียบเทียบประเมินในรายงานดังกลาวก็ระบุวาเปนรูปถายจากการสํารวจสภาพงานที่คงคาง
เมื่อวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ แตขอเท็จจริงปรากฏเปนที่ยุติดวยวา ในวันที่ ๒๑
ถึ ง วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๔๖ นั้ น ผู ถู ก ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด รั บ แจ ง ล ว งหน า ว า พยานผู เ ชี่ ย วชาญ
และคณะจะเดินทางไปสํารวจสถานที่กอสราง ดังปรากฏจากหนังสือลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖
ที่พยานผูเชี่ยวชาญแจงตอศาลปกครองชั้นตนวาพยานผูเชี่ยวชาญและคณะทํางานไดเดินทาง
ไปสํ า รวจในสถานที่ ก อ สร า งที่ อํ า เภอสมุ ย จั ง หวั ด สุร าษฎร ธ านี เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ถึ ง วั น ที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๔๖ และพบวาสภาพภูมิประเทศจริงและตําแหนงอาคารขัดแยงกับแบบแปลน
พิ ม พ เ ขี ย วที่ ไ ด รั บ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งร อ งขอต อ ศาลให มี คํ า สั่ ง เรี ย กให คู ก รณี ใ นคดี
ส ง สํ า เนาเอกสารบางรายการเพิ่ ม เติ ม และยั ง แจ ง ในตอนท า ยของหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ยว า
พยานผู เ ชี่ ย วชาญทราบว า เอกสารที่ พ ยานผู เ ชี่ ย วชาญแจ ง ว า ไปทํ า การสํ า รวจในวั น ที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๔๖ นั้น เกิดความคลาดเคลื่อนทําใหผูถูกฟองคดีไมทราบกําหนดการเดินทาง
ผูถูกฟองคดีจึงมิไดเดินทางไปดวย กระบวนวิธีพิจารณาที่พยานผูเชี่ยวชาญไปสํารวจสถานที่
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ถึ งวั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๔๗ จึง ไมช อบด ว ยข อ ๕๖ แห ง ระเบี ย บฯ วา ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และแมเมื่อพยานผูเชี่ยวชาญเดินทางไปสํารวจสถานที่อีกครั้งเมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ พยานผูเชี่ยวชาญไดชี้แจงตอคูกรณีวาในการคํานวณปริมาณงานกอสราง
ที่ ผู ฟ อ งคดี ก อ สร า งไปแล ว นั้ น พยานผู เ ชี่ ย วชาญยึ ด ถื อ การคํ า นวณทางเอกสารเป น หลั ก
แตผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดีก็คัดคานเอกสารที่พยานผูเชี่ยวชาญจะนํามา และคูกรณี
ทั้งสองฝายมิไดรับรองเอกสารกันในวันดังกลาว นอกจากนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นตนสงรายงาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๐๓

ความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญไปใหคูกรณีทั้งสองฝายจัดทําขอสังเกต ผูถูกฟองคดีไดจัดทํา
ขอสังเกตคัดคานความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญหลายประการ กรณีจึงเห็นไดวาขอเท็จจริง
และความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญตามที่ปรากฏในรายงานประเมินผลงานการกอสรางอาคาร
ที่ทําการศาลจังหวัดสมุย พรอมบานพักและสิ่งปลูกสรางประกอบ ตามสัญญาจางเลขที่ ๑/๒๕๔๕
ที่ พ ยานผู เ ชี่ ย วชาญยื่ น ต อ ศาลนั้ น ยั ง ไม อ าจรั บ ฟ ง เป น ที่ ยุ ติ ไ ด การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น
พิ พ ากษาโดยนํ า ความเห็ น ของพยานผู เ ชี่ ย วชาญมาใช ใ นการกํ า หนดค า งานที่ ผู ฟ อ งคดี
ได ดําเนิ นการไปแล วตามสัญญา จึงเปนการไมชอบดว ยขอ ๕๕ และขอ ๕๖ แหงระเบีย บฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๕)
๒.๔ การแจงวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (ขอ ๖๒ วรรคหนึ่ง)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนไดกําหนดใหวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริง พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาว
ใหคูกรณีทราบ แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ กรณีจึงเปนการ
ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาในขั้ น ตอนการกํ า หนดวั น สิ้ น สุ ด การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม ช อบ
ดวยขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ตุลาการ
ผู แ ถลงคดี ไ ด จั ด ทํ า คํ า แถลงการณ เ สนอต อ องค ค ณะ และองค ค ณะได กํ า หนดให วั น ที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันนั่งพิจารณา
ดังกลาวใหคูกรณีทราบและจัดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนไปดวย ไมปรากฏวา
มีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ แตอยางใด กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในขั้นตอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ดวยเชนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๔)
๒.๕ การรับฟงพยานหลักฐาน (ขอ ๖๔ - ขอ ๖๘)
(๑) เมื่อศาลไดรับฟงขอเท็จจริงของคูกรณีทุกฝายโดยชอบแลว การที่ศาลจะเชื่อ
พยานหลักฐานของคูกรณีฝายใด ยอมเปนดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาล
คดี นี้ แ ม ข อ เท็ จ จริ ง จะปรากฏว า ศาลปกครองชั้ น ต น รั บ ฟ ง บั น ทึ ก ถ อ ยคํ า
ของพยานบุคคลของผูถูกฟองคดีทั้งสอง โดยที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดนําพยานบุคคลรวมทั้ง
ผูที่ทําการบันทึกถอยคําพยานมาสืบพยานเบิกความประกอบบันทึกถอยคําตอศาลปกครองชั้นตน
เพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต อ งแท จ ริ ง ของบั น ทึ ก ถ อ ยคํ า ดั ง กล า วก็ ถื อ ได ว า ศาลปกครองชั้ น ต น
ใชดุลพินิจในการรับฟงขอเท็จจริงชอบดวยกฎหมายแลว และแมศาลปกครองชั้นตนจะรับฟง
เพียงบันทึกถอยคําของพยานบุคคลของผูถูกฟองคดีทั้งสองเพียงปากเดียว แตเมื่อพยานบุคคล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๐๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่ผูถูกฟองคดีทั้ งสองกลาวอางเปนบุคคลที่เคยเปนเจาของที่ดินและทํานาในที่ดินขางเคียง
หรือติดตอกับที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งผูฟองคดีก็ไดยอมรับในคําคัดคานคําใหการวาบุคคลดังกลาว
เคยเปนเจาของหรือเคยทํานาในที่ดินขางเคียงหรือติดตอกับที่ดินแปลงพิพาท เพียงแตคัดคานวา
พยานมิไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมาเปนเวลานานแลว อาจเกิดความเขาใจผิด
เกี่ย วกั บ ตํา แหน งที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น แปลงพิพ าท ในขณะที่ พ ยานฝา ยผูฟ องคดีมิ ไดเ ปน เจ า ของ
หรื อ ได ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น ข า งเคี ย งหรื อ ติ ด ต อ กั บ ที่ ดิ น แปลงพิ พ าทแต อ ย า งใด ดั ง นั้ น
พยานบุ ค คลของผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองจึ ง มี น้ํ า หนั ก น า รั บ ฟ ง กว า พยานบุ ค คลของผู ฟ อ งคดี
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖/๒๕๕๔)
คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น ได เ ป ด โอกาสให คู ก รณี ไ ด ท ราบถึ ง ข อ อ า งหรื อ
ข อ แย ง ของแต ล ะฝ า ยและให คู ก รณี ทั้ ง ฝ า ยผู ฟ อ งคดี ผู ถู ก ฟ อ งคดี แ ละผู ร อ งสอดได แ สดง
พยานหลักฐานของฝายตน เพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและขอกฎหมายภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ปรากฏวาคูกรณีทุกฝาย
ไดแสดงพยานหลักฐานของฝายตนตอศาลแลว อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นตนไดเปดโอกาสให
คูกรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซึ่งผูฟองคดีเองก็ไดมีหนังสือชี้แจงตอศาลหลายครั้ง นอกจากนี้ ศาลปกครองชั้นตน
ยังไดตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงตามขอ ๕๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ดังนั้ น เมื่อศาลปกครองชั้นต นได รับ ฟงขอเท็จจริงของคูกรณีทุกฝายแลว จึงเปนการรั บ ฟง
ขอเท็จจริงที่ชอบดวยกฎหมาย สวนศาลจะเชื่อฟงพยานหลักฐานของคูกรณีฝายใดนั้น ยอมเปน
ดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลตามขอ ๖๕ แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๔)
(๒) กรณีที่ศาลไดใหโอกาสคูกรณีผูมีสวนไดเสียโตแยงคัดคานพยานหลักฐาน
ที่ศาลไดมานอกเหนือจากที่เสนอโดยคูกรณีแลว เมื่อคูกรณีนั้นมิไดโตแยงคัดคาน ศาลก็มีดุลพินิจ
ที่จะรับฟงพยานหลักฐานนั้นไดโดยชอบ
คดี นี้ น อกเหนื อ จากข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด จ ากการแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง ของ
ศาลปกครองชั้ น ต นตามคํ าฟ อ ง คําใหก าร คํ าคั ดคา นคํา ใหก าร และคํา ใหก ารเพิ่ ม เติ ม แล ว
ศาลปกครองชั้นตนยังมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูกํากับการ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอปากเกร็ด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
เทคนิคธุรกิจบัณฑิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพยานบุคคลภายนอกคดีใหขอเท็จจริง
โดยใหชี้ แจงเป น หนั งสื อและไดส งสํ าเนาคํ าชี้แจงเปน หนังสือของพยานให แก ผู ฟองคดีและ
ใหโอกาสผู ฟองคดีโต แ ยงคัด คาน เมื่ อผู ฟอ งคดี ไม ไดโต แย งคั ดคา นตามที่ ศ าลได ใ หโ อกาส
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๐๕

ศาลจึงตองรับฟงขอเท็จจริงตามที่สวนราชการซึ่งมิใชคูกรณีหรือมีสวนไดเสียในคดีชี้แจงมา
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๔)
(๓) การดํ าเนิ นการทางวิ นั ยแม ไม จํ าต องฟ งผลคดี อาญา แต กฎหมายก็ มิ ได
หามศาลรับฟงขอเท็จจริงที่เปนที่ยุติแลวในคดีอาญา
กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา การพิจารณาโทษทางวินัยนั้นไมจําเปนตอง
ฟงผลคดีอาญาแตอยางใดนั้น เห็นวา แมการดําเนินการทางวินัยไมจําเปนตองฟงผลคดีอาญา
เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่และวิธีการสอบสวนในเรื่องการดําเนินการทางวินัยไว
เปนสวนหนึ่งตางหากจากกัน แตในการพิจารณาขอเท็จจริงอันเปนการกระทําเดียวกัน กฎหมาย
ก็ ไ ม ไ ด ห า มที่ จ ะรั บ ฟ งข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น ที่ ยุ ติ แล ว ในคดี อ าญา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในคดี นี้
ข อ เท็ จ จริ ง ในคดี อ าญาก็ ส อดคล อ งกั บ ข อ เท็ จ จริ ง ในการสอบสวนทางวิ นั ย ดั ง นั้ น การที่
ศาลปกครองชั้ น ต น นํ า เอาข อ เท็ จ จริ ง ในคดี อ าญาซึ่ ง ศาลแขวงนครสวรรค รั บ ฟ ง เป น ยุ ติ ว า
เหตุทะเลาะวิวาททํารายรางกายกันไมไดเกิดจากฝายผูฟองคดี ซึ่งก็สอดคลองกับพยานหลักฐาน
ในสํานวนการสอบสวนทางวินัยในคดีนี้ จึงเปนการรับฟงพยานหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายแลว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๔)
๒.๖ วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง (ขอ ๖๙ - ขอ ๗๔)
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ
(๑) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
คดีนี้ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีถูกกลาวหาวา เมื่อครั้งที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ไดตรวจสอบรายไดขององคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยเพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ระดับ ๙ ผิดพลาด เปนเหตุใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยไดรับความเสียหาย ในชั้นนี้
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งตามกฎหมายและไมปรากฏ
ขอบกพรองในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย จึงยังไมถือวาเปนการออกคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด
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และการใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่พิพาทดังกลาวนั้น ยอมเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมาย
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐที่ไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมาย
เพื่อบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจง
ตอศาลวาจะดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหโอกาสผูฟองคดีนําหลักทรัพย
ที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินที่ตองรับผิดมาวางเปนหลักประกันไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง มิไดประสงคที่จะใชมาตรการยึดอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีเพื่อนํามาขายทอดตลาด
แตอยางใด การใหคําสั่งทางปกครองที่พิพาทดังกลาวมีผลบังคับใชตอไป จึงยังไมถึงขนาดจะทําให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดีที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังแตประการใด
จึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๕๕)
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการฯ
และของกระทรวงการคลังจากกรณีพิพาทไดใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
อยางเพียงพอแลว ประกอบกับขอเท็จจริงฟงไดวาผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือตอบขอหารือ
ของสํ านักงานคณะกรรมการกลางข าราชการสว นจั งหวัด (สํานักงาน ก.จ.) ที่แจ งให ทราบ
เกี่ยวกับกรณีการนําเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในสวนที่สามารถนํามานับรวม
เปนเงินรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได แมจะเปนเวลาภายหลังจากที่ไดเสนอขอกําหนด
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนระดับ ๙ แลวก็ตาม แตก็ยังอยูในวิสัยที่ผูฟองคดี
สามารถจะแกไขไดการที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการใดๆ แตปลอยใหมีการดําเนินการจนกระทั่ง
มีการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงดังกลาวจนเปนที่เรียบรอย อันเปนเหตุใหองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด บุ รี รัม ย ไ ด รับ ความเสี ย หาย พฤติ ก ารณ จ ะเป น การกระทํา โดยประมาทเลิ น เล อ
อยางรายแรง และผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม ประการใดนั้น เปนประเด็น
ในเนื้อหาแหงคดีที่ศาลปกครองชั้นตนจําตองแสวงหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยเพื่อใหไดขอยุติ
ตอไป ในชั้นนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
เปน เจ า หน าที่ ผู มีอํ านาจออกคํา สั่ง ตามกฎหมายและไมป รากฏข อบกพร อ งในกระบวนการ
สอบขอเท็จจริง การมีคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย จึงยังไมถือวาเปนการออกคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย
แตอยางใด และการใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทีพ่ ิพาทดังกลาวนั้นยอมเปนปญหาในการบังคับใช
กฎหมายใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐที่ไมสามารถใชอํานาจ
ตามกฎหมายเพื่อบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑
ได ใ ห โ อกาสผู ฟ อ งคดี นํ า หลั ก ทรั พ ย ที่ มี มู ล ค า ไม น อ ยกว า จํ า นวนเงิ น ที่ ต อ งรั บ ผิ ด มาวาง
เปนหลักประกันไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง มิไดประสงคที่จะใชมาตรการยึดอายัด
ทรั พ ย สิ น ของผู ฟ อ งคดี เ พื่ อ นํ า มาขายทอดตลาดแต อ ย า งใด จึ ง ยั ง ไม ถึ ง ขนาดจะทํ า ให เ กิ ด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ความเสี ย หายอย า งร า ยแรงแก ผู ฟ อ งคดี ที่ ย ากแก ก ารเยี ย วยาแก ไ ขในภายหลั ง จึ ง มี คํ า สั่ ง
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๐/๒๕๕๕)
(๒) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่ใหระงับการดัดแปลงอาคาร
หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร ใหผูฟองคดีรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง
โดยไมไดรับอนุญาตและยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และใหผูฟองคดีระงับการใช
อาคาร
ผูฟองคดียื่นฟองผูอํานวยการเขตทวีวัฒนา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
ตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีระงับการดัดแปลงอาคาร หามมิใหบุคคลใด
ใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร ใหผูฟองคดีรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และใหผูฟองคดีระงับการใชอาคารที่เปลี่ยนแปลง
การใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช
สํ า หรั บ อี กกิ จ การหนึ่ ง โดยไม ได รับ อนุ ญ าต และขอใหทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ าสั่ งดั ง กลา วไว
ชั่วคราวระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในชั้นการพิจารณา
ทําคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดไปตรวจสอบอาคารมูลกรณีที่พิพาท
พบวาอาคารของผูฟองคดีไดมีการดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งการดัดแปลงอาคารมูลกรณี
ที่ พิ พ าทดั ง กล า วเพื่ อ ใช เ ป น สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า พั ก หรื อ ขนส ง สิ น ค า สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรมและประกอบการรับสงสินคา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
จากอาคารประเภทควบคุ ม การใช จ ากเดิ ม ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตเป น อาคารพาณิ ช ย –พั ก อาศั ย
ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปใชเปน
อาคารประเภทควบคุมการใช ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห งพระราชบัญญัติดังกลาว
กรณี จึ ง เป น การเปลี่ ย นแปลงการใช อ าคารจากอาคารประเภทควบคุ ม การใช ป ระเภทหนึ่ ง
ไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชอีกประเภทหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๔๔ แห งพระราชบัญญัติเ ดี ยวกั น ออกคําสั่ งพิพาท ในชั้นนี้จึงเห็นไดว าการมีคํ าสั่ ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่
กฎหมายกําหนด ไมปรากฏวาเปนคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด และการที่
ศาลจะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองดังกลาว ยอมมีผลทําใหเจาของอาคาร
หรือผูครอบครองอาคารสามารถเขาใชประโยชนในสวนที่ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาพนั กงานทองถิ่นได ซึ่งอาจมี ผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๐๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

โครงสรางอาคารอันเปนเจตนารมณในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
โดยการยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนประเภท
การใช อ าคาร กรณี จึ ง เป น ป ญ หาในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อั น ส ง ผลกระทบต อ ความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานทางปกครองและเป น ป ญ หาอุ ป สรรค
ที่จะเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ ทั้งผูฟองคดียังสามารถดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงประเภทควบคุมการใชอาคารในภายหลังได การใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับตอไป
จึงไมทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังแตอยางใด
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๒
วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒–๔๘๘/๒๕๕๕)
(๓) กรณีที่เหตุแหงการฟองคดีระงับสิ้นไปแลว
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒)
ที่ใหนาย อ. ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี แมจะมีปญหาเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
เพราะจํานวนองคประชุมไมเปนไปตามขอ ๑๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานในตําแหนง
อธิการบดีของผูฟองคดีที่ ๑ ที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง ประกอบกับการใหทุเลา
การบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว ก็ไมปรากฏเหตุที่จะเปนอุปสรรคแกการ
บริหารงานของรัฐ หรือแกการบริ การสาธารณะ ก็ต าม แตเ มื่อข อเท็ จจริ งปรากฏในระหว าง
การพิ จารณาของศาลปกครองชั้นตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติ ใหนาย ศ. รักษาราชการ
แทนอธิการบดีแทนนาย อ. แลว จึงทําใหประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในสวนที่ใหนาย อ.
รักษาราชการแทนอธิการบดี ไมมีผลบังคับอีกตอไป กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลจะตองพิจารณา
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกลาว จึงมีคําสั่งใหยกคําขอทุเลาการบังคับตามประกาศ
ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ในส ว นที่ แ ต ง ตั้ ง ให น าย อ. รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๙/๒๕๕๔)
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับ
(๑) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูเชาที่ดินของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (กรมการศาสนาเดิม) เพื่อปลูกสรางอาคารพาณิชย ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อถอนอาคาร
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๐๙

สวนที่ตอเติมเปนรั้วสังกะสีโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนการตอเติมอาคาร
ล้ํ า ออกมานอกพื้ น ที่ ก ารเช า พร อ มป ด ประกาศว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี จ ะเข า ทํ า การรื้ อ ถอนอาคาร
สวนที่ตอเติม ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งและประกาศของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดี
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งและประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาว พรอมกับมีคําขอใหศาลมีคําสั่ง
มิใหผูถูกฟองคดีทําการรื้อถอนอาคารของผูฟองคดีจนกวาคดีจะถึงที่สุด นั้น เห็นวา กรณีการเชา
อาคารที่พิพาทระหวางผูฟองคดีกับกรมการศาสนาหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ไมปรากฏวามีการระบุความกวางยาวของตัวอาคาร รูปแผนที่ หรือพื้นที่ของอาคารที่เชาแนบทาย
สัญญาเชาแตอยางใด สวนที่ ผูถู กฟองคดีอางวาผูฟองคดีไดเ ชาอาคารขนาดกวาง ๔ เมตร
ยาว ๑๔.๕๐ เมตร นั้น เกิดจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขอใหเจาหนาที่กรมธนารักษ
ทําการรังวัดและจัดทํารูปแผนที่ที่ดินหรืออาคารที่ใหเชาเพื่อแนบทายสัญญาเชา แตหลังจาก
รังวัดแลวยังไมมีการนํารูปแผนที่ที่รังวัดไปแนบทายสัญญาเชาของผูฟองคดี โดยการรังวัดนั้น
มิ ไ ด ทํ า การรั ง วั ด ในรายละเอี ย ดว า ที่ ดิ น หรื อ อาคารที่ ใ ห เ ช า มี ข อบเขตหรื อ กว า งยาวเท า ใด
ประกอบกั บ ผู ฟ อ งคดี เ ช า ที่ ดิ น ปลู ก สร า งอาคารที่ พิ พ าทและต อ เติ ม ภายในขอบเขตชายคา
ของอาคารมาเปนเวลานานกอนที่ผูถูกฟองคดีเชาที่ดินสวนที่เหลือจากการเชาของผูฟองคดีจาก
กรมการศาสนา ขอเท็จจริงจึงยังรับฟงไมไดวา ผูฟองคดีตอเติมอาคารรุกล้ําที่ดินที่ผูถูกฟองคดีเชา
ตามที่ ผู ถูกฟองคดี อางหรื อไม และหากขอเท็จจริงปรากฏในภายหลังวา การต อเติมอาคาร
ของผูฟองคดีอยูในเขตพื้นที่ที่ผูฟองคดีเชาอยู การตอเติมอาคารดังกลาวก็เปนกรณีที่สามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ซึ่งผูถูกฟองคดีจะตองสั่งใหผูฟองคดียื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรา ๑๑ ทวิ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบัญญั ติค วบคุมการกอสร างอาคาร (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะเกิดเหตุ การที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งและประกาศ
ใหรื้อถอนสวนที่ผูฟองคดีตอเติม โดยอางวาตอเติมนอกพื้นที่การเชาจึงยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ ทางเขาตลาดมีความกวางประมาณ ๑๒ เมตร สวนที่กอสราง
รุกล้ํามีเพียง ๑.๓๐ เมตร หากยังไมรื้อถอนสวนที่ตอเติมของอาคารก็ยังมีพื้นที่พอที่ประชาชน
จะใชเปนที่เขาออกและจอดรถได หากศาลมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งและประกาศ
ของผูถูกฟองคดียอมไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ ตลอดจน
สวนที่ผูฟองคดีตอเติมไดทําการกอสรางมานานและใชประโยชนมาโดยตลอด เพื่อปองกันปญหา
การลักขโมย ปญหาขยะมูลฝอยที่เขาบาน และกลิ่นเหม็นจากทอระบายน้ํา ดังนั้น การใหคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีมีผลตอไปยอมจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไข
ในภายหลัง กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ไวกอนตามขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งใหทุเลา
การบังคับตามคําสั่งและประกาศของผูถูกฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๓/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๑๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู ฟ อ งคดี เ ป น เพี ย งเจ า ของที่ ดิ น และผู ใ ห เ ช า ที่ ดิ น ตามสั ญ ญา
เชาที่ดินซึ่งอนุญาตใหผูเชากอสรางอาคารไมเกิน ๒ ชั้น พรอมที่จอดรถในที่ดินที่เชา ทําใหอาคาร
ไมตกเปนสวนควบของที่ดินหรือเปนของเจาของที่ดินตามมาตรา ๑๕๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงไมใชเจาของหรือผูครอบครองอาคารพิพาท การที่นายกเทศมนตรี
ตําบลธัญบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางหามใชหรือยินยอมใหผูอื่นใช
ใหยื่นขอรับใบอนุญาตกอสราง และคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร จึงเปนคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย
และการใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับใชตอไป ยอมทําใหเกิดความเสียหายและเปนภาระเกินสมควร
ตอผูฟองคดีที่จะตองเขาไปรื้อถอนอาคารพิพาทอันเปนของผูเชาที่ดิน ผูฟองคดีอาจตองถูก
ดําเนินคดีอาญาฐานทําใหเสียทรัพย หรือหากไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี อาจมีความผิด
ฐานขั ด คํ า สั่ ง เจ า พนั ก งาน ประกอบกั บ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ได ใ ห ถ อ ยคํ า ในการไต ส วนของ
ศาลปกครองชั้นตนแลววา การมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกลาวนั้น ไมเปนอุปสรรค
ตอการบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไวกอน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑/๒๕๕๕)
(๒) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล
คดีนี้ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนมติของสภาเทศบาลตําบลกังแอน
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒) ที่มีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยกลาวอางในคําฟองวา ผูฟองคดีมิไดมีโอกาสไดรับทราบ
ขอกลา วหาโดยชัดแจ ง โดยญั ต ติ เ ป ด อภิปรายและลงมติถอดถอนผู ฟองคดี ร ะบุ แตเ พียงว า
ผูฟองคดีใ หรายสมาชิ กคนอื่น ใหเ สื่ อมเสี ยในสถานที่ ตางๆ หลายครั้ง มี ป ญหากั บ พนั กงาน
เทศบาลถึงขั้นลงไมลงมือ มีพฤติกรรมกาวราวขมขูบุคคลอื่น โดยมิไดระบุวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุ พฤติการณในการกระทําความผิด บุคคลที่ไดรับความเสียหาย และพยานหลักฐาน
สนับสนุนขอกลาวอาง ซึ่งเปนคํากลาวหาที่ไมชัดเจนและยอมไมเปนธรรมแกผูฟองคดีในการ
ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหา ประกอบกั บ ในระหว า งการประชุ ม ผู ฟ อ งคดี ไ ด พ ยายามสอบถามถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับขอกลาวหาดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจน แตไมมีสมาชิกคนใดอภิปราย
ชี้แจงใหผูฟองคดีเขาใจ แตมีการรวบรัดใหลงมติถอดถอนผูฟองคดีใหพนจากตําแหนง อันเปน
การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกอบกับขอ ๗๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี จึง เห็น ได ว า มติ ข องผู ถู ก ฟอ งคดี ที่ ๑๒ ที่ ใ หผู ฟอ งคดีพ น จากตํ า แหน ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกังแอนนาจะมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายในประเด็น
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เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ฟ อ งคดี ที่ จ ะได รั บ ทราบข อ กล า วหาที่ ชั ด เจนและโอกาสในการชี้ แ จง
แสดงพยานหลักฐานเพื่อโตแยงหักลางขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ ประกอบกับศาลปกครองชั้นตน
จําตองแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแหงคดีใหไดขอยุติตอไปวา การมีมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ในชั้นนี้หากศาล
ไมทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา
ยอมมีผลใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกังแอนนับแตวันที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑๒ มีมติ และไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกังแอนจนถึงวันเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๕ (๙) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ และการที่ผูฟองคดีตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กําหนดใหตองดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่สมาชิกพนจากตําแหนง ซึ่งหากตอมา
ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ยอมจะกระทบตอการเลือกตั้งที่จัดใหมีขึ้น
ตลอดจนสิทธิหนาที่ของผูที่ไดรับการเลือกตั้งและการใชสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และผูฟองคดี
ยอมมิอาจกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมได อันถือเปนความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการ
เยี ยวยาแกไขในภายหลั ง ประกอบกับ ในการดําเนินกิจการของสภาเทศบาลและการลงมติ
วินิจฉัยขอปรึกษาตางๆ ของสภาถือตามมติเสียงขางมาก การใหทุเลาการบังคับตามมติของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไวกอน ซึ่งมีผลใหผูฟองคดียังคงปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกังแอนตอไป จึงยังไมถึงขนาดเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการ
สาธารณะ จึงมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไวกอนเปนการชั่วคราว
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๔)
ในการพิจารณาวาสมาชิกสภาเทศบาลคนใดซึ่งมิไดมีอํานาจหนาที่
ในการสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ งจ า งเหมื อ นดั ง เช น นายกเทศมนตรี ห รือ รองนายกเทศมนตรี ก ระทํ า การ
อั น มี ลั ก ษณะเป น ผู มี ส ว นได เ สี ย โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มในสั ญ ญาที่ เ ทศบาลเป น คู สั ญ ญา
อันเปนเหตุใหตองพนจากตําแหนงนั้น จะตองเปนการกระทําในขณะที่บุคคลผูนั้นดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล และตองปรากฏขอเท็จจริงวาสมาชิกสภาเทศบาลผูนั้นไดใชหรือยอมให
บุคคลอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนจูงใจใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ไปดําเนินการตกลงทําสัญญากับคูสมรส บุตร บิดามารดาหรือญาติสนิทอื่นของตน คดีนี้ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดีไดเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลหินเหล็กไฟ
ในสมัยแรก แตชั้นนี้ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดใชหรือยอมใหบุคคลอื่นใชตําแหนง
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สมาชิกสภาเทศบาลของตนจูงใจใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่สั่งซื้อหรือสั่งจางไปดําเนินการ
สั่งซื้อหรือสั่งจางสินคาเครื่องสังฆทาน น้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับใชในงานแหเทียนเขาพรรษาของ
ผูถูกฟ องคดี ที่ ๒ ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๔๙ และจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ขนม เพื่อรับรองแขก
โครงการแข งขั น กี ฬ าเทโวเกมส ครั้ งที่ ๑๐ ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๔๙ กับ ภรรยาของผู ฟองคดี
ทั้งราคาที่จัดซื้อจัดจางก็เปนราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การที่ผูวาราชการจังหวัด
บุ รี รั ม ย (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑) มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให ผู ฟ อ งคดี พ น จากตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาเทศบาล
หินเหล็กไฟ เนื่องจากผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออมในสัญญาที่ภรรยากระทําตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนาจะเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการใหคําวินิจฉัยดังกลาว
มีผลใชบังคับตอไปในระหวางการพิจารณาคดีจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดี
จนยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง ประกอบกับการทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ
ศาลปกครองสูง สุ ดจึ งมี คํ าสั่ งยื น ตามคํ าสั่ ง ของศาลปกครองชั้น ตน ที่ ใ ห ทุ เ ลาการบั งคั บ ตาม
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกอน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๕๕)
(๓) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ที่ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน
กรณี ที่ ผู ต รวจการแผ น ดิ น ฟ อ งว า ผู ว า การตรวจเงิ น แผ น ดิ น
(ผูถูกฟองคดี) ออกคําสั่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง
แตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ผูรองสอด) ใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผูถูกฟองคดีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ซึ่งถือไดวา
ผู ถู ก ฟ อ งคดี พ น จากตํ า แหน ง ผู ว า การตรวจเงิ น แผ น ดิ น แล ว ตามมาตรา ๓๔ (๒) แห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีจึง
ไมมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ตอมา ผูรองสอดยื่นคํารองขอเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามในคดี โดยมีคําขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ที่พิพาท กั บมี คําขอใหศ าลไตสวนเปนกรณีฉุกเฉิ นและมี คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาแกผูรองสอด โดยมีคําสั่งให
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ห ยุ ด การกระทํ า ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมายในระหว า งการพิ จ ารณาของศาล นั้ น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีพนจากตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินเมื่ออายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ แลว ดังนั้น คําสั่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน
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ลงวันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดีที่ออกมาภายหลังจากที่ผูถู กฟองคดีพนจาก
ตําแหนงแลว จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยไมมีอํานาจ คําสั่งดังกลาวจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย
และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งที่พิพาท ผูถูกฟองคดีและ
ผูรองสอดไดออกคําสั่งเพื่อการบริหารงานในสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหลายคําสั่ง ซึ่งสราง
ความสับสนทั้งแกขาราชการและลูกจางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และทําใหหนวยรับตรวจ
และหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง เป น หน ว ยงานภายนอกเกิ ด ความสั บ สนในอํ า นาจหน า ที่
ของผูปฏิบัติงานในสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไปดวย อันเปนอุปสรรคทําใหภาระหนาที่
ในการตรวจสอบการใชจายเงินของแผนดินขาดประสิทธิภาพ เพราะขาราชการในสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตลอดจนหนวยงานของรัฐที่ตองเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไมทราบวาจะตองถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาคนใด หากปลอยให
สถานการณเชนนี้ดํารงตอไปยอมทําใหการตรวจสอบการใชจายเงินของแผนดินตองเนิ่นชา
สงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายที่จะตามมาอีกหลายประการ ซึ่งอาจรายแรงจนยากแกการ
เยียวยาแกไขในภายหลัง ประกอบกับผูรองสอดเปนรองผูวาการตรวจเงินแผนดินซึ่งรักษาราชการ
แทนผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีกอนที่ผูถูกฟองคดีจะออกคําสั่งที่พิพาท
ผูรองสอดยอมมีอํานาจหนาที่ทุกอยางเสมือนหนึ่งตนเองเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน การทุเลา
การบังคับตามคําสั่งดังกลาวจึงไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ
แตอยางใด จึงมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีไวเปนการชั่วคราว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๔/๒๕๕๔)
(๔) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลนครขอนแกน
(ผู ถู ก ฟ อ งคดี ) ที่ ใ ห ผู ฟ อ งคดี ใ นฐานะปลั ด เทศบาลเมื อ งขอนแก น ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดใหแกผูถูกฟองคดี กรณีบริหารงานดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
โดยไม ส ง มอบพื้ น ที่ เ ช า ตลาดของผู ถู ก ฟ อ งคดี ใ ห แ ก ผู เ ช า เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด หาประโยชน
เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย นั้น เมื่อคดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ศาลฎีกาไดมี
คําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผู เ สี ย หาย ผู ถู ก ฟ อ งคดี จึ ง ได มี คํ า สั่ ง ลงวั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๔๓ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ขึ้ น โดยในระหว า งการสอบสวนของคณะกรรมการ
ผูถูกฟองคดีไ ดเริ่มชําระค าสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายงวดแรก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๕ ดังนั้น วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของ
ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีรูถึงการละเมิดแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี
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๔๑๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตอมา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ไดรายงานผลการสอบ
ใหน ายกเทศมนตรี ไ ด รับ ทราบเมื่ อวั นที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ว า ผู ฟ อ งคดี ตอ งรั บ ผิ ดชดใช
คาสินไหมทดแทน ถือไดวาผูถูกฟองคดีโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแกนรูตัวผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทนอยางชาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีจึงตองใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายในกรณีพิพาทภายใน ๒ ป นับแตวันดังกลาว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจึงเปนการออกคําสั่งเมื่อพน
๒ ป นับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน คําสั่งดังกลาวจึงนาจะ
ไมชอบดวยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการใหคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีผล
ใชบังคับตอไปอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขในภายหลัง เนื่องจาก
ผูถูกฟองคดีไดอายัดเงินและยึดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีไวแลว ตอมาหากศาลมีคําพิพากษาวา
คําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ยอมไมอาจคืนทรัพยสินที่ขายทอดตลาด
ใหแกผูฟองคดีได ทั้งการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมเปนอุปสรรคแกการ
บริ ห ารงานของรั ฐ หรื อ แก ก ารบริ ก ารสาธารณะแต อ ย า งใด จึ ง มี คํ า สั่ ง ยื น ตามคํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตนที่ใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีไวกอน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๕๕)
(๕) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ใหยกเลิกประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย และที่ใหมีการเลือกกรรมการชุดใหม
ไวชั่วคราว
กระบวนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
มีเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีซึ่งเปนบุคคลภายนอก
มิไดมีสวนไดเสียกับการเลือกกรรมการดังกลาวมาดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
ลงคะแนนใหเปนไปอยางบริสุทธิ์และยุติธรรม และมีอนุกรรมการดูแลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการลงคะแนน โดยประธานอนุกรรมการดูแลการเลือกตั้ง
ชี้แจงวา การกําหนดหมายเลขบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจสอบจํานวนบัตร มิไดมีเจตนาบันทึก
หมายเลขบัตรผูลงคะแนน การแจกบัตรจะแจกคละกันไป อีกทั้งคณะกรรมการสังเกตการณ
การตรวจสอบบัญชีฯ แจงวาไมพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่สอไปในทางทุจริต ดังนั้น การที่นายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งใหยกเลิกประกาศผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากคณาจารย ประจํา และใหมีการเลือกกรรมการดังกลา วใหม
จึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับหากใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหยกเลิกประกาศ
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ดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป และมีการเลือกกรรมการชุดใหมแลว ตอมา ศาลวินิจฉัยวาคําสั่ง
ของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนคําสั่ง ยอมกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอผูฟองคดีจนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง อีกทั้ง การสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีไวชั่วคราวมิไดกอใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ
แตอยางใด จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัย
ของผูถู กฟ อ งคดี ที่ ใ ห ย กเลิก ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏรํ า ไพพรรณี และที่ ใ ห มี ก ารเลื อ ก
กรรมการชุดใหมไวชั่วคราว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๕๕)
(๖) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ
GAT/PAT
กรณีที่ผูฟองคดีฟองวา คําสั่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (ผูถูกฟองคดี) ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีอนุมัติใหผูฟองคดีไดสมัครสอบ และเขาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓
ถึ ง วั น ที่ ๔ มี น าคม ๒๕๕๕ หรื อ ให ผู ฟ อ งคดี มี สิ ท ธิ ส อบ GAT/PAT ในวั น อื่ น โดยให ถื อ ว า
เปนการสอบ GAT/PAT เพื่อนําผลคะแนนไปประกอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษาดวยระบบรับกลางตามประกาศของผูถูกฟองคดี โดยมีคําขอใหศาลมีคําสั่งคุมครอง
ชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีจัดใหผูฟองคดีเขาสอบ GAT/PAT ในวันดังกลาว
นั้น เมื่อปรากฏวา ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดียังไมอาจสรุปไดวาความบกพรองในการ
สมั ค รสอบเกิ ด จากระบบของผู ถู ก ฟ อ งคดี ห รื อ เกิ ด จากการกระทํ า ของผู ฟ อ งคดี เ อง อี ก ทั้ ง
ไมปรากฏวาผูถู กฟองคดีไดมีการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการสมัครสอบในรายของ
ผูฟองคดีอยางไร ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ จึงนาจะมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายในการใชดุลพินิจ และหากให
คําสั่งของผูถูกฟองคดีมีผลใชบังคับตอไปในระหวางการพิจารณาคดี จะทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูฟองคดีจนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง เนื่องจากผูฟองคดีตองนํา
ผลคะแนนในวิชาที่สอบไปประกอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีในระหวางการพิจารณาคดี โดยการใหสิทธิสอบ
เปนกรณีพิเศษแกผูฟองคดีในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไมเปนอุปสรรคปญหาแกการ
บริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะเนื่องจากเปนการดําเนินการในคราวเดียวกันกับที่
ผูถูกฟองคดีจัดสอบแกผูมีสิทธิสอบ ซึ่งผูถูกฟองคดีสามารถดําเนินการจัดสอบใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยได จึงมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดี
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สมัครสอบและมีสิทธิเขาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
ไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๕)
๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขชั่วคราว (ขอ ๗๕ - ขอ ๗๗)
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ
(๑) กรณี ข อให ศ าลมี คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารคุ ม ครอง
อยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
กรณีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือ
แกการบริการสาธารณะ
คําขอใหระงับการดําเนินการกอสรางสะพานลอยขามทางรถไฟ
และทางแยกจุดตัดทางหลวง
การดําเนินการกอสรางสะพานลอยขามทางรถไฟและทางแยก
จุดตัดทางหลวงของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)
เปนการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และการกระทําดังกลาว
มีลักษณะเปนการสงเสริ มหรือสนั บ สนุ นแกประชาชนเปนสวนรวม หรือประชาชนสว นรวม
จะได รั บ ประโยชน จ ากการดํ า เนิ น การ ประกอบกั บ การดํ า เนิ น การก อ สร า งสะพานพิ พ าท
ไดดําเนินการไปแลวถึงร อยละ ๗๖.๓๗ อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีทั้ งสองไดพ ยายามแกไ ขความ
เดือดรอนของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนดวยการปรับลดความกวางของสะพานจาก ๖ ชองจราจร
เหลือ ๕ ชองจราจร ปรับโครงสรางกอสรางฐานรากจากระบบเสาเข็มตอกเปนระบบเสาเข็มเจาะ
นอกจากนี้ การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับขณะเริ่มโครงการมิไดมีบทบังคับเด็ดขาดใหการดําเนินการ
ของรั ฐ ทุ ก โครงการจะต องจั ดใหมี ป ระชาพิจารณ ดังเชน รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในปจจุบัน และหากใหมีการชะลอการกอสรางสะพานพิพาท
จะทําใหโครงการกอสรางหยุดชะงัก สงผลกระทบทั้งดานงบประมาณ การจางกอสรางและ
การแกไขปญหาการจราจรไมแลวเสร็จภายในกําหนด อันเปนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแกการ
บริหารงานของรัฐ จึงมีคําสั่งยกคํารองขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๑๗

คําขอใหระงับการขุดบอเพื่อวางทอตามโครงการกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียบริเวณหนาบานของผูฟองคดี
ผู ฟองคดี ฟองวา ไดรับ ความเดือ ดรอนหรือ เสีย หายจากการที่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการขุดลอกคลองปาเหลาและขุดวางทอ
บําบัดน้ําเสียที่บริเวณหนาบานของผูฟองคดี เปนเหตุใหบานและทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายในสว นของกําแพงบานของผู ฟองคดีที่ติดกับคลองปาเหลา หองน้ํา ห องครัว
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งครั ว เสี ย หายทั้ ง หมด ผู ฟ อ งคดี จึ ง นํ า คดี ม าฟ อ งศาลปกครองเพื่ อ ขอให ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี และมีคําขอใหศาล
มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการกอสรางบริเวณหนาบานของผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการตามโครงการกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียดังกลาวเปนการดําเนินการตามหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จัดใหมีและบํารุง
ทางระบายน้ํ า และกิ จ การอย า งอื่ น ซึ่ ง จํ า เป น เพื่ อ การสาธารณสุ ข ตามมาตรา ๕๓ (๕) และ
มาตรา ๕๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหากดําเนินการกอสราง
ตามโครงการนี้แลวเสร็จก็จะทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาใชประโยชนจากโครงการระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียซึ่งเปนประโยชนตอสวนรวมได ประกอบกับตามคําชี้แจงของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองก็จะเห็นไดวา ผูรับจางผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมาตรการปองกันความเสียหายและขั้นตอน
วิธีการกอสรางที่ไดเสนอตอศาลไวแลว และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบานของผูฟองคดี
อันเกิดจากการกระทําของผูรับจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีสามารถใชสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนได แตหากมีการระงับ
การกอสรางดังกลาวจะสงผลใหผูรับจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถดําเนินการกอสรางให
แลวเสร็จได ทั้งนี้การกอสรางไดดําเนินการไปแลว ๗,๘๘๓ เมตร คงเหลืออีกเพียง ๙๗ เมตร
และจะสงผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถใชประโยชนจากโครงการระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสียได การระงับการขุดบอเพื่อวางทอตามโครงการดังกลาวจึงยอมกอใหเกิดอุปสรรคแก
การบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงไมมีเหตุสมควรใหบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา จึงมีคําสั่งยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๑๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณี ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า ไม มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอ
ที่จะนํามาตรการดังกลาวมาใชได เนื่องจากความเสียหายของผูฟองคดีไมยากแกการ
เยียวยาแกไขในภายหลัง
กรณี ที่ผูรับโอนสิ ทธิ เรียกรองมี คําขอใหศ าลมีคําสั่งใหเ ทศบาล
ระงับการเบิกจายเงินคาจางกอสรางอาคารใหแกผูโอนซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาลไวกอน
กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเทศบาลตําบลหนองสอ (ผูถูกฟองคดี)
จายเงินคาจางเหมากอสรางที่ผูรองสอดไดโอนสิทธิเรียกรองใหแกผูฟองคดีแลวตามหนังสือ
โอนสิทธิเรียกรอง และขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการเบิกจายเงินคาจางกอสรางอาคาร
ดังกลาวแกผูรองสอดไว จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด นั้น แมคําฟองของผูฟองคดีจะมีมูล
และคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดี จะไมเปนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงาน
ของรัฐก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงการที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาล
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินที่ผูรองสอดไดโอนสิทธิเรียกรองคาจางเหมากอสรางใหแก
ผูฟ อ งคดี แ ละเหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี แ ล ว เห็ น ว า หากศาลพิ พ ากษาว า การโอนสิท ธิ เ รี ย กร อ ง
ไดกระทําโดยชอบและมีผลบังคับใช ผูถูกฟองคดีมีภาระตองจายคาจางใหผูฟองคดีตามสิทธิ
ที่ ไ ด รั บ โอน แม ผู ถู ก ฟ อ งคดี จ ะได เ บิ ก จ า ยเงิ น ค า จ า งไปโดยฝ า ฝ น การโอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ ง
ก็ไมเปนเหตุอางที่จะไมจายเงินใหผูฟองคดี ฉะนั้น เมื่อผูฟองคดีชนะคดีในภายหลังผูฟองคดี
ก็จะไดรับการชําระหนี้จากผูถูกฟองคดีตามคําพิพากษาอยูแลว ดังนั้น จึงไมมีเหตุเพียงพอ
ที่จะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอ
ของผูฟองคดี จึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๔)
คําขอใหระงับการเก็บเงินชวยเหลือคากอสรางตลาดสดสาธารณะ
จากผูฟองคดี
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสี่ซึ่งเปนพอคาแมคาขายของในตลาดสาธารณะ
ของเทศบาลนครภูเก็ต (ผูถูกฟองคดี) ฟองวา ผูถูกฟองคดีจัดตั้งตลาดสดสาธารณะ ๑ และเรียกเก็บ
เงินชวยเหลือคากอสรางตลาดและเงินชวยเหลือคากอสรางแทนตลาดโดยไมชอบ และมีคําขอให
ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนพิพากษา
หรือมีคํ าสั่งกําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูฟองคดีทั้งสี่ในระหวางการพิจารณา
โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับการนําสิทธิการเชาแทนตลาดสดสาธารณะ ๑ ของผูฟองคดีทั้งสี่
ไปเปดประมูลใหบุคคลทั่วไปเชา ระงับการสั่งใหพอคาแมคายายจากตลาดสดชั่วคราวไปยัง
ตลาดสดสาธารณะ ๑ และใหระงับการจายเงินเปนคาใชจายในการทําสัญญาเชาแทนไวกอน
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๑๙

จนกวาศาลจะพิพากษา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการเก็บเงินชวยเหลือ
คากอสรางตลาดสดสาธารณะ ๑ จากผูฟองคดีทั้งสี่ไวกอน สวนคําขออื่นใหยก ศาลปกครอง
สู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า การก อ สร า งตลาดย อ มมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะให มีผู เ ข า มาขายของในตลาด
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา การที่ศาลปกครองชั้ นตนมีคําสั่งใหผูถู กฟองคดีระงับการเก็บเงิน
ชวยเหลือคากอสรางตลาด ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดเขาทําสัญญาและไมได
เขาไปดําเนินกิจการในตลาดสดสาธารณะ ๑ ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไมสามารถเรียกเก็บเงิน
จากผูฟองคดีทั้งสี่ยอมเปนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ ทั้งไมปรากฏวาราคา
คากอสรางตลาดสูงต่ําอันจะทําใหเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีเรียกเก็บเงินชวยเหลือคากอสรางตลาด
ไม น า จะชอบด ว ยกฎหมาย และหากศาลปกครองไม กํา หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารคุ ม ครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาให ก็ไมยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง อีกทั้ง
คําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสี่เปนคําขอที่ศาลปกครองชั้นตน
จะตองวินิจฉัยในเนื้อหาของคดี กรณีจึงไมมีเหตุสมควรใหบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสี่ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๕/๒๕๕๕)
กรณี ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า ไม มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอ
ที่จะนํามาตรการดังกลาวมาใชได เนื่องจากผูถูกฟองคดีมิไดมีพฤติการณอันเปนเหตุให
เชื่อวาตั้งใจจะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการกระทําที่ถูกฟองรอง
คดีนี้ผูฟองคดีซึ่งเปดกิจการโรงรับจํานําบริเวณถนนแจงวัฒนะ
ติดกับทางเขาโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (ผูรองสอด) ฟองวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การที่การไฟฟานครหลวง (ผูถูกฟองคดี) วางเสาไฟฟาจํานวนทั้งหมด ๗ ตน เริ่มตั้งแตบริเวณ
ดานหนาของโรงรับจํานําจนถึงบริเวณดานขางและกําลังจะติดตั้งหมอแปลงขนาดใหญที่มีไฟฟา
แรงดัน ๒๔,๐๐๐ โวลต ใหกับผูรองสอด โดยบริเวณที่จะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาดังกลาวอยูติดกับ
หองมั่นคง ซึ่งเปนที่เก็บทรัพยสินที่มีผูนํามาจํานําไวกับโรงรับจํานําของผูฟองคดี อาจกอใหเกิด
อันตรายตอทรัพยสินของโรงรับจํานํา จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยายนั่งรานและ
หม อแปลงไฟฟ าไปไว ในบริ เวณที่ เหมาะสม และห างจากโรงรั บ จํ า นํ า ของผู ฟ อ งคดี รวมทั้ ง
มี คํ า ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง ให ร ะงั บ การติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไว ก อ นจนกว า ศาลจะมี คํ า พิ พ ากษา
เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวาไดมีการดําเนินการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาในบริเวณที่พิพาทอันอาจ
กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายหรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูฟองคดี
ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดระบุในคําชี้แจงตอผูรองสอดวา การดําเนินการปกเสาไฟฟาเพื่อ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๒๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

รองรับหมอแปลง การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและการพาดสายจากเครื่องวัดหนวยไฟฟาของ
ผูถูกฟองคดีไปยังหมอแปลงไฟฟานั้น มิใชหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ตองปฏิบัติ อันแสดงใหเห็นวา
ผูถูกฟองคดีมิไดมีพฤติการณอันเปนเหตุใหเชื่อวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาตามคําขอของผูรองสอดที่อาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดีแตอยางใด
กรณี จึงยั งไมปรากฏเหตุ เพียงพอที่ศาลจะนํ ามาตรการหรือวิธีการคุ มครองตามที่ขอมาใช ได
เนื่องจากมีการตั้งใจที่จะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือผูฟองคดีจะ
ได รับ ความเดื อ ดร อนหรื อ เสี ย หายตอ ไปเนื่อ งจากการกระทํ าดั ง กล าว คํ า ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี
จึงไมอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะพิจารณามีคําสั่งไดตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ประกอบกั บ ข อ ๗๗ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ
จึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๔)
(๒) กรณี ข อให ศ าลมี คํ า สั่ ง กํ า หนดวิ ธี ก ารเพื่ อ คุ ม ครองประโยชน
ของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษา
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒) กรณี ที่ ศ าลปกครองมี คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก าร
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
(๑) กรณี ข อให ศ าลมี คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารคุ ม ครอง
อยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
(๑.๑) คําขอใหระงับการใหบริการสนามฟุตซอล
ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งขอให ศ าลกํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก าร
คุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาแกผู ฟองคดีโดยให ผูรองสอด
งดใหบริการสนามฟุตซอลที่ติดกับบานของผูฟองคดีหลังพระอาทิตยตกดิน เนื่องจากมีเสียง
รบกวนของผูมาใชบริการสนามฟุตซอล โดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืน อันเปนเวลาพักผอน
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมวาผูรองสอดจะงดการใชเครื่องเสียงในสนาม แตผูฟองคดีก็ยัง
ไดรับผลกระทบดานเสียงจากประชาชนผูมาใชบริการเลนฟุตซอลโดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืน
อันเปนเวลาพักผอน เหตุเดือดรอนรําคาญจึงยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน ประกอบกับผูรองสอด
เปดใหบริการจนถึงเวลา ๒๓ นาฬิกา ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางใหฝายเทศกิจดําเนินคดี ถือวา
ผู ฟ อ งคดี ยั ง คงได รั บ ความเดื อ ดร อ นรํ า คาญจากการละเลยต อ หน า ที่ ข องผู ถู ก ฟ อ งคดี แ ละ
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ผูรองสอดอยู อันเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดี และคําสั่งกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข
ชั่ว คราวก อนการพิพากษาก็มิไดเ ปนอุปสรรคแกการบริหารงานของผู ถูกฟ องคดี กรณี จึงมี
เหตุสมควรและมีเหตุเพียงพอที่จะยังคงมาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนไวตอไป โดยใหผูรองสอดระงับการใหบริการเฉพาะสนามฟุตซอลที่อยูติด
หลังบานของผูฟองคดีตั้งแตเวลา ๒๑ นาฬิกา เปนตนไป และใหผูถูกฟองคดีติดตามและควบคุม
การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวอยางเครงครัด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๕๔)
(๑.๒) คําขอใหหามสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหักคาจาง
ที่จะตองจายในแตละงวดเปนเบี้ยปรับ ตั้งแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
คดีนี้ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี โดยหามสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) หักคาจางที่จะตองจายในแตละงวดเปนเบี้ยปรับ ตั้งแตวันฟองคดี
เปนตนไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา เมื่อตามสัญญาจางมิไดกําหนดใหหักเงินคาจางในงาน
แตละงวดเปนคาปรับผูฟองคดียอมตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอเมื่อมีการตรวจรับงาน
งวดสุ ด ท า ยแล ว หรื อ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ได บ อกเลิ ก สั ญ ญาแล ว เท า นั้ น ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิ านตามสัญญา ผูฟองคดียังคงทํางานตามสัญญาตอไป
และยังเหลืองานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน ๖ งวด ไดแก งวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๖
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หักเงินคาจางบางสวนไวเปนคาปรับ จึงไมนาจะชอบดวยสัญญา คําฟอง
จึ ง มี มู ล ซึ่ ง หากศาลไม มี คํ า สั่ ง ให ร ะงั บ การหั ก เงิ น ค า จ า งไว เ ป น ค า ปรั บ ในงานงวดต อ ๆ ไป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็จะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปในการหักเงินคาจางที่ผูฟองคดีจะไดรับไวเปน
คาปรับในงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน ๖ งวด อันจะสงผลกระทบตอการทํางานตามสัญญาจาง
ของผูฟองคดีกรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครองชั่วคราวตามที่ขอมาใชได และหาก
ตอมาผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาอันเกิดจากความผิดของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ก็ ส ามารถเรี ย กให ผู ฟ อ งคดี ชํ า ระค า ปรั บ ในงานที่ ยั ง ไม ไ ด ส ง มอบจํ า นวน ๖ งวดดั ง กล า ว
ในภายหลั ง ได ประกอบกั บ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองกล า วอ า งเพี ย งว า คํ า สั่ ง บรรเทาทุ ก ข ข อง
ศาลปกครองชั้นตนจะเปนการขัดกับหลักวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐและเปนอุปสรรคแก
การบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ โดยที่ไมไดใหเหตุผลหรือมีหลักฐานประกอบ
ขอกลาวอางแตอยางใด ดังนั้น จึงยังฟงไมไดวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหระงับการหัก
เงินคาจางไวเปนคาปรับในงานงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๖ จะเปนอุปสรรคแกการ
บริหารงานภาครัฐหรือแกการบริการสาธารณะ กรณีมีเหตุสมควรที่จะกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๖๖ แหง
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๔๒๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ประกอบข อ ๗๕ และข อ ๗๗ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
โดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ระงับการหักเงินคาปรับ
จากคาจางที่ผูฟองคดีจะไดรับในงานงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๖ ไวกอนจนกวา
ศาลจะมีคําพิพากษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๕๕)
(๑.๓) คํ าขอให ระงั บการก อสร างท าเที ยบเรื อ และให ห ยุ ด การ
เก็ บกอง ขนถ าย และขนส งถานหิน ในเขตพื้ นที่ตํ า บลทาทรายไวเ ปนการชั่ว คราวกอนศาล
มีคําพิพากษา
คดีนี้ผูฟองคดี ขอใหศ าลมีคําสั่ งใหกําหนดมาตรการหรื อ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหระงับการกอสรางทาเทียบเรือ
ของบริษัท เทคนิทีม (ประเทศไทย) จํากัด (ผูรองสอด) และใหหยุดการเก็บกอง ขนถาย และ
ขนสงถานหินในเขตพื้นที่ตําบลทาทรายไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา เมื่อพิจารณา
ผลการตรวจวิเคราะหสภาพมลพิษทางอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุ ประกอบกับกระบวนการ
ขนถาย เก็บกอง ลําเลียงหรือขนสงถานหินของผูรองสอดซึ่งกอใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจายเปน
อันตรายแกชีวิตและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่แลว
เห็ นได ว า ระบบปองกันการฟุงกระจายของละอองถานหินของผูรองสอดไมมีประสิท ธิภาพ
เพียงพอ อันเปนการฝาฝนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และเงื่อนไข
แนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในกรณีการลําเลียง การเก็บกอง
การขนถ า ยและการขนส ง ดั ง นั้ น การกระทํ า ของผู ร อ งสอดจึ ง น า จะไม ช อบด ว ยกฎหมาย
คําฟองจึงมีมูล เมื่อผูรองสอดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตจึงเปนการตั้งใจกระทําซ้ํา
หรือกระทําตอไป ที่เปนการฝาฝนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตดังกลาว ซึ่งการกระทําที่ถูกฟองรอง
นอกจากนี้ การที่ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครมีคําสั่งใหผูประกอบกิจการถานหินระงับการ
ประกอบกิจการถานหินทุกกรณี กับการที่องคการบริหารสวนตําบลทาทราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
สั่งหามมิใหใชทาเทียบเรือที่ผูรองสอดกอสราง ยอมแสดงใหเห็นวาคําสั่งดังกลาว ไมกอใหเกิด
ปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีทั้งสามหรือของรัฐแตอยางใด จึงมีคําสั่งให
ระงับการประกอบกิจการถานหินทุกกรณีในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑
โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสามปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี
แต ล ะรายไว เ พื่ อ ควบคุ ม ตรวจสอบ หรื อกํ ากับ ให มีก ารปฏิบั ติ ต ามคํา สั่ง ศาลและคํ า สั่ ง ของ
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครในพื้ นที่ดังกลาวอยางเครงครัด (คําสั่ งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕)
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(๑.๔) คําขอใหองคการบริหารสวนตําบลระงับการกอสรางปอมยาม
ปดบังและขวางทางเขา-ออกที่ดินของผูฟองคดี
คดีนี้ผูฟอ งคดีฟองว า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสะอาด
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กอสรางปอมยามปดบังและขวางทางเขา-ออกที่ดินของผูฟองคดีดานที่ติดกับ
ถนนมิ ต รภาพโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย และกรมทางหลวง (ผูถูก ฟอ งคดีที่ ๒) อนุ ญ าตให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางปอมยามดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองมีคําสั่ง
ให ผูถู กฟองคดีที่ ๑ หยุ ดทํ าการกอสรางพร อมรื้อถอนปอมยามทั้งหมด และเพิ กถอนคํ าสั่ ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางปอมยามหนาที่ดินของผูฟองคดี
และปรับที่ดินบริเวณดังกลาวใหกลับคืนสภาพเดิม เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดี
มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดานกวางจากทิศเหนือจดทิศใตติดกับถนนมิตรภาพ ความยาว
ประมาณ ๒๖.๗๐ เมตร สวนอาคารบริการประชาชน (ปอมยาม) ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางนั้น
มีความยาวของตัวอาคาร ๑๑ เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความยาวของอาคารกับความยาวของ
ที่ดินของผูฟองคดีแลวจะเห็นไดวา ขนาดของปอมยามดังกลาวไมไดปดบังและขวางทางเขา–ออก
ที่ดินของผูฟองคดีจนเปนเหตุใหไมสามารถทําทางเขา–ออกสูถนนมิตรภาพไดตามที่ผูฟองคดี
กล า วอาง อี กทั้ ง ผู ฟองคดี ยังสามารถออกสูถนนทางดา นทางหลวงชนบทสาย ขก ๑๐๐๔
(แยกคําบงหรือทางแยกเขาตําบลสะอาด) ไดอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒
ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางปอมยามดังกลาว เนื่องจากเห็นวาจุดที่ขออนุญาตกอสราง
ไมเหมาะสม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจทําการกอสรางปอมยามดังกลาวไดอีกตอไป กรณีจึง
มีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ตามที่ผูฟองคดีมีคําขอมาใช จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการกอสรางปอมยามไวกอนตามคําขอ
ของผูฟองคดีจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น และใหยกคําขอที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
รื้อถอนปอมยามทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๕๕)
(๑.๕) คําขอใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพอนุญาตใหผูฟองคดี
นํารถโดยสารออกวิ่งรับสงผูโดยสารไดเปนการชั่วคราว
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดี) ออกคําสั่งให
ผูฟองคดี ซึ่งเปนคูสัญญาประกอบการเดินรถโดยสารประจําทาง ใหพักหรือหยุดการเดินรถ
โดยสารประจําทาง จํานวน ๖ คัน เนื่องจากกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผู ถูกฟองคดีปฏิบัติ ตามสั ญญา และขอใหศาล
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มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยสั่งให
ผูถูกฟองคดีอนุญาตใหผูฟองคดีนํารถโดยสารทั้ง ๖ คัน ออกวิ่งรับสงผูโดยสารไดเปนการชั่วคราว
เมื่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเปนรถโดยสารของนาง ส. ซึ่งเปนคูสัญญาเดิม ผูถูกฟองคดีสามารถ
ใชสิทธิไลเบี้ยจากนาง ส. ในคาเสียหายที่ตองชําระตามคําพิพากษาของศาล หากนาง ส. ละเลย
ก็มีสิทธิสั่งพักการเดินรถได การที่ผูฟองคดีไดเขารวมเดินรถกับผูถูกฟองคดีเปนไปตามขอตกลง
ในสัญญา สิทธิและหนาที่ของคูสัญญาจึงตองเปนไปตามสัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี
ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิและหนาทีต่ ามสัญญาเดิมมาใชและสั่งพักการเดินรถของผูฟองคดีได
และแมเปนการเดินรถเสนทางเดียวกัน และนาง ส. ผูรับสัญญาเดิมจะเปนมารดาของกรรมการ
บริษัทของผูฟองคดีก็ตาม แตสิทธิหนาที่ของผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีตองเปนไปตามสัญญา
ดังนั้น การสั่งใหผูฟองคดีพักการเดินรถอันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้ จึงมีเหตุอันควรสงสัยวา
นาจะไมชอบดวยขอกําหนดตามสัญญา คําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูลที่อาจจะทําใหผูถูกฟองคดี
ตองรับผิดตามฟอง และเมื่อรับฟงไดวาจนถึงขณะยื่นคําขอผูฟองคดียังถูกใหพักการเดินรถ
จํานวน ๖ คัน จากทั้งหมด ๑๓ คัน ซึ่งทําใหผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอนเสียหายตอไป
เนื่องจากการถูกสั่งใหพักการเดินรถดังกลาว แมผูฟองคดีจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย
ตามฟอง แตการถูกสั่งใหพักการเดินรถดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ
ผูฟองคดี กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะคุมครองใหผูฟองคดีไดนํารถโดยสารทั้ง ๖ คัน ออกวิ่งรับสง
ผูโดยสารไดตามปกติเปนการชั่วคราวไปกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น
อีกทั้ง การที่ศาลจะมีคําสั่งใหผูฟองคดีนํารถโดยสารทั้ง ๖ คัน ออกวิ่งรับสงผูโดยสารไดตามปกติ
ไปกอนก็ไมไดเปนปญหาอุปสรรคตอความรับผิดชอบหรือในการบริหารงานของผูถูกฟองคดี
คดี จึง มี เหตุ ที่ ศ าลจะมี คํ าสั่ง กํา หนดมาตรการหรื อวิธี ก ารคุ ม ครองเพื่อ บรรเทาทุ กขช่ัว คราว
ก อ นการพิ พ ากษาให แ ก ผู ฟ อ งคดี ต ามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๕ และขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๖/๒๕๕๕)
(๒) คํ า ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง กํ า หนดวิ ธี ก ารเพื่ อ คุ ม ครองประโยชน
ของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาได
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
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๒.๖.๓ การอุทธรณคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ขอ ๗๓
และขอ ๗๖)
(๑) คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหทุเลาการบังคับตามกฎ
หรื อคํ าสั่ งทางปกครอง เป นที่ สุด ตามขอ ๗๐ วรรคสอง แหง ระเบีย บฯ ว า ดว ยวิ ธี พิจ ารณา
คดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบ
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๕๕ และ
ที่ ๓๔๒/๒๕๕๕)
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสาม
แหงระเบียบฯ วาดวยวิ ธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้ นตนดังกลาวจึ งไมชอบตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๘/๒๕๕๕ ที่ ๑๔๙/๒๕๕๕ และที่ ๓๕๒/๒๕๕๕)
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คํ า สั่ ง ทางปกครอง เป น ที่ สุ ด ตามข อ ๗๓ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบ
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๕๕)
คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ที่ ย กคํ า ขอบรรเทาทุ ก ข ชั่ ว คราว
เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดี
ยื่น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ดั ง กล า วจึง ไม ช อบตามข อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ ง
แห ง ระเบี ย บเดี ย วกั น (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๔๙/๒๕๕๕ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๕ และ
ที่ ๑๒๘/๒๕๕๕)
(๒) ผู มีสิ ทธิ ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ งทุเลาการบังคั บตามกฎหรื อคํ าสั่ง
ทางปกครอง หรือคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวของศาลปกครองชั้นตน
(๒.๑) คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูอํานวยการเขตที่ใหรื้อถอนอาคาร
ของผูฟองคดี
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการเขตบางกอกนอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๕
และเลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๖ ที่ใหรื้อถอนอาคารสวนที่ตอเติมบางสวนพรอมทั้งมีคําขอใหศาล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๒๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทั้งสองไวเปนการชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวาคําสั่งที่พิพาทดังกลาวมีฐานในการออกคําสั่งสืบเนื่องจากการที่ผูฟองคดีทั้งสองไมได
ดําเนินการตามคําสั่งเลขที่ กท ๕๘๐๓/๒๕๗๕ ที่ใหดําเนินการแกไขอาคารที่พักอาศัยของผูฟองคดี
ทั้งสอง ซึ่งคําสั่งที่อางเปนฐานในการออกคําสั่งที่พิพาทดังกลาวนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ใหยกอุทธรณ
คํ าสั่ ง เมื่ อศาลปกครองชั้ นต นได พิ จารณาแล วมี คํ าสั่ งให ทุ เลาการบั งคั บตามคํ าสั่ งที่ พิ พาท
ยอมมีผลเปนการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓
ที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ดว ย ดังนั้น ผู ถูกฟ องคดี ที่ ๓ จึงยอมเปนผูมีสว นได เสี ยที่มีสิท ธิยื่ นคํ ารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งเลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๕
และเลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๖ ตอศาลปกครองสูงสุดได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๕๔)
(๒.๒) ราษฎรในหมูบานไมใชผูมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบาน
คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําสั่งของนายอําเภอจะนะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง
ผูใหญบาน ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกอน
จนกว า ศาลจะมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง เป น อย า งอื่ น การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง ทุ เ ลา
การบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีผลแตเฉพาะผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ เทานั้น
แมผูรองทั้งสี่จะเปนราษฎรในหมูบานและเปนผูรวมลงลายมือชื่อถอดถอนผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนงผูใหญบาน คําสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองชั้นตนก็มิไดมีผลกระทบกับผูรองทั้งสี่
แตอยางใด จึ งไม ทํ าใหผูรองทั้งสี่เ ดื อดรอนเสียหาย เพราะการปฏิบัติหนาที่ ผู ใหญ บ านของ
ผูฟองคดี ยอมตองดําเนินไปตามอํานาจหนาที่และตามกฎหมาย ดังนั้น ผูรองทั้งสี่จึงไมใช
ผูมีสวนไดเสียที่จะมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ตามขอ ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ทางปกครองของผู ร อ งทั้ ง สี่ ไ ว พิ จ ารณา (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๕๕)
(๓) หากไมมีคดีที่ศาลปกครองชั้นตนจะตองพิจารณาตอไปแลวก็ไมมี
ประโยชนที่ ศ าลปกครองสู ง สุด จะพิ จ ารณาคํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ คํ า ขอบรรเทาทุ ก ข
ชั่วคราวตอไป
ผูถูกฟ องคดีที่ ๑ ยื่นคํารองอุทธรณ คําสั่ งของศาลปกครองชั้นต น
ที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี
ซึ่งคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ตอมา ศาลปกครองชั้นตนอนุญาตให
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๒๗

ถอนคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองพิจารณา
คํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกตอไป จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๕)
คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความและใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาสิ้นผลไป ซึ่งผูฟองคดีรับทราบคําสั่งดังกลาวแลว แตปรากฏวาผูฟองคดีมิได
ยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คดีจึงเปนอัน
ถึงที่สุด ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไมมีเหตุ
ที่ ศ าลปกครองสู งสุ ดจะพิจ ารณาคํ าร อ งอุ ท ธรณ คํา สั่ง กํา หนดมาตรการหรือ วิ ธี ก ารคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูถูกฟองคดีและผูมีสวนไดเสียตอไป จึงมีคําสั่ง
จําหนายคํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๗/๒๕๕๕)
๒.๖.๔ การขอใหระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราว (ขอ ๗๓ วรรคหนึ่ง)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ที่ ไมอนุมัติใ หผูฟองคดีสมัครสอบและมีสิ ท ธิ
เขาสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไวชั่วคราวจนกวา
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น และการสอบ GAT/PAT ของผูฟองคดีเปนการสอบเพื่อ
ผูฟองคดีอาจจะนําผลคะแนนการทดสอบไปยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
อุ ด มศึ ก ษา จึ ง ไม อ าจรั บ ฟ ง ได ว า คํ า สั่ ง ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น
ทํ า ให ห รื อ จะทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายอย า งร า ยแรงต อ ประโยชน ส าธารณะหรื อ ต อ สิ ท ธิ ข อง
ผูถูก ฟอ งคดี อี กทั้ง ขอ เท็ จจริ ง ปรากฏวา ในวันที่ ผูถู กฟอ งคดี ยื่น คําร องอุ ท ธรณ คํ าสั่ง ของ
ศาลปกครองชั้ น ต น ผู ฟ อ งคดี ไ ด เ ข า สอบ GAT/PAT ไปแล ว กรณี จึ ง ไม มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอ
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน
ไว เ ป น การชั่ ว คราวตามคํ า ขอของผู ถู กฟ อ งคดี จึ งมี คํ า สั่ ง ยกคํ า ขอของผู ถู ก ฟอ งคดีที่ ข อให
ศาลปกครองสูงสุ ดมีคํ าสั่งระงับ คําสั่งของศาลปกครองชั้นต นที่สั่ งทุเลาการบังคั บ ตามคําสั่ง
ทางปกครองไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๒๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒.๖.๕ คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษากรณีอื่นๆ
ศาลปกครองสูงสุดยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเนื่องจากศาลปกครอง
ชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
การที่ศาลปกครองชั้นตนจะวินิจฉัยวา เมื่อมีคําสั่งไมรับคําฟองเพิ่มเติม
ของผูฟองคดีและไมรับผูถูกฟองคดีที่ ๘ และผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไวพิจารณาแลว จึงไมรับคําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี
ไวพิจารณานั้น จะตองเปนคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
ก อ นการพิ พ ากษาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ คํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล า ว แต เ มื่ อ พิ จ ารณาคํ า ขอกํ า หนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีแลว
เห็ นว า ผู ฟ อ งคดีข อให ศ าลกํา หนดมาตรการหรื อวิ ธี ก ารคุม ครองเพื่ อบรรเทาทุ ก ขชั่ ว คราว
กอนการพิพากษา โดยมีคําสั่งใหบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และหรือ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีผลเปนการระงับ
การมอบหมายให ก รรมการของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ทั้ ง ห า คนที่ ไ ด เ ป น กรรมการโดยไม ช อบ
ดวยกฎหมายปฏิบัติงานใดๆ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑
และสั่งระงับการจายเงินคาเบี้ยประชุม เงินโบนัสกรรมการ คาตอบแทนตางๆ และประโยชนอื่นใด
แกกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา
ซึ่งมิไดเกี่ยวเนื่องกับคําฟองเพิ่มเติมที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับไวพิจารณา แตเกี่ยวเนื่องกับ
คําฟองของผูฟองคดีที่ศาลปกครองชั้นตนรับไวพิจารณาแลว ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตอง
วินิจฉัยคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวของผูฟองคดีดังกลาวแยกตางหาก แลวมีคําสั่งไมรับหรือยก
คําขอดังกลาวตามรูปคดี จะอาศัยเหตุที่ไมรับคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีมาเปนเหตุไมรับคําขอ
ของผูฟองคดีดังกลาวหาไดไม กรณีจึงถือไดวาการพิจารณาทําคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของผูฟองคดีไวพิจารณา มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ จึงเห็นสมควร
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๑๒ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มีคําสั่งยกคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนในสวนนี้ แลวสงคืนสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิจารณา
มีคําสั่งใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๕)
ในคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น เมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาแลวจะเห็นไดวา ผูฟองคดีมีสิทธิขอใหศาล
กําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองที่ขอใหเพิกถอนเทานั้น สวนในคดีประเภทอื่นนั้น ผูฟองคดีมีสิทธิขอใหศาล

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๒๙

มี คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารคุ ม ครองอย า งใดๆ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข ชั่ ว คราวก อ นการ
พิพากษาได เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา การคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนระดับ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ
ชํ า นาญการพิ เ ศษดํ า เนิ น การโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให เ พิ ก ถอนประกาศของอธิ บ ดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถูกฟองคดี) เรื่อง รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือก คดีนี้จึงเปน
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบแปดคนจึงมีสิทธิขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาล
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่มีคําขอใหเพิกถอนเทานั้น ซึ่งหากศาลมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีตามคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลว ก็จะมีผล
ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถดําเนินการใดๆ ที่ตอเนื่องไปจากผลของคําสั่งดังกลาวไดอีกตอไป
แตผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมอาจมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาอยางอื่นได นอกจากนี้ ถึงแมศาลปกครองชั้นตน
จะมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดเมื่อมีเหตุสมควร
โดยผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมมีคําขอตามขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตศาลปกครองชั้นตนยอมมีอํานาจเพียงสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
ที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนเทานั้น ศาลปกครองชั้นตนไมอาจมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาได คดีนี้เ มื่อพิจารณาคําขอของ
ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนแล ว เห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนระบุ ว า ขอคุ ม ครองชั่ ว คราว
โดยขอให ศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟ องคดีระงั บการออกคําสั่ งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตํ าแหนง
สําหรับขาราชการผูผานการคัดเลือก ซึ่งคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงดังกลาวไมไดมีอยู
ในขณะที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยื่นฟองคดีนี้ อันเปนคําขอใหระงับการกระทําที่ผูถูกฟองคดี
จะดํ า เนิ น การต อ ไปหลั ง จากมี คํ า สั่ ง พิ พ าทแล ว คํ า ขอของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนจึ ง เป น
คําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา มิใชคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหง
การฟองคดี ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงไมมีสิทธิขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออก
คํ า สั่ ง ดั ง กล า วได เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนมี คํ า ขอดั ง กลา ว ศาลปกครองชั้ น ต น ต อ งสั่ ง
ไมรับคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไวพิจารณา ซึ่งเมื่อศาลมีคําสั่งไมรับคําขอของผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบแปดคนแลว ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยอมมีสิทธิยื่นคําขอทุเลาการบั งคับตามคําสั่ง
ทางปกครองใหถูกตองตามกฎหมายได หรือหากศาลปกครองชั้นตนเห็นวา มีเหตุสมควรที่
ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๓๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยผูฟองคดีไมมีคําขอตามขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ศาลปกครองชั้นตนก็ชอบที่จะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่ผูฟองคดีขอให
เพิกถอนเทานั้น คดีนี้ถึงแมคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนจะระบุวาเปนคําสั่งทุเลาการบังคับตาม
คําสั่งทางปกครอง แตในคําสั่งดังกลาวไดสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น เนื้อหาของคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
จึงเปนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
อันเปนคําสั่งที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่เกี่ยวกับการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุด
เห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหพิจารณาดําเนินการใหมตอไป ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๐๐/๒๕๕๕)
๒.๗ การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคําฟอง
๒.๗.๑ การรองสอด (ขอ ๗๘)
๑) กรณีศาลเรียกเขามาเอง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคํารองสอด
(๑) คํารองสอดตองยื่นในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน
กรณีที่นาง ฮ. กับพวกรวม ๖ คน ไดยื่นคําขอรองสอดเขามาในคดี
ในชั้นอุทธรณคําพิพากษา โดยอางวาคําพิพากษาของศาลอาจจะกระทบตอสิทธิการครอบครอง
ที่ ดิ น ของผู ร อ งทั้ ง หก นั้ น เห็ น ว า เมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรา ๔๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ และขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗
และมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว บุคคลภายนอกที่จะรองสอด
เขามาในคดี ตองรองสอดเขามาในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนเทานั้น ไมอาจ
รองสอดเขามาเปนคูกรณีในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได การที่ผูรองทั้งหก
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๓๑

มีคําขอรองสอดเขามาในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด
จึงเปนกรณีที่ไมตองดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจอนุญาต
ใหผูรองทั้งหกเขามาเปนผูรองสอดในคดีนี้ได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๕๕)
(๒) ตองเปนการรองสอดเพื่อยังใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือ
บังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู หรือผูรองสอดตองเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดี
คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา ขอพิพาทของคูกรณีใ นคดีเปนเรื่อง
ขอใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซึ่งศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยสั่งใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชะลอการดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศ
ฉบับดังกลาว เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูรองสอด) ยื่นคํารองสอด
ขอเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามโดยอางวา ขอพิพาทของคูกรณีทั้งสองฝายที่มีอยูในคดีเปนการ
โตแยงสิทธิหรือหนาที่ของผูรองสอด นั้น เห็นวา แมศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข ชั่ ว คราวก อ นการพิ พ ากษา โดยให ช ะลอการดํ า เนิ น การบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันมีผลใหผูรองสอด
ซึ่งมี อํานาจหนาที่ ในการบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษายังไมสามารถแตงตัง้ ผูที่ผานการคัดเลือกไดในขณะนี้ก็ตาม แตกรณีดังกลาว
มิไดมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูรองสอดตามที่กฎหมายบัญญัติไวตองเปลี่ยนแปลงไป
หรือลดบทบาทหนาที่ลง และหากภายหลังศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็เปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ที่จะตองไปดําเนินการใหมใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผูรองสอดจึงมิไดเปนผูถูกโตแยง
สิทธิหนาที่หรือเปนผูมีสวนไดเสียในคดีหรือไดรับผลกระทบจากผลแหงคดี จึงมีคําสั่งไมรับคําขอ
เขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๘ แหง ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๙๔/๒๕๕๕)
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ฟ อ งขอให ศ าลเพิ ก ถอนประกาศผลการสอบ
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ เนื่องจากมีความผิดพลาดเกี่ยวกับคําถาม
และคําตอบของขอสอบ แตผูรองสอดอางวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ภายหลังจาก

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๓๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กองบัญชาการศึกษาไดดําเนินการเพิ่มคะแนนใหกับผูสอบทุกรายแลว ปรากฏวาตนเองไมมีรายชือ่
ในประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงเห็นไดวา
เหตุแห ง การฟองคดี ของผู รองสอดนั้น เกี่ย วเนื่อ งโดยตรงจากการที่ ผู ถู กฟ องคดีดํา เนิ น การ
เพิ่มคะแนนใหกับผูรองสอดโดยไมชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
ในคดีนี้กับกรณีที่ผูรองสอดไดรองสอดเขามานั้นจึงแตกตางกัน นอกจากนั้น การฟองคดีนี้ผูฟองคดี
ไดมีคําขอใหเพิกถอนประกาศผลการสอบฯ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ เฉพาะในสวนของ
ผูฟองคดี จึงถือไดวาเปนการฟองเพื่อคุมครองสิทธิประโยชนเฉพาะในสวนของผูฟองคดีเอง
ผลจากคํ า สั่ ง หรื อ คํ า พิ พ ากษาของศาลในคดี นี้ จึ ง มี ผ ลเป น การเฉพาะกั บ ผู ฟ อ งคดี เ ท า นั้ น
มิไดมีผลไปถึงผูรองสอดในฐานะที่ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกบังคับโดยคําพิพากษาในคดี
โดยตรง ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ไม ไ ด ว า ผู ร อ งสอดเป น ผู มี ส ว นได เ สี ย ตามกฎหมายในผลแห ง คดี นี้
ตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๕/๒๕๕๕)
๓) กรณีคูกรณีมีคําขอ
(๑) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่ หากผูฟองคดีฟองผิดตัว
ศาลตองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา กรณีไมอาจเรียกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายเขามาในคดีได
คดีนี้ผูฟองคดีฟองวาประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ (ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการสอบสวน
และวิ นิจ ฉั ย กรณี ที่ ผู ฟอ งคดีร อ งเรี ย นว า นายกเทศมนตรี ตํา บลหนองสอ กระทํ า การฝ า ฝ น
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ (๒) มาตรา ๒๖๘
ประกอบกับมาตรา ๒๘๔ ใชสถานะหรือตําแหนงนายกเทศมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
เพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น ในเรื่องการขอใหโอนยายปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ
จึงถือไดวาผูฟองคดีประสงคจะฟองวา เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ ซึ่งเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่ อ พิจ ารณาถึ ง มาตรา ๗๓ แห ง พระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ แลวเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด โดยมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของประธาน
กรรมการพนั ก งานเทศบาลแต อ ย า งใด ผู ถู ก ฟ อ งคดี จึ ง ไม อ าจตกเป น คู ก รณี ข องผู ฟ อ งคดี
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติได
ดั ง นั้ น ผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม อ าจฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ต ามข อ กล า วหาในคํ า ฟ อ งนี้ ไ ด ส ว นที่ ผู ฟ อ งคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๓๓

อุทธรณวา ถาศาลเห็นวาคําฟองของผูฟองคดีไมสมบูรณหรือไมถูกตองครบถวน ศาลก็สามารถ
เรียกผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเขามาเปนผูถูกฟองคดีไดนั้น เห็นวา เมื่อผูฟองคดีไมไดฟอง
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเปนผูถูกฟองคดี ศาลจึงไมมีอํานาจเรียกผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
เขามาเปนผูถูกฟองคดี ได เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑที่ศาลจะเรียกเขามาเปนผูถูกฟองคดี
ตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๔)
(๒) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดที่มีคําขอใหชดใชคาเสียหาย
เมื่อผูฟองคดีฟองหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดแลว ก็ไมจําเปนตองเรียกเจาหนาที่ของรัฐเขามา
ในคดีอีก
ผู ฟ อ งคดี ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ฟ อ งโดยขอให ศ าลหมายเรี ย ก
อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เขามาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตคดีนี้ศาลไดมีคําสั่งใหรับคําฟองของ
ผูฟองคดีไวเฉพาะในสวนคําขอที่ใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีไดยื่นฟอง
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว จึงไมมี
เหตุจําเปนที่ศาลจะตองเรียก อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เขามาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตอยางใด
จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองเพิ่มเติมในสวนที่ขอใหศาลหมายเรียก อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมเขามา
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๕)
๔) ผลของการเขามาในคดีโดยการรองสอด
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๗.๒ การรวมคดี (ขอ ๗๙ วรรคหนึ่ง)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๗.๓ การแยกคดี (ขอ ๘๐)
กรณี ค ดี ที่ ฟ อ งตรงต อ ศาลปกครองสู ง สุ ด มี บ างข อ หาอยู ใ นอํ า นาจ
ของศาลปกครองชั้ น ต น ศาลปกครองสู ง สุ ด มี อํ า นาจสั่ ง แยกข อ หานั้ น แล ว ส ง คํ า ฟ อ งไปยั ง
ศาลปกครองชั้นตนได
คดีนี้ผูฟองคดีฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด ๓ ขอหา ซึ่งในขอหาที่สาม
เปนการฟองขอเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่แจงใหผูฟองคดีนําเงินบํานาญ เงิน ชคบ.
และเงินบําเหน็จดํารงชีพที่ไดรับไปคืนแกผูถูกฟองคดี โดยองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๓๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คําฟองขอหาดังกลาวมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตาม
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งใหศาลปกครองสูงสุด
แยกคําฟองขอหาที่สามเปนอีกคดีหนึ่งเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีแยกกันไปตามขอ ๘๐ ประกอบ
กับขอ ๙๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และใหสงคําฟองในคดีที่มีคําสั่งให
แยกออกเปนคดีใหมไปยังศาลปกครองกลาง ซึ่งเปนศาลที่คดีนี้อยูในเขตอํานาจตามมาตรา ๑๐
ประกอบกับ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง แหง พระราชบัญญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองฯ
และขอ ๙๙ แหงระเบียบดังกลาว เพื่อใหรับคําฟองดังกลาวไวลงทะเบียนในสารบบความ แลวให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๔/๒๕๕๔)
๒.๗.๔ การโอนคดี (ขอ ๘๑)
ผู ถู ก ฟ อ งคดี เ ท า นั้ น ที่ มี สิ ท ธิ ข อให โ อนคดี ไ ปยั ง ศาลปกครองอื่ น
ที่มีเขตอํานาจตามขอ ๘๑
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งเปน
ศาลปกครองชั้ น ต น ที่ มี เ ขตอํ า นาจ ต อ มา ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองได ข อโอนคดี ไ ปพิ จ ารณายั ง
ศาลปกครองกลาง โดยกลาวอางวา ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําสั่งยกคําขอใหศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
และเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้งไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง แตตามขอ ๘๑
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหเฉพาะผูถูกฟองคดีเทานั้นที่อาจยื่น
คําขอตอศาลที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองไว เพื่อขอใหโอนคดีไปพิจารณายังศาลปกครองอื่นที่มี
เขตอํานาจ ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมอยูในหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหยื่นคําขอโอนคดี
ไปยังศาลปกครองกลางได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอโอนคดีของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๓/๒๕๕๔)
๒.๗.๕ การถอนคําฟอง (ขอ ๘๒)
(๑) การถอนฟองตองกระทําภายในเวลาใดๆ กอนศาลพิพากษาหรื อ
มีคําสั่งชี้ขาดคดี และจะถอนเฉพาะบางขอหาหรือบางสวนของขอหาก็ได
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ให
๑. เพิกถอนคําสั่งเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่ม และ ๒. เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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รายพิ พ าทเมื่ อ วั น ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่ ง ศาลปกครองชั้ น ต น พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
การจดทะเบียนซื้อขายไมชอบ จึงมีคําพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินรายพิพาท
ดังกลาว และเพิกถอนคําสั่งเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่ม ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณวา
การจดทะเบียนซื้อขายที่ดินรายพิพาทชอบแลว ขอถอนฟองในสวนของคําขอทายฟองในขอ ๒
ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนโดยมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ทั้งสองถอนฟองในสวนคําขอทายฟองขอ ๒ คําขอดังกลาวจึงถือวาเปนการถอนฟองบางสวน
เมื่อผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองภายหลังที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาแลว
ศาลปกครองจึ ง ไม อ าจอนุ ญ าตให ถ อนคํ า ฟ อ งในส ว นคํ า ขอท า ยฟ อ งข อ ๒ ได ต ามข อ ๘๒
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๕)
(๒) การถอนคําฟองโดยมีเจตนาหลบเลี่ยงคาธรรมเนียมศาล ศาลไมอนุญาต
ใหถอนคําฟองได
ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งว า ผู ถู กฟ องคดี ทั้ งสิ บแปดร วมกั นกระทํ าละเมิ ดต อ
ผูฟองคดีขอใหศาลพิจารณาพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดี เปนเงินจํานวน ๒,๒๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียมศาล
จํานวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคําขอของผูฟองคดี สํานักงานศาลปกครองกลาง
จึงมีหนังสือแจงคําสั่งศาลใหผูฟองคดีนําคาธรรมเนียมศาลไปชําระตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต
ได รั บ คํ าสั่ งศาล ผู ฟ องคดี ได ยื่ นคํ าร องขอถอนคํ า ฟ อ งบางส ว น และขอให ศาลมี คํ าพิ พากษา
หรื อคํ าสั่ งใหม เ ป นให ผู ถู กฟ องคดี ทั้ งสิ บแปดชดใช ค าเสี ยหายแก ผู ฟ องคดี เป นจํ านวนเงิ น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน (และเพิ่มเติมตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร) ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
คํารองขอถอนคําฟองบางสวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนาหลบเลี่ยงไมชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปนเงื่อนไขในการฟอง
คดี ป กครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ เดีย วกั น เมื่ อ ผูฟ อ งคดี
ไมชําระคาธรรมเนียมศาลตามคําสั่งศาล จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ เทากับวาศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอถอนคําฟองบางสวน
แลวไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองตามคําขอ เนื่องจากพฤติการณของผูฟองคดีเปนที่เห็นได
โดยประจักษวา ผูฟองคดีมีเจตนาหลบเลี่ยงไมชําระคาธรรมเนียมศาล ทั้งที่ศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี
และแมวาผูฟองคดีจะมีสิทธิยื่นคํารองขอถอนคําฟองของตนในเวลาใดๆ กอนที่ศาลปกครองชั้นตน
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จะมีคําพิ พากษาหรื อคําสั่งชี้ขาดคดีไ ดก็ต าม แตขอ ๘๒ แหงระเบียบฯ วาดว ยวิ ธีพิจารณา
คดีปกครองฯ มิไดกําหนดวา เมื่อผูฟองคดีขอถอนคําฟองคดีตอศาลแลว ศาลจะตองพิจารณา
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองเสมอไปไม การที่ศาลจะอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองหรือไม
ศาลตองพิจารณาวาคดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองนั้น เปนคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชน
สาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจาก
การสมยอมกันโดยไมเหมาะสมหรือไม หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา คดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองนั้น
เปนคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชน
แก ส ว นรวม หรื อ การถอนคํ า ฟ อ งเกิ ด จากการสมยอมกั น โดยไม เ หมาะสม ศาลจะมี คํ า สั่ ง
ไม อ นุ ญ าตให ถ อนคํา ฟ อ งก็ ไ ด และคํ าสั่ ง ไม อนุ ญ าตให ถ อนคํ า ฟ อ งให เ ป น ที่ สุด ตามข อ ๘๒
วรรคสี่ แหงระเบียบฉบับดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณา
คํารองขอถอนคําฟองและพฤติการณและเหตุผลทั่วๆ ไป รวมทั้งความสุจริตในการดําเนินคดี
ของผูฟองคดีและผลไดผลเสียของคูกรณีทุกฝายแลวมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟอง
บางสว น เมื่ อผู ฟอ งคดีมิ ไ ดชํ า ระค า ธรรมเนีย มศาลจํา นวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ใหค รบถ ว น
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
และสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๕)
(๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองผูถูกฟองคดี
บางรายในขณะที่ ค ดี อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาคํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองสู ง สุ ด
ศาลปกครองสู ง สุ ด จึ ง ไม จํ า ต อ งพิ จ ารณาคํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ในส ว นของผู ถู ก ฟ อ งคดี
ที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองแลว
คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงในระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓
ผู ถู กฟองคดี ที่ ๔ และผู ถูกฟ อ งคดีที่ ๕ และศาลปกครองชั้ นต นมี คําสั่ งอนุญ าตให ผูฟองคดี
ถอนคําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ แตไมไดอนุญาตใหถอน
คําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๓ นั้น เห็นวา แมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองจะมิไดบัญญัติไววาเมื่อผูฟองคดีขอถอนคําฟองและศาลไดอนุญาตตามคําขอแลว
การถอนคํ า ฟ อ งมี ผ ลทางกฎหมายอย า งไร แต โ ดยที่ ม าตรา ๑๗๖ แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา...การถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองนั้น รวมทั้ง
กระบวนพิ จ ารณาอื่ น ๆ อั น มี ม าต อ ภายหลั ง ยื่ น คํ า ฟ อ ง และกระทํ า ให คู ค วามกลั บ คื น เข า สู
ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไ ด มีการยื่ นฟองเลย แตวาคํ าฟ องใดๆ ที่ได ถอนแล ว อาจยื่นใหมได
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ ทั้งบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ก็ มิ ไ ด ขั ด ต อ หลั ก กฎหมายที่ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง กรณี จึ ง ต อ งนํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมายดั ง กล า วมาใช บั ง คั บ กั บ การถอนคํ า ฟ อ งของผู ฟ อ งคดี ใ นฐานะที่ เ ป น บทกฎหมาย
ที่ใกลเคียงอยางยิ่ง ดังนั้น จึงไมจําตองวินิจฉัยคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๕)
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ขอ ๘๓ – ขอ ๘๗)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๘.๒ การทําคําพิพากษาและคําสั่ง
๑) ข อ กฎหมายอั น เกี่ ย วด ว ยความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน
(ขอ ๙๒)
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ว า กรณี ดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น ป ญ หา
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๑) ป ญ หาเรื่ อ งอํ า นาจฟ อ ง (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๒๐๕/๒๕๕๔)
(๒) ปญหาเรื่องการเปนผูเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๔ ที่ อ.๑๕๒/๒๕๕๔ ที่ อ.๒๐๐/๒๕๕๔
ที่ อ.๗๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๒๕๒-๒๕๔/๒๕๕๕ และที่ อ.๓๒๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๓) ป ญ หาเรื่ อ งการดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๔/๒๕๕๔)
(๔) ปญหาเรื่องระยะเวลาการฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๘๑/๒๕๕๔ ที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๕ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๔
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๕) ปญหาวาเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับใหไดหรือไม
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๓๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๖) ปญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
(๖.๑) ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การแจ ง กํ า หนดวั น สิ้ น สุ ด การแสวงหา
ขอเท็จจริง และการกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงดังกลาวใหคูกรณีทราบ แตไมปรากฏวามีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ
กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
ที่ไมชอบดวยขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่
ตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเสนอตอองคคณะแลว และองคคณะไดกําหนดใหวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนวันนั่งพิจารณาคดีค รั้งแรก พรอมทั้งมีคําสั่ งใหแจงกําหนดวัน
นั่งพิจารณาดังกลาวใหคูกรณีทราบและจัดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนไปดวย
แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ เชนกัน กรณีจึงเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในขั้นตอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งปญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบทั้งสอง
ขั้ น ตอนดั ง กล า วเป น ป ญ หาข อ กฎหมายอั น เกี่ ย วด ว ยความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน
ศาลปกครองสู ง สุ ด มี อํ า นาจยกขึ้ น วิ นิ จ ฉั ย แล ว พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ได ทั้ ง นี้ ตามข อ ๙๒
ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตน
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนกระทั่งมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบเดียวกัน จึงเห็นสมควร
ยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหม
ตั้งแตขั้นตอนการแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม
ตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๔)
(๖.๒) ปญหาเกี่ยวกับการนําขอเท็จจริงนอกสํานวนคดีมาวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี
คดี นี้ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ศาลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นวาในระหวางการพิจารณาคดีนี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ใหนาย ผ. พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอแลว ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับตามคําฟองของผูฟองคดีอีก ศาลปกครองสูงสุด
ไดตรวจสรรพเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๑/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๙๗/๒๕๕๔
ของศาลปกครองชั้นตนแลว ไมปรากฏวามีขอเท็จจริงในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนอางวามีคําสั่ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๓๙

กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ปรากฏอยูในสํานวนคดีดังกลาวแตอยางใด ศาลปกครองสูงสุด
จึ งสัน นิษ ฐานว า ศาลปกครองชั้น ตน อาจจะนํ า ขอเท็จ จริงดั งกล า วมาจากพยานหลักฐานอื่ น
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีในคดีนี้ แตการที่ขอเท็จจริงดังกลาวไมปรากฏอยูใน
สํานวนคดี จึงเปนการนําเอาขอเท็จจริงนอกสํานวนคดีมาวินิจฉัยชี้ขาดคดี ซึ่งเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยขอ ๖๐ วรรคสอง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเนื่องจาก
ปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมผูฟองคดี
จะมิไดยกขึ้นอางในคําอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษาหรือ
มีคําสั่งได ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฉบับเดียวกัน ดังนั้น คําสั่งใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้ น ต น จึ ง เป น การออกคํ า สั่ ง โดยที่ มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง และในสวน
ที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง และถือวามีเหตุอันสมควร ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
แหงระเบีย บฯ ว าด ว ยวิธีพิจารณาคดี ปกครองฯ จึงมีคํ าสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
และส ง สํ า นวนคดี คื น ไปยั ง ศาลปกครองชั้ น ต น เพื่ อ ให พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ใหม (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๕๕)
(๗) ปญหาเกี่ยวกับการพิพากษาและคําบังคับ
(๗.๑) ปญหาเกี่ยวกับการพิพากษาไมตรงตามคําขอ
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งขอให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง
ระงั บ การใช ส ะพานและให มี ก ารรื้ อ ถอนสะพานดั ง กล า วออกไป เนื่ อ งจากไม มี ก ารจั ด ทํ า
ประชาพิจารณ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ดังกลาวโดยไมจัดทําประชาพิจารณเปนการกระทําโดยไมถูกตองตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
แตความไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงยังไมควร
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรื้อถอนสะพานดังกลาว เนื่องจากการรื้อถอนทันทีทั้งที่ยังสามารถ
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบดังกลาวได จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ
ทั้งในแงงบประมาณที่ใชในการดําเนินการกอสรางและที่จะตองใชในการดําเนินการรื้อถอน
จึงสมควรใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการตามระเบียบกอน เมื่อประชาชนที่พักอาศัยอยูใน
บริเวณที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียงไมเห็นดวยกับการกอสรางดังกลาว คอยรื้อถอน
สะพานนั้นออกไป ปญหาขอนี้แมจะไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอุทธรณ แตเปนปญหาขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เพราะผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๔๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

หรือมีคําสั่งระงับการใชสะพานและใหมีการรื้อถอนสะพานดังกลาวออกไป แตศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและให
ดําเนินการใหเปนไปตามผลการรับฟงความเห็นของประชาชนอันเปนการพิพากษาที่ไมเปนไปตาม
คํ าขอของผู ฟ องคดี ซึ่ งเป นการฝ าฝ นกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บความสงบเรี ยบร อยของประชาชน
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
เปนใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัย
อยูในบริเวณที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรั บฟงความคิ ดเห็ นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หากประชาชนที่ พักอาศั ยอยู ใ นบริ เ วณ
ที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียงไมเห็นดวยกับการกอสรางดังกลาว ใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองดําเนินการรื้อถอนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙/๒๕๕๔)
คดีนี้ผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาดอกเบี้ยที่ผูฟองคดีตองเสียเพิ่มขึ้นโดยไมสมควรเนื่องจาก
การปฏิ บั ติ หนา ที่บกพร องของเจ า พนั กงานของผู ถู กฟ อ งคดีเ ปน เงินจํ า นวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เมื่อศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
จากจํานวนเงิน ๑๘,๐๘๕ บาท นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี
โดยที่ผูฟองคดีมิไดมีคําขอในสวนของดอกเบี้ยมาในคําฟอง กรณีจึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ
ซึ่งเปนขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้น
วินิจฉั ยเองได ตามข อ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบี ยบฯ วาด วยวิธีพิจารณาคดี ปกครองฯ
จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีชดใชเฉพาะเงินจํานวน
๑๘,๐๘๕ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๔)
คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเลิกจางผูฟองคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี
เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไมไดมีคําขอดอกเบี้ยในคาเสียหายดังกลาวดวย ดังนั้น
การที่ศาลปกครองชั้นตนมี คํ าพิ พ ากษาให ผูถูกฟองคดี ช ดใชเ งินคาสิ นไหมทดแทนเปนเงิ น
๒,๕๔๔.๕๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ
อันเปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงหยิบยกขึ้น
วินิจฉัยเองไดตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชเฉพาะเงิน
คาสินไหมทดแทน เปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๔)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๔๑

คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สิ บ ไม ไ ด ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ฟ อ งหรื อ
มีคําขอเกี่ยวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ โดยขอเท็จจริงในเรื่องที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดออกคําสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ นั้น เพิ่งมาปรากฏตอศาลเนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําแถลง
ตอศาลในวันนั่งพิจารณาคดี ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ จึงเปนคําสั่งที่
ไมไดมีการฟองโตแยงเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายตอศาล ที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสิบไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวตาม
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และพิพากษายกฟอง จึงเปน
การวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็นอันเปนกรณีปรากฏเหตุที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา ตามขอ ๑๑๒ (๑) แหง
ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครองฯ ซึ่ ง กรณี ดั ง กล า วเป น ขอ กฎหมายอั น เกี่ ย วด ว ย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ดังนั้น แมวาคูกรณีจะมิไดยกขึ้นตอสูในชั้นอุทธรณก็ตาม
ศาลก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดี ป กครองฯ แต อ ย า งไรก็ ดี เมื่ อ คดี นี้ ไ ม มี ก ารฟ อ งเกี่ ย วกั บ คํ า สั่ ง ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะตองสงสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อให
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๕)
(๗.๒) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดตัวผูถูกฟองคดีที่ตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษา
คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา มาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๓ สายบานคูหา
– ยะรัง ตอนอําเภอจะนะ – บรรจบทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให
อธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ดังนั้น อธิบดีกรมทางหลวง
จึ ง เป น เจ า หน า ที่ เ วนคื น ซึ่ ง มี ห น า ที่ จ า ยเงิ น ค า ทดแทนเพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ สวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
ไมมีหนาที่ในการจายคาทดแทนเพิ่มเติม เพราะผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเพียงผูวินิจฉัยอุทธรณ
เงินคาทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเทานั้น แตผูที่มีหนาที่จายเงิน
คาทดแทนเพิ่มเติม คือ อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูถูกฟองคดีที่ ๒ อยางไรก็ตาม แมผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะมิไดเขามาเปนคูกรณีในชั้นอุทธรณ แตเนื่องจากปญหาวาเจาหนาที่ใดเปนผูที่จะตอง
จายเงินคาทดแทนที่ดินเพิ่มเติมใหแกผูฟองคดี เปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ในการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี ศาลจึงมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษา
หรือมีคําสั่งไปไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงสมควร

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๔๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงินคาทดแทนเพิ่มเติมใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๔)
(๗.๔) ปญหาเกี่ยวกับการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาล
การที่ ศาลปกครองชั้ นต นสั่ งคื นค าธรรมเนี ยมศาลตามส วน
ของการชนะคดีแกผูฟองคดี เปนเงิน ๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท นั้น เห็นวายังไมถูกตอง เนื่องจาก
ผู ฟ อ งคดี ยื่ นฟ องคดี นี้ เมื่ อวั นที่ ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๑ เสี ยค าธรรมเนี ยมศาลในอั ตราร อยละ ๒
ตามอัตราคาธรรมเนียมศาลตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การที่
ศาลปกครองชั้ น ต น ให คื น ค า ธรรมเนี ย มศาลตามส ว นของการชนะคดี แ ก ผู ฟ อ งคดี เ ป น เงิ น
๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับอัตรารอยละ ๒.๕ ของทุนทรัพยที่ชนะคดีจึงไมถูกตอง
ปญหาการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ตามข อ ๙๒ ประกอบข อ ๑๑๖ แห งระเบี ยบฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ
ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ยกขึ้ น วิ นิ จ ฉั ย แล ว พิ พ ากษาได (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๑๖/๒๕๕๕)
(๘) ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาแหงคดี
ปญหาเรื่องอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง
คดี นี้ ข อเท็ จจริ งปรากฏว า สารวั ตรสถานี ตํ ารวจภู ธรตํ าบลท าโขลง
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชตํารวจ กรณีผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง โดยไมปรากฏวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติให มี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการตํารวจในสังกัดกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วิ นั ย อย า งร า ยแรง จึ ง เป น การกระทํ า โดยไม มี อํ า นาจหรื อ นอกเหนื อ อํ า นาจ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ถึงแมวาจะไมมีคูกรณีฝายใด
ยกขึ้ น ต อ สู แต ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ผู มี อํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ข า ราชการตํ า รวจ กรณี ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ถื อ เป น ข อ กฎหมาย
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได
ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๙/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๔๓

๒) การแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย (ขอ ๙๕)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๙ การเขาเปนคูความแทนที่คูความมรณะ (มาตรา ๕๓)
(๑) ในกรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดี
ศาลปกครองตองรอการพิจารณาไปจนกวาจะมีคําขอเขาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายหรือ
จนกวาจะพนหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูนั้นถึงแกความตาย
คดี นี้ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี ที่ ๑ ซึ่ ง เป น ผู รั บ มอบอํ า นาจจาก
ผู ฟ อ งคดี ที่ ๒ ได ชี้ แ จงต อ ศาลตามหนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ว า ผู ฟ อ งคดี ที่ ๒
ไดเสียชีวิตแลว ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏตอศาลกอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําพิพากษา
และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในกรณีที่คูกรณี
ฝายหนึ่ งถึงแก ความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดี ใหศาลปกครองรอการพิจารณาไป
จนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีของผูนั้น จะมีคําขอ
เขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเอง
หรือโดยที่ศาลหมายเรียกใหเขามา เนื่องจากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดมีคําขอ คําขอเชนวานี้จะตอง
ยื่นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูนั้นถึงแกความตาย เมื่อศาลปกครองชั้นตนมิไดรอ
การพิจารณาไปจนกวาจะมีการเขามาแทนที่คูกรณีซึ่งถึงแกความตายจึงเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาและมีคําพิพากษาที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
จึงพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทั้งหมด เพื่อใหศาลปกครองชั้นตนดําเนิน
กระบวนพิจารณาใหถูกตองและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๖/๒๕๕๔)
(๒) กรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณา
อุ ท ธรณ ข องศาลปกครองสู งสุด เมื่อ ศาลปกครองสูงสุ ดไดร อการพิจารณาไว จนพ น กํ า หนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว ไมปรากฏวามีบุคคลใด
ยื่นคํ าขอเข ามาแทนที่คูกรณีผู ถึงแกค วามตาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมี คําสั่งใหจําหน า ยคดี
ออกจากสารบบความได
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงยื่นอุทธรณ
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแกคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีลดโทษใหแกผูฟองคดี ในระหวางการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีถึงแกความตายเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ จึงเปน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๔๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีที่ผูฟองคดีไดถึงแกความตายกอนศาลมีคําพิพากษา ศาลจึงดําเนินการตามมาตรา ๕๓
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยรอการพิจารณาคดีนี้ไวจนกวาบุคคล
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จะมีคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดี แตเมื่อ
พน กํ า หนดหนึ่ ง ปนั บ แต วั น ที่ ผู ฟ อ งคดี ถึง แกค วามตายแล ว ก็ ไ ม มี คํ า ขอของบุ ค คลดั ง กล า ว
จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีนี้ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖/๒๕๕๕)
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาจนถึ ง ขั้ น ตอนกํ า หนด
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏวาผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดี
ไดยื่นคําแถลงตอตุลาการเจาของสํานวนวา ผูรับมอบอํานาจไดลาออกจากการเปนผูรับมอบ
อํ า นาจของผู ฟ อ งคดี แ ล ว และแจ ง ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ถึ ง แก ก รรมประมาณ ๒ – ๔ ป ม าแล ว
ศาลปกครองสูงสุดจึงยกเลิกกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และใหรอการพิจารณาไวจนกวา
จะมีผูยื่นคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัดนี้ พนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
ไมปรากฏวามีบุคคลใดยื่นคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีนี้
ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๕)
คดีนี้ปรากฏวา ผูฟองคดีไดถึงแกความตายตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
และไมปรากฏวามีบุคคลใดยื่นคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
ประกอบกับคดีนี้ผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ที่ ใ ห ผู ฟ อ งคดี ช ดใช ค า สิ น ไหมทดแทนจากการกระทํ า ละเมิ ด แก ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง และผูฟองคดีเปนฝายอุทธรณ จึงไมมีคําบังคับตาม
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่มีผลผูกพันใหผูถูกฟองคดีทั้งสองตองปฏิบัติตาม ดังนั้น
หากจําหนายคดีออกจากสารบบความจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูถูกฟองคดีทั้งสอง ซึ่งเปน
คูกรณี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูยื่นคํารองขอสงสําเนามรณบัตรตอศาลในวันนั่งพิจารณาคดี
จึงไมมีเหตุจําเปนที่จะตองแจงเหตุแหงการตายของผูฟองคดีใหคูกรณีในอุทธรณทราบกอน
จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๖/๒๕๕๕)
(๓) กรณีที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดก ภรรยาของผูฟองคดี
ไมมีสิทธิขอเขาแทนที่ผูฟองคดีที่ถึงแกความตาย
ผู ฟ อ งคดี ไ ด ยื่ น ฟ อ งคดี นี้ ใ นฐานะผู จั ด การมรดกของผู ต ายซึ่ ง เป น สิ ท ธิ
เฉพาะตัวของผูจัดการมรดก เมื่อผูฟองคดีถึงแกความตาย สิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะ
ผูจัดการมรดกยอมสิ้นสุดลง หาไดตกทอดไปยังทายาทของผูฟองคดีไม เมื่อนาง ด. เปนเพียง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๔๕

ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดีเทานั้น ยอมไมอาจเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแก
ความตายได ที่ศาลปกครองชั้นตนอนุญาตใหนาง ด. เขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย
จึงไมชอบตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๘/๒๕๕๔)
(๔) กรณีที่ศาลเห็นวาไมมีเหตุและความจําเปนที่จะใหผูรองเขามาแทนที่คูกรณี
ที่ถึงแกความตาย
การอนุญาตใหบุคคลเขามาดําเนินคดีแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายเปน
ดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเหตุสมควร แมผูรองจะ
เปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันกับผูฟองคดี เชนเดียวกับนาย ด. ผูจัดการมรดกผูฟองคดี
ตามคํ า สั่ ง ศาลจั ง หวั ด ชลบุ รี ก็ ต าม เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและเหตุ ส มควรแล ว เห็ น ว า
ผูจัดการมรดกมีหนาที่ที่จะทําการเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดกตาม
ความในมาตรา ๑๗๑๙ และการกระทําของผูจัดการมรดกตองรับผิดตอทายาทตามความใน
มาตรา ๑๗๒๐ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย และตามบทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔
วิ ธี จั ด การและป น ทรั พ ย ม รดก แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ดั ง นั้ น การที่
ศาลปกครองชั้นตนไมอนุญาตใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดี ซึ่งไดเรียกนาย ด. เขามาแทนที่
ผูฟองคดีตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว จึงไมมีเหตุและ
ความจําเปนที่จะใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๕/๒๕๕๕)
๒.๑๐ การขออนุญาตใหพิจารณาคดีใหมหรือฟองคดีใหม (มาตรา ๖๒)
(๑) คํารองอุทธรณคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความเนื่องจากผูฟองคดี
มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น หากมิ ไ ด เ ป น การคั ด ค า นคํ า สั่ ง ศาลแต แ สดง
ใหเห็นวามีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ถือไดวาเปนคําขอใหศาลอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม
หรือฟองคดีใหมตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจาก
ผูฟองคดีไมดําเนินการจัดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลหรือแจงความจํานงเปนหนังสือขอให
ศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด และผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนความวา การที่ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่ง
ใหจัดทําคําคัดคานคําใหการนั้นเนื่องมาจากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด โดยคํารอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนการอุทธรณคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนวา
ศาลปกครองชั้นตนใชดุลพินิจมีคําสั่งดังกลาวโดยไมชอบดวยเหตุผลหรือไมชอบดวยกฎหมาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๔๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

อยางไร แตเมื่อพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีแลวเห็นวามีความประสงคเพื่อขอให
ศาลปกครองอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เท านั้น ซึ่ งการพิจารณาวาเหตุที่ผูฟองคดีแสดงมานั้นเปนเหตุ สุดวิสัย
หรื อ เหตุ อั น สมควรหรื อ ไม และสมควรจะอนุ ญ าตให พิ จ ารณาใหม ห รื อ ฟ อ งคดี ใ หม ห รื อ ไม
จึงอยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งใหจําหนายคดีนี้ จึงมีคําสั่งใหสงคําขออนุญาต
ใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมที่ผูฟองคดีขอมาในคํารองอุทธรณไปยังศาลปกครองชั้นตน
ที่ มี คํ า สั่ ง ให จํ า หน า ยคดี นี้ เ พื่ อ พิ จ ารณาและมี คํ า สั่ ง ต อ ไป (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๑๓๒/๒๕๕๕)
(๒) กรณีที่ศาลเห็นวามิใชเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควร
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ เนื่องจากผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามที่ศาลมีคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด
ผูฟองคดียื่นคําขอใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมตอศาลปกครองชั้นตน โดยอางเหตุแหงการ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามหมายแจงคําสั่งศาลวา ผูฟองคดีไมรูกฎหมายและไมเขาใจระเบียบ
วิธีการฟองคดี อีกทั้ง ผูฟองคดีไมอยากมีปญหากับหนวยงานของรัฐจึงไมกลาทําตามคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตน ซึ่งกรณีมิใชเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะอนุญาตให
พิจารณาใหมไดตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําขอใหพิจารณาใหมนั้นไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓/๒๕๕๕)
๒.๑๑ การขอให ศ าลปกครองพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ห รื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าด
คดีปกครองใหม (มาตรา ๗๕)
๑) ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
กรณีที่ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย เนื่องจาก
เห็นวา กระบวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมชอบดวยกฎหมาย ถือไดวาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เปนผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมได
คดีนี้เปนกรณีที่มีผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พนักงานสอบสวนจึงสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผูรอง)
พิจารณาดําเนินการ ตอมา ผูรองสงรายงานการไตสวนของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโทษ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๔๗

ทางวินัยของผูฟองคดี โดยผูรองมีมติเปนเอกฉันทวาการกระทําของผูฟองคดีมีมูลเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง จึงใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาลงโทษทางวินัย
แกผูฟองคดี ซึ่งตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ เห็นไดวา
ผูรองเปนผูตรวจสอบและแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
และไดมีการดําเนินการไตสวนผูกลาวหาและพยานบุคคลรวมทั้งพยานเอกสาร และพยานวัตถุ
ผู ร อ งจึ ง เป น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการชี้ มู ล ความผิ ด ของผู ฟ อ งคดี ม าตั้ ง แต ต น ผู ร อ งจึ ง เป น
บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของในการวินิจฉัยดังกลาว จึงสมควรจะตองเขามาในคดี
ตั้งแตตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๕๔)
๒) กรณี ที่ ข อให ศ าลพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ห รื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าด
คดีปกครองใหมได
กรณี ที่ ผูร องเป นบุ คคลภายนอกผู มี ส วนได เสียหรื ออาจถู กกระทบจาก
ผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๔/๒๕๕๒
หมายเลขแดงที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมีคําบังคับใหนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปฏิบัติหนาที่
โดยออกคําสั่งใหผูรอง ผูประกอบกิจการอูซอมรถสามลอเครื่องดําเนินการระงับเหตุรําคาญ และให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งอยางตอเนื่องจนกวาเหตุรําคาญจะหมดสิ้นไป
ทั้ ง นี้ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด จึ ง ถื อ ว า ผู ร อ งเป น บุ ค คลภายนอก
ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
และเหตุที่ผูรองมิไดเขามาในกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวไมปรากฏวาเปนความผิดของผูรอง
ผูร องจึ งเป นผู มี สิ ทธิ ยื่ นคํ าร องขอพิ จารณาพิ พากษาคดี หรือมี คําสั่ งชี้ ขาดคดี ปกครองใหม ได
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๕๕)
คดีนี้ผูฟองคดีไดฟองอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ผู ถู ก ฟ องคดี ที่ ๒) และเจ า พนั ก งานที่ ดิ นจั ง หวั ดมุ กดาหาร (ผู ถู กฟ องคดี ที่ ๓)
ตอศาลปกครองชั้นต นขอใหศาลมี คําพิ พากษาหรื อคําสั่ งเพิ กถอนคําสั่ งของผู ถูกฟ องคดีที่ ๑
ที่ เพิ กถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ของผู ฟองคดี คํ าวินิจฉัยอุ ทธรณ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. แทนฉบับที่ถูกเพิกถอนไป และระงับการออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ของที่ดินแปลงดังกลาวใหแกคุณหญิง ว. (ผูรอง) ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคํ าพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๕๓ ใหเพิกถอนคํ าสั่งของผูถูกฟ องคดีที่ ๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๔๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ออกโฉนดที่ดินใหแก
ผู ร อ ง คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ดั ง กล า วจึ ง มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ผู ร อ งซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอก แตผูรองมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกลาว ตามมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ ง (๒) แห งพระราชบั ญญั ติ จัดตั้ งศาลปกครองฯ ผู ร องจึ งเป นผู มี สิทธิ ขอใหพิ จารณา
พิพากษาคดีใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๕)
๓) กรณี ที่ ไ ม อ าจขอให ศ าลพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ห รื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าด
คดีปกครองใหม
กรณี ที่ ศ าลมิ ไ ด มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองเสร็ จ
เด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง
ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความโดยมิไดวินิจฉัยเนื้อหาในประเด็นแหงคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๗/๒๕๕๔
ที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ และที่ ๒๖๐/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณี ที่ ไ ม เ ข า หลั ก เกณฑ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ตามมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)
(๑) พยานหลั ก ฐานใหม หมายถึ ง พยานหลั ก ฐานอั น เป นข อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับคดีที่คูกรณีไมเคยทราบถึงการมีอยูของพยานหลักฐานนั้นมากอน และยังไมถูกเสนอ
เขามาในสํานวนคดี
ผูฟองคดีอางวา กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ว า ด ว ยการสั่ ง ข า ราชการ
พลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด
เป น พยานหลัก ฐานใหม อัน อาจทํ า ให ขอ เท็ จ จริง ที่ฟ งยุ ติแ ลว เปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ า คั ญ
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า พยานหลั ก ฐานใหม หมายถึ ง พยานหลั ก ฐาน
อันเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่คูกรณีไมเคยทราบถึงการมีอยูของพยานหลักฐานนั้นมากอน
และยั ง ไม ถู ก เสนอเข า มาในสํ า นวนคดี ดั ง นั้ น พยานหลั ก ฐานใหม จึ ง หมายถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับคดี ไมใชตัวบทกฎหมาย กฎหมายใดๆ ก็ตามที่บังคับใชอยูในขณะที่ขอเท็จจริงในคดี
เกิดขึ้นไมใชพยานหลักฐานใหม เพราะกฎหมายที่ประกาศบังคับใชอยูเปนเรื่องที่ถือวาศาลตอง
รูเอง การที่ผูฟองคดีอางวาศาลปกครองไมไดนํากฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว มาวินิจฉัยคดี จึงเปน
กรณีที่ผูฟองคดีโตแยงการวินิจฉัยของศาลวาไมถูกตอง ไมใชกรณีที่ศาลปกครองฟงขอเท็จจริง
ผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๔๙

ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุดังกลาวมาขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
คดีใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๘/๒๕๕๕)
(๒) การขอใหพิ จ ารณาคดี ใหม โดยขอค า เสี ย หายเพิ่ ม ขึ้ น เป น กรณี ที่
ไมตองดวยมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแหงคดีไปแลว
โดยมี คําพิพ ากษาให ผูถู กฟ องคดี ที่ ๑ ชดใชค าเสียหายใหแกผู ฟองคดี พรอมดวยดอกเบี้ ย
ตามคดี ห มายเลขแดงที่ อ.๒๖๘/๒๕๕๑ คดี นี้ จึ ง ถื อ เป น ที่ สุ ด แล ว ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูฟองคดีมายื่นฟองเพื่อขอใหมีการพิจารณาคดีใหมก็เพื่อ
ตองการใหศาลปกครองพิจารณาคดีเพื่อใหผูฟองคดีไดรับการชดใชคาเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งกรณีตามขอพิพาทนี้ถือเปนเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีไปแลว
โดยใชดุลพินิจในการพิจารณารับฟงขอเท็จจริงและมีคําพิพากษา คดีดังกลาวจึงถือวาเปนคดีที่
ถึงที่สุดแลว กรณีตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงมิใชกรณีที่ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดอันอาจ
ทํา ใหข อเท็จจริงที่ รับ ฟงเปนที่ยุ ติแลว นั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ และก็ไมปรากฏวา
มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
จึงไมตองดวยมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๔/๒๕๕๔)
(๓) คํ า พิ พ ากษายกฟ อ งคดี อ าญาของศาลยุ ติ ธ รรม ไม ถื อ เป น
พยานหลั ก ฐานใหม อั น อาจทํ า ให ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ฟ ง เป น ยุ ติ แ ล ว ในการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง
ชี้ ข าดคดี ปกครองใหม โดยอ างว ามี พยานหลั กฐานใหม อั นทํ าให ข อเท็ จจริ งที่ ฟ งเป นยุ ติ แล ว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ เนื่องจากศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาที่ ๑๓๓๗๔/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิพากษายกฟองผูฟองคดีในขอหาพยายามฆาผูอื่นและไมลงโทษจําคุก
ผูฟองคดีในขอหาพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต
ผูฟองคดีจึงไมไดกระทําผิดวินัยแตอยางใด นั้น การที่ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาดังกลาวถือเปน
การดํ า เนิ น การตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา จึ ง เป น การดํ า เนิ น การคนละส ว นกั บ
การดําเนินการทางวินัย เนื่องจากการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคดีอาญามีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่แตกตางกัน ทั้งไมมี
กฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดใหการดําเนินการทางวินัยตองถือตามผลของคดีอาญา ดังนั้น
แมในคดี อาญาศาลฎีกาจะพิพากษายกฟอง แตหากการสอบสวนทางวินัยมีพยานหลักฐาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๕๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

รั บ ฟ ง ได ว า ข า ราชการผู ถู ก กล า วหามี พ ฤติ ก ารณ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย ผู บั ง คั บ บั ญ ชาก็ มี อํ า นาจ
ออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูถูกกลาวหาตามควรแกกรณีได กรณีตามขอกลาวอาง
ของผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม ถื อ ว า มี พ ยานหลั ก ฐานใหม อั น อาจทํ า ให ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ฟ ง เป น ยุ ติ แ ล ว
เปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ า คั ญ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๔)
(๔) กรณี ที่ เป นการโต แย งการใช ดุ ล พิ นิ จในการรั บฟ งพยานหลั กฐาน
ของศาล
ค ดี นี้ ผู ฟ อ ง ค ดี ยื่ น คํ า ข อ ใ ห พิ จ า ร ณ า ค ดี ใ ห ม โ ด ย อ า ง ว า
มีพยานหลักฐานใหม คือ หนังสือของบริษัท SonTek/YSI Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวันที่
๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ ที่ แ จ ง ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ว า ผู แ ทนแต เ พี ย งผู เ ดี ย วของ SonTek Inc.
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง รวมถึ ง ประเทศไทยคื อ บริ ษั ท Sea and Land Technologies PL
และตั ว แทนที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ทดั งกล าวสํ าหรั บกรมชลประทาน คื อ บริ ษั ท พรี ซี ซั น
คอมมูนิเคชั่น จํากัด อันแสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความสนิทสนมกับผูผลิตเครื่องวัด
กระแสน้ํ า รายนี้เ ปนอย างดี และการจั ดทําขอบเขตของงาน และเอกสารประกวดราคาของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขัดตอขอ ๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาขอกลาวอางดังกลาวเปนเพียงการโตแยง
ดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลที่ไดวินิจฉัยแลววา กรณีที่ผูฟองคดีไดพยายาม
ติดตอซื้อสินคาจากบริษัทตัวแทนจําหนายแตบริษัทดังกลาวไมจําหนาย เครื่องวัดกระแสน้ําให
ผูฟองคดีนั้น ไมถือเปนเหตุสุดวิสัยอันทําใหผูฟองคดีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดผูฟองคดี
จึ ง ไม อ าจนํ า ข อ อ า งเรื่ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ กํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ
ที่จัดซื้อที่เปนการเอื้อประโยชนแกผูเสนอราคาบางรายมาขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองใหม ไ ด ประกอบกั บ หนั งสื อของบริ ษั ท SonTek/YSI Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่มีไปถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิใชพยานหลักฐานใหม
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ขอกลาวอางของ
ผูฟองคดีที่จะขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมจึงไมเขา
หลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
จึงมีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๑/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๕๑

คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมโดยอางวา เอกสารรายงานผลการอาน แปล ตีความภาพถาย
ทางอากาศบริ เ วณที่ ข อออกหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน ที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ส ง ต อ
ศาลปกครองชั้ น ต น เป น เอกสารเท็ จ เอกสารดั ง กล า วไม ป รากฏว า มี ล ายมื อ ชื่ อ ของผู ใ ด
เปนผูอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ อีกทั้ง พบวาไมมีลายมือชื่อของนักวิชาการแผนที่
ภาพถายชํานาญการ และลายมือชื่อของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทําแผนที่ภาพถาย ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญของศาลในทางวิเคราะหภาพถายทางอากาศและแผนที่ เอกสารทั้งสองฉบับดังกลาว
จึ ง เป น โมฆะเพราะทํ า ขึ้ น โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย ศาลปกครองสู ง สุ ด เห็ น ว า รายงาน
ผลการอาน แปล ตี ความภาพถายทางอากาศที่ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สงต อศาลปกครองชั้นตน
มิใชเอกสารหรือพยานหลักฐานใหม แตเปนพยานหลักฐานที่ไดมาตามกระบวนพิจารณาและ
สงใหผูฟองคดีท้ังสองทราบแลว สวนกรณีศาลปกครองชั้นตนรับฟงพยานหลักฐานรายงาน
การอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สงตอศาล แมจะไมมีลายมือชื่อ
ของนักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ และลายมือชื่อของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทํา
แผนที่ ภ าพถ า ย เป น ผู อ า น แปล ตี ค วามภาพถ า ยทางอากาศบริ เ วณที่ ดิน ดั ง กล าว ก็ ไ ม ไ ด
หมายความว า เอกสารดั ง กล า วเป น เอกสารเท็ จ แต อ ย า งใด และการรั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐาน
ดังกลาวเปนดุลพินิจของศาลปกครองชั้นตนหาใชเปนการรับฟงพยานหลักฐานผิดพลาดหรือ
มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
หรื อ คําพิ พ ากษาหรื อคํ าสั่ ง นั้ น ไดทํ า ขึ้น โดยอาศั ยขอ เท็ จ จริง หรือ ขอกฎหมายใด และต อ มา
ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายนั้ น เปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ า คั ญ ซึ่ ง ทํ า ให ผ ลแห ง คํ า พิ พ ากษา
หรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคํารอง
ขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชีข้ าดคดีใหมของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจาณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๕๕)
กรณี ที่ ผู ร อ งมิ ไ ด เ ข า มาในการพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครอง
เปนความผิดของผูรองเอง (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)
คดี นี้ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏในคํ า ร อ งขอให พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ หม ว า
ผูรองทราบวาผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง จึงรอใหศาลปกครองมีหนังสือเรียกผูรอง
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานในสวนที่เกี่ยวของ แตผูรองไมไดรับหนังสือดังกลาว
แตอยางใด กรณีจึงรับฟงไดวา ผูรองไดรับรูถึงการที่ผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลปกครองแลว
แตผู รองซึ่งเปนผู มีส ว นไดเ สี ยหรืออาจถู กกระทบจากผลของคดีดังกลาว มิ ไดยื่ นคํารองขอ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๕๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตอศาลปกครองในคดีดังกลาวไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา ขอเขามาเปนคูกรณีดวยการ
รองสอดตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จนกระทั่งศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๕๓ ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓
ที่ออกโฉนดที่ ดินใหแกผูรอง กรณีจึงถือไดว าการที่ผูรองมิไดเ ขามาในการพิ จารณาคดีของ
ศาลปกครองเปนความผิดของผูรองเอง ศาลจึงไมอาจรับคํารองขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม
ของผู ร อ งไว พิ จ ารณาตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
จึงมีคําสั่งไมรับคําขอพิจารณาพิพากษาคดีใหมของผูรองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๓/๒๕๕๕)
กรณีที่ยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมเมื่อพนกําหนดเวลา (มาตรา ๗๕
วรรคสาม)
ศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๔/๒๕๕๒
หมายเลขแดงที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่โดยออกคําสั่งใหผูรอง ซึ่งเปนผูประกอบ
กิจการอูซอมรถสามล อเครื่องดําเนินการระงับเหตุรําคาญ และใหผูถูกฟ องคดีที่ ๑ ติ ดตาม
ผลการปฏิบัติตามคําสั่งอยางตอเนื่องจนกวาเหตุรําคาญจะหมดสิ้นไป ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด จึงถือวาผูรองเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูก
กระทบจากผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี และเหตุที่ผูรองมิได
เขามาในกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวไมปรากฏวาเปนความผิดของผูรอง ผูรองจึงเปนผูมีสิทธิ
ยื่ น คํ า ร อ งขอพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ห รื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองใหม ไ ด ต ามมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตปรากฏจาก
การใหถ อยคําของน องสาวของผู รอง ผูฟองคดี และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน
๓ คน โดยทั้งหมดไดใหถอยคําตอศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทํานอง
เดียวกันวา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ นาย ช. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม
ไดนัดประชุมผูฟองคดี ผูรอง รวมทั้งผูรับมอบอํานาจทั้งสามของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา
แกไขปญหาอูซอมรถ และดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม จึงถือวาผูรอง
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมไดในวันดังกลาวเปนอยางชา
ดังนั้น ผูรองจะตองยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว เมื่อผูรองยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดีปกครองใหม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ จึงพนเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรองไดรู
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หรื อ ควรรู ถึ ง เหตุ ซึ่ ง อาจขอให พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ใหม ศาลจึ ง ไม อ าจรั บ คํ า ขอนี้
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๕๕)
คดีนี้ผูฟองคดีอางเหตุแหงการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
ในคดีใหมวา เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
ที่ศ าลนํ า มาใช เ ปน ฐานในการคํ า นวณค า ทดแทนที่ ดิ น ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งตองยื่นคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือ
มีคําสั่งใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหมได เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลไดอานคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดใหผูฟองคดี
ทราบเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุ
ซึ่ ง อาจขอให พิ จ ารณาพิพ ากษาหรือ มี คํา สั่ง ใหม ไ ด เพราะผูฟ อ งคดีมี สิ ท ธิ ข อคั ดถ า ยสํ า เนา
คําพิพากษาเพื่อใหทราบรายละเอียดทั้งหมดในคําพิพากษาได โดยตองยื่นคําขอใหศาลพิจารณา
คดีใหมภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นเมื่อพนระยะเวลา
ดังกลาว ศาลจึงไมอาจรับคําขอนี้ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๓/๒๕๕๕)
๒.๑๒ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๖๓)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒.๑๓ การบังคับคดี
(๑) กรณี ที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า พิ พ ากษาภายในระยะเวลาที่
ศาลปกครองกําหนด หากผูฟองคดีมีคําขอใหศาลออกคําบังคับในกรณีดังกลาว คําขอดังกลาว
ถือไดวาเปนคําขอใหศาลเรงรัดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามคําพิพากษาใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดตอไป ดังนั้น การที่ศาลออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีชี้แจงอุปสรรคภายในระยะเวลา
ที่ศาลกําหนด คําบังคับคดีดังกลาวจึงไมใชคําสั่งขยายเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาของศาล
และเปนคําบังคับคดีที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายแลว
คดี นี้ศาลปกครองสูงสุ ดมี คําพิพากษาให ผูถูกฟองคดี กอสรางทางเท า
และปลู ก ต น ไม ใ หม ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ที่ มี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด และ
ศาลปกครองชั้นตนไดอานผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยเปดเผยแลว แตปรากฏวา
ผูถูกฟองคดียังมิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวนจนลวงเลย
วันที่ที่กําหนดไวตามคําพิพากษา เมื่อผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนออกคําบังคับ
ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายหลังจากที่ระยะเวลา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ตามที่ กํา หนดไวใ นคํ าพิ พ ากษาได ลว งเลยไปแลว จึงเป นการพ น วิสัยที่ ศ าลปกครองชั้นต น
จะดําเนินการใหได แตคําขอดังกลาวมีความประสงคอันแทจริงที่จะขอใหศาลออกมาตรการ
เรงรัดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดตอไป เมื่อศาลปกครองชั้นตนเรียกผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีมาไตสวน และได
พิจารณาตรวจสอบเหตุผลของเรื่อง รวมทั้งกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีจัดทํารายละเอียด
ของโครงการตางๆ วามีอุปสรรคขอขัดของในเรื่องใดบาง และมีแผนงาน (ตารางเวลา) ที่จะตอง
ดํ า เนิ น การและมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น อย า งไรบ า งส งศาล ๑ ชุ ด และสํ าเนาส งผู ฟ องคดี ที่ ๑
ผูฟองคดี ที่ ๘ ผู ฟองคดี ที่ ๓๐ และผู ฟ องคดีที่ ๕๓ ทุกๆ ๔๕ วัน นั บ แตวัน ไตส วนคํ าขอออก
คํ า บั ง คั บ คดี ข องผู ฟ อ งคดี การออกคํ า สั่ ง ดั ง กล า วจึ ง เป น คํ า สั่ ง ให มี ก ารชี้ แ จงสภาพป ญ หา
และอุปสรรคเพื่อใหเห็นภาพรวมของปญหาอุปสรรคและจัดทําแผนงานเรงรัดการดําเนินการ
ตามกรอบของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเดิมไดตอไปโดยเร็วตามที่ผูฟองคดีรองขอแลว
คําบังคับคดีดังกลาวจึงมิใชคําสั่งขยายเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
อั น มี ลั ก ษณะเป น การแก ไ ขคํ า สั่ ง ของศาลปกครองสู งสุ ดแต อย างใด ประกอบกั บคํ าบั งคั บที่
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดในคดีนี้ในสวนที่ผูฟองคดีทั้งหาสิบเกาคนขอใหศาลปกครองชั้นตน
ออกคําบังคับคดีมิใชคําบังคับที่สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) หรือคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินตามคําพิพากษาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ที่จะตองนําบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๒ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน คําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนั้น การออก
คําบังคับคดีดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนการออกคําบังคับคดีโดยชอบดวยกฎหมาย
ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๔๓๔-๔๓๖/๒๕๕๔)
(๒) กรณีที่เปนคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน มาตรา ๗๐ วรรคสอง แหง
พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ง ศาลปกครองฯ กํ า หนดใหร อการปฏิบั ติต ามคํ าบังคั บ ไว จ นกว า จะพ น
ระยะเวลาอุทธรณ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหรอการบังคับไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕) ดําเนินการจัดใหมีไฟฟาใหกับผูฟองคดีและราษฎร หมูที่ ๘ ตําบลหนองตาแตม อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามอํานาจหนาที่ และหามมิใหกองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)
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โดยศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการขยายเขตปกเสา
พาดสายระบบจําหนายไฟฟาในบริเวณพื้นที่ดังกลาว เมื่อผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองชั้นตน
ออกคําบังคับไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๕ ใหดําเนินการตามคําพิพากษาและออกคําบังคับคดีไปยัง
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยหามผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ เขาพื้นที่เพื่อปกเสา
ไฟฟาพาดสายไฟฟาขยายเขตไฟฟาจําหนายไฟฟาใหผูฟองคดีและชาวบาน แมคดีนี้ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ มิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอุทธรณ
คําพิ พ ากษาดั ง กล า ว ซึ่งคํ าบั งคั บ ของศาลปกครองชั้นต นต อผูถู กฟ องคดีที่ ๕ เกี่ ย วพั นกั บ
คําบังคับ ดังกล าวต อผูถู กฟ องคดีที่ ๒ ดังนั้ น คดีนี้จึงเป นกรณีที่ มีการอุทธรณคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนซึ่งตองรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุดตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคํารอง
ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๕)
(๓) กรณีฟองวาการดําเนินการของผูถูกฟองคดีไมเปนไปตามคําพิพากษา
ถือเปนการโตแยงเกี่ยวกับการบังคับคดี ตองวากลาวกันในคดีเดิม
คดีนี้ผูฟองคดีฟองวาการพิจารณาประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก
ผูฟองคดีใหมตามคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยา ที่ ๙๒/๒๕๕๒ เรื่อง เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังคงมีการประเมินที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑและใช
วิธีการเชนเดิมอันเปนการไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ไดมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหเพิกถอนคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยา ที่ ๘๗/๒๕๔๘ เรื่อง เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะในสวนที่ใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ใหแก
ผู ฟองคดีแ ละใหผู ถู กฟองคดี ที่ ๑ ดํ าเนิ นการเกี่ย วกั บการพิจ ารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดือนใหแ ก
ผู ฟ อ งคดี ใ ห ถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายกํ า หนด จึ ง ขอให ศ าลปกครอง
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยา ที่ ๙๒/๒๕๕๒ ดังกลาว เห็นวา
คําฟองขอหานี้มีผลเทากับเปนการโตแยงเกี่ยวกับการบังคับคดีวาไมไดอนุวัตรใหเปนไปตาม
คําพิพากษา ผูฟองคดีชอบที่จะยกขึ้นวากลาวในคดีเดิมเพื่อใหมีการดําเนินการบังคับคดีตาม
คําพิพากษา จะนําคดีมาฟองเปนคดีใหมไมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๕๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
๓.๑ คดีฟองตรงตอศาลปกครองสูงสุด
การสงคําฟองคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
คดีนี้ผูฟองคดีฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด ๓ ขอหา ซึ่งในขอหาที่สามเปนการฟอง
ขอเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่แจงใหผูฟองคดีนําเงินบํานาญ เงิน ชคบ. และเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพที่ไดรับไปคืนแกผูถูกฟองคดี โดยองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําฟองขอหา
ดังกลาวมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งใหศาลปกครองสูงสุด
แยกคําฟองขอหาที่สามเปนอีกคดีหนึ่งเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีแยกกันไปตามขอ ๘๐ ประกอบกับ
ขอ ๙๘ แหงระเบียบฯ ว าดว ยวิ ธี พิจารณาคดีปกครองฯ และใหสงคําฟ องในคดีที่มีคําสั่งให
แยกออกเปนคดีใหมไปยังศาลปกครองกลาง ซึ่งเปนศาลที่คดีนี้อยูในเขตอํานาจตามมาตรา ๑๐
ประกอบกับ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง แหง พระราชบัญญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองฯ
และขอ ๙๙ แหงระเบียบดังกลาว เพื่อใหรับคําฟองดังกลาวไวลงทะเบียนในสารบบความ แลวให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๔/๒๕๕๔)
คดี นี้ผูฟองคดี ฟองว า การที่นายกรัฐ มนตรีประกาศใชพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยใหสิทธิเฉพาะบุคคลที่มีถิ่นกําเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรงเปนการเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครทั้งฉบับ คดีนี้จึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ตามมาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
แตเปนคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙๙ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เสนอใหประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณามีคําสั่งใหสงคําฟองคดีนี้
ไปยั ง ศาลปกครองชั้ น ต น เพื่ อ พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ต อ ไป และมี คํ า สั่ ง จํ า หน า ยคดี
ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๕๗

คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งขอให ศ าลปกครองสู ง สุ ด เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษากาฬสิ น ธุ พร อ มคื น สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ ที่ ผู ฟ อ งคดี พึ ง ได รั บ และเพิ ก ถอนมติ
คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต ๓ กับให
เพิกถอนมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นวา กรณีตามคําฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
จึ ง เสนอประธานศาลปกครองสู ง สุ ด เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง ให ส ง คดี นี้ ไ ปยั ง ศาลปกครองชั้ น ต น
และมี คํ าสั่งจําหน ายคดี ออกจากสารบบความตามขอ ๙๙ แหงระเบีย บฯ ว าดว ยวิธีพิจาณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๔)
๓.๒ คดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
คูกรณีมีสิทธิยื่นอุทธรณไดเฉพาะคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหผูอุทธรณ
สามารถยื่ นอุ ท ธรณคั ดค า นได เ ฉพาะคํ าพิ พ ากษาหรื อคํ าสั่ง ของศาลปกครองชั้ น ต น เท านั้ น
มิไดบัญญัติใหผูอุทธรณสามารถยื่นอุทธรณคัดคานคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีใน
ศาลปกครองชั้ น ตน ดว ยแตอ ย า งใด ที่ ผูฟ อ งคดี อุ ท ธรณ คั ด ค า นคํา แถลงการณ ข องตุล าการ
ผู แ ถลงคดี ใ นศาลปกครองชั้ น ต น ศาลปกครองสู ง สุ ด จึ ง ไม จํ า ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น นี้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๔)
๓.๒.๑ ผูมีสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษา
ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใชระยะเวลาที่กําหนดไวตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกําหนด ที่อาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมตามที่กําหนดไวในขอ ๖ แหงระเบียบดังกลาว ศาลจึงไมมีอํานาจขยายระยะเวลา
ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาได (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๕๓๖/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๔/๒๕๕๕
และที่ ๓๙๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๕๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คําอุทธรณเพิ่มเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชนเดียวกัน
เมื่อการยื่นอุทธรณเพิ่มเติมตองเปนกรณีที่คําอุทธรณสมบูรณครบถวนแลว
คําอุทธรณของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ มิไดแสดงขอเท็จจริงและเหตุผล
ในการคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และเปน
กรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได ซึ่งขอ ๑๑๑ (๑) แหงระเบียบเดียวกัน กําหนดใหพิพากษา
ยกอุ ท ธรณ นั้ น โดยไม ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น อุ ท ธรณ และเมื่ อศาลปกครองสู งสุ ดไม อาจรั บ
คําอุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดวยเหตุดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับ
คําอุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนคําอุทธรณเพิ่มเติมได และหากผูฟองคดี
ประสงคจะยื่นคําอุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนคําอุทธรณในคดีนี้ ศาลปกครอง
สูงสุดก็ไมอาจรับไวพิจารณาไดเนื่องจากเปนการยื่นคําอุทธรณเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
ไดมีคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงพิพากษายกอุทธรณ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๒๓/๒๕๕๔)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันครบ
กําหนดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน คือ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ การที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําอุทธรณ
เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม ช อบด ว ยมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
ศาลปกครองไมอาจรับคําอุทธรณเพิ่มเติมของผูถูกฟองคดีไวพิจารณาได จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณเพิ่มเติมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๖/๒๕๕๔)
คํ า อุ ท ธรณ เ พิ่ ม เติ ม ของผู ฟ อ งคดี แม จ ะเป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ มี ร ายการ
สมบู ร ณ ค รบถ ว นตามข อ ๑๐๑ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ แต โ ดยที่
คําอุทธรณเพิ่มเติมถือเปนคําอุทธรณ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณหรืออุทธรณเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต
วั น ที่ ไ ด มี คํ า พิ พ ากษาดั ง กล า วกล า วคื อ ภายในวั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ การที่ ผู ฟ อ งคดี
ไดยื่นคําอุทธรณเพิ่มเติมฉบับดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
จึงเปนการยื่นคําอุทธรณเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําอุทธรณเพิ่มเติมของผูฟองคดีไว

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๕๙

พิ จ ารณาได จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า อุ ท ธรณ เ พิ่ ม เติ ม ของผู ฟ อ งคดี (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๕)
๓.๒.๓ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา เปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีไมอาจยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไดอีก
และไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวในอุทธรณคําพิพากษาได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๔ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๕๔ และที่ ๕๔๐/๒๕๕๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน)
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ
๑) คําอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาคํา อุ ท ธรณข องผู ฟ อ งคดีทั้ ง สิบ เอ็ด คนแล ว ปรากฏว า
คําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนมีขอความในหนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๙ ถึง ๓๑ วา “...การที่
ศาลวินิจฉัยวา ขออางของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดจึงฟงไมขึ้น นั้น จึงเปนการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน
อยางรายกาจสุดขีด ชนิดที่เรียกไดวาทํามุมหมุนกลับ ๑๘๐ องศา เลยทีเดียว...” และหนาที่ ๖
บรรทัดที่ ๑๗ ถึงที่ ๑๙ วา “...การที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยใหทายผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในอันที่จะใหมี
การออกคําสั่งฉบับใหมเพื่อใหชาวหมูบานรินทรอุดกลบบอน้ําบาดาลพิพาทไดอีกนั้น จึงเปนการ
วินิจฉัยแบบเลี้ยงไขเพื่อใหมีการนําคดีขึ้นสูศาลอีกเรื่อยๆ ไปอยางไมมีวันสิ้นสุด...” คําอุทธรณ
ของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สิ บ เอ็ ด คนดั ง กล า วมี ข อ ความที่ มี ลั ก ษณะเป น การดู ห มิ่ น หรื อ เสี ย ดสี ศ าล
ที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ถื อ ได ว า เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ใ ช ถ อ ยคํ า ไม สุ ภ าพ ถื อ เป น คํ า อุ ท ธรณ
ที่ ต อ งห า มตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๘/๒๕๕๕)
เมื่ อ พิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ ข องผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ที่ อุ ท ธรณ คั ด ค า น
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแลว ปรากฏวา มีขอความบางสวนในหนา ๑๑ ถึงหนา ๑๓
วา “องคกรตุลาการไมใชเปนองคกรที่เลือกตั้งมาจากประชาชน ไมใชผูแทนของประชาชน...
องคกรตุลาการจะกําหนดหลักเกณฑที่มีผลในทางการเงินมากเกินกวาที่กฎหมายที่ตราโดย
สภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนผูแทนของประชาชนไมได จึงเปนกระบวนการตุลาการบัญญัติไมใช
กระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ... แนนอนวาจะเปนการเพิ่มภาระทางการเงินแกรัฐ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๖๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่จะตองหาเงินมาจ ายตามหลักเกณฑที่ ศาลสร างขึ้นมา...” หนา ๑๘ มีขอความบางสว นว า
“ศาลวางแนวให ผู อื่ น ปฏิ บั ติ แต ใ นขณะเดี ย วกั น ศาลก็ ค วรต อ งปฏิ บั ติ ต ามแนวดั ง กล า ว
ที่ตนเองวางไวดวย หากผูวางแนวไมปฏิบัติตามแนวของตนเองเสียแลว ก็จะเปนเรื่องยากที่จะ
ใหผูอื่นยอมรับปฏิบัตติ าม...” ขอความดังกลาวเปนขอความที่มีลักษณะสอเสียดถึงการพิจารณาคดี
ของศาลวาศาลสรางกฎเกณฑขึ้นมาใชเองเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว
เปนกระบวนการตุลาการบัญญัติ ไมไดคิดคํานึงถึงการใชเงินงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษี
ของประชาชน และตําหนิการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตนวาไมมีหลักเกณฑ
ที่แนนอน ซึ่งคําอุทธรณในสวนนี้ไมใชการโตแยงคัดคานขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และขอความ
ในสวนนี้ก็เพียงพอที่จะรับฟงไดวาเปนการเสียดสีศาลปกครองชั้นตนที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้
โดยไมตองวินิจฉัยคําอุทธรณในสวนอื่นอีกวาเปนคําอุทธรณที่ไมสุภาพหรือไม คําอุทธรณของ
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ จึ ง เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ต อ งห า มตามกฎหมาย (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๕๖๙/๒๕๕๕)
๒) คําอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑)
(๑) ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณมีขอคัดค านคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณไมมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน
คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น พิ พ ากษายกฟ อ ง โดยมี ป ระเด็ น
ที่วินิจฉัยเพียงประเด็นเดียววา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ วธ ๐๒๐๓.๑/๓๐๘
ลงวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๐ ที่ ป ฏิ เ สธคํ า ขอกลั บ เข า รั บ ราชการของผู ฟ อ งคดี ช อบด ว ย
กฎหมายหรือไม ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจปฏิเสธคําขอ
กลั บ เข า รั บ ราชการของผู ฟ อ งคดี โดยอ า งเงื่ อ นไขที่ ห า มส ว นราชการบรรจุ ข า ราชการ
ที่ อ อกจากราชการกลั บ เข า รั บ ราชการประจํ า ในสั ง กั ด ฝ า ยบริ ห าร ตามมาตรการพั ฒ นา
และบริ ห ารกํ า ลั ง คนเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ด ว นที่ สุ ด
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย
ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ตามหนังสือ ที่ วธ ๐๒๐๓.๑/๓๐๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๕๐ ที่ ป ฏิ เ สธคํ า ขอกลั บ เข า รั บ ราชการของผู ฟ อ งคดี จึ ง เป น คํ า สั่ ง ที่ ช อบด ว ยกฎหมาย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๖๑

แต ผู ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ว า ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า เงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ ข องมาตรการพั ฒ นาและ
บริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการที่ ๒ มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบ
จากการปรั บ ระบบราชการ ที่ เ สนอโดยสํ า นั ก งาน ก.พ. ให ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น ลงมติ
ไมช อบดวยกฎหมาย เพราะขัดหรือแยงกับมาตรา ๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า เงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ ข อง
มาตรการดั ง กล า วเป น การลิ ด รอนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู ฟ อ งคดีใ นการขอกลั บ เข า รั บ ราชการ
จากคําอุทธรณของผูฟองคดีจะเห็นไดวาคําอุทธรณของผูฟองคดีมิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนวาไมถูกตองตามกฎหมายอยางไร ดวยเหตุผลเชนไร แตผูฟองคดีกลับ
อุทธรณโตแยงคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดตามคดีหมายเลขดําที่ ฟ.๒๑/๒๕๕๐ หมายเลขแดง
ที่ ฟ.๓๐/๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๕๐ ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี ฟ อ งขอให ศ าลเพิ ก ถอนมติ ข อง
ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ เกี่ ย วกั บ มาตรการพั ฒ นาและบริ ห าร
กําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๒ และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา เพราะเหตุคําฟองไมชอบดวยเงื่อนไขในการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งคดีดังกลาวเปนคนละคดีกับคดีนี้ ดังนั้น คําอุทธรณของผูฟองคดีจึง
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
และเปนกรณีที่ไม อาจแกไขให ถูกตองได ซึ่งข อ ๑๑๑ (๑) แห งระเบียบเดียวกัน กําหนดให
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษายกอุทธรณนั้น โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ
พิพากษายกอุทธรณของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๕)
คํ า อุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ที่ อุ ท ธรณ ว า ผู ฟ อ งคดี ข อคั ด ค า น
คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่เอื้อประโยชนใหแกผูถูกฟองคดี
ฝ า ยเดี ย ว ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ผู ฟ อ งคดี แ ละไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมอย า งแท จ ริ ง
จากขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ระเบียบ กฎ และขอบังคับที่ไดประกอบในสวนของศาลปกครอง
ชั้นตน ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาตามคําขอทายฟองของผูฟองคดีนั้น คําอุทธรณ
มิ ไ ด ก ล า วไว โ ดยชั ด แจ ง ว า ผู อุ ท ธรณ มี ข อ คั ด ค า นคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น ว า
คลาดเคลื่อนในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางไร จึงไมมีลักษณะเปนคําอุทธรณตามที่กําหนด
ไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๕)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง เนื่องจากเจาหนาที่
ไดทําการรังวัดที่ดินตามการนําชี้ของผูฟองคดีและผูครอบครองที่ดินขางเคียงแลว เปนการรังวัด
ที่ชอบดวยกฎหมาย และเมื่อผูถูกฟองคดีไดออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๖๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เปนชั่วคราวใหแกผูฟองคดี ซึ่งเปนไปตามผลการรังวัดและการลงมติที่ประชุมประชาคม จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย การที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีกอสรางบานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยไดตกลงเรื่องเขตที่ดินกันแลว แตตอมามีความขัดแยงกับนาย ช. และทุกคนที่อยูขางเคียง
ตลอดจนเจาหนาที่รังวัดไดเรียกเงินจากผูฟองคดี แตผูฟองคดีไมจายให อีกทั้ง ในปจจุบัน
ความขัดแยงของผูฟองคดีกับเพื่อนบานไดเพิ่มมากขึ้นนั้น เห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดี
มิ ไ ด ร ะบุ ข อ คั ด ค า นคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น ไว โ ดยชั ด แจ ง ว า คํ า พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองชั้ น ต น คลาดเคลื่ อ นหรื อ ไม ถู ก ต อ งในประเด็ น ใด อย า งไร จึ ง เป น คํ า อุ ท ธรณ
ที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๕๕)
คําอุทธรณของผูฟองคดีไดคัดลอกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนมาบางสวนและอางมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวาคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองในประเด็นใด อยางไร และประสงคจะโตแยง
คํ าพิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ นต น ในเรื่ องใด ดว ยเหตุ ผลอย างไร กรณี จึงเป นคําอุ ท ธรณ
ที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๒/๒๕๕๕)
คดี นี้ศ าลปกครองชั้ นตนมี คําสั่งไมรับอุทธรณของผูถู กฟองคดี
ที่ ๓ โดยวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเมื่อพน
ระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนโดยมีสาระสําคัญ
แตเพียงวา เมรุพิพาทสรางขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะมิใชประโยชนสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
และที่ดินที่ใชกอสรางเมรุพิพาทเปนที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันซึ่งยังไมมี
ประชาชนกลุ ม ใดหรื อ หน ว ยงานใดมาขอใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ดั ง กล า ว ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓
และผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๔ จึ ง มี สิ ท ธิ จั ด การและใช ป ระโยชน ใ นท อ งถิ่ น ได ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ รั บ รองเรื่ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนไว หากต อ งรื้ อ ถอนเมรุ พิ พ าทโดยที่
ยั ง ไม ไ ด ใ ช ง านจะเป น การสิ้ น เปลื อ งงบประมาณ และทํ า ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นแก ร าษฎร
จํ า นวนมาก โดยคํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วไม ป รากฏข อ คั ด ค า นว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓
ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ที่ วิ นิ จ ฉั ย ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓ ยื่ น อุ ท ธรณ
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเมื่อพนกําหนดเวลาอุทธรณอยางไร อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๓
ก็มิไ ดมีคําขอใหศ าลปกครองสู งสุ ดมี คําสั่ งกลับ หรือแก คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ
คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา เพียงแตขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งอนุญาตให
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๖๓

ใชประโยชนเมรุพิพาทไปกอน คํารองอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเปน
คําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวานี้เปนกรณีที่ไมอาจแกไข
ใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงไมอยูใน
หลักเกณฑที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับคํารองอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๐/๒๕๕๕)
(๒) คําขออุทธรณ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
(๓) ข อ ที่ ไ ด ว า กล า วกั น มาแล ว โดยชอบในศาลปกครองชั้ น ต น
(ขอ ๑๐๑ วรรคสอง)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเลิกจางผูฟองคดีไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเลิกจางดังกลาว และใหมีคําสั่งจาง
ผูฟองคดีทํางานตอ และใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชัน้ ตน
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ บาท
พร อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ ๗.๕ ต อ ป คํ า ขออื่ น ให ย ก การที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ว า
ผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันที่ลาปวยเกินอัตราปกติตามที่กฎหมายกําหนด นั้น เห็นวา
กรณีดังกลาวเปนการรับคาจางมิใชคาเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา อีกทั้ง ขอเท็จจริงดังกลาว
ผูถูกฟองคดีมิไดยกขึ้นวากลาวกันมากอนในศาลปกครองชั้นตน และมิใชปญหาอันเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ศาลจึงไมอาจรับกรณีนี้
ไวพิจารณาไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๔)
เอกสารของผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ ที่ ไ ด ยื่ น ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น
เมื่อพนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง นั้น เมื่อศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งไมรับไวเปน
สวนหนึ่งของสํานวนคดีตามขอ ๖๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ขอเท็จจริงตามเอกสารดังกลาวจึงเปนขอเท็จจริงที่มิไดวากลาวกันมาในชั้นศาลปกครองชั้นตน
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ยกขอเท็จจริงดังกลาวอางในการยื่นคําอุทธรณ ซึ่งไมเปนปญหาอันเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ แตเปนปญหาอัน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๖๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

เกี่ยวกับประโยชนสวนตัวของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ จึงตองหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ยกขึ้นวากลาว
ในคําอุทธรณตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๙๖/๒๕๕๔)
คดีนี้ผูถู กฟ องคดีไดยื่ นอุท ธรณ ตอศาลปกครองสูงสุ ดความว า
ผูฟองคดีไมมีสิทธิครอบครองที่ดินที่พิพาท เนื่องจากสามีของผูฟองคดีไดสละการครอบครอง
ที่ดินพิพาทใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีดังกลาวเปนการกลาว
อางขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิใช
ปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ
จึ ง เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ต อ งห า มตามกฎหมาย ตามข อ ๑๐๑ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๕)
คดี นี้ ป รากฏว า คํ า อุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ใ นส ว นที่ ข อให
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดี
ไมสามารถเขาทําประโยชนหรือทํามาหากินในที่ดินที่ถูกกระทําละเมิดจากการขุดสระน้ํา และ
ในสวนที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมสามารถเขาทําประโยชน
หรื อ ทํ า มาหากิ น ในที่ ดิ น ที่ ท างราชการนํ า ไปสร า งถนนสาธารณประโยชน ร อบสระน้ํ า และ
ทางเขาออกสระน้ําตามจริงจากการที่ไดรังวัดใหม เปนคําขอใหมที่เกินกวาที่เคยขอมาในคําฟอง
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนขอที่ไมไดยกขึน้ วากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชัน้ ตน ทั้งคําขอใหม
ที่เกินกวาที่ขอมาในคําฟองดังกลาวก็ยังไมอาจถือไดวาเปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือเปนปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะอีกดวย คําอุทธรณข องผูฟองคดี
ในสวนนี้ จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีในสวนดังกลาวจึงชอบแลว
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๒/๒๕๕๕)
กรณีผูฟองคดีอุทธรณวา พันตํารวจเอก ส. ไมมีอํานาจสืบสวน
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียน การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงไมไดมีการเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูถูกกลาวหาไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน เมื่อการสอบสวนไดกระทําลงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายดวยเหตุดังกลาวผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยจึงไมอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยผูฟองคดี และไมอาจรับฟ งถอยคําของพยานเพื่อลงโทษผูฟองคดีทางวินัยได และ
เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได มี คํ า สั่ ง ให ยุ ติ เ รื่ อ งกรณี ที่ ผู ฟ อ งคดี ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย
อยางรายแรง กรณีจึงไมตองรายงานการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีไปตามลําดับชั้นซึ่งจะตอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๖๕

สิ้นสุดการพิจารณาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ แตอยางใด นั้น เห็นวาขออางตามคําอุทธรณดังกลาว
ไมเคยปรากฏในคําฟอง กรณีจึงไมอาจถือไดวาเปนขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไดยกขึ้นวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน ทั้งขออางดังกลาวก็มิใชปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะที่ผูฟองคดีจะยกขึ้นมากลาว
ในคําอุทธรณได จึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณครบถวนนี้เปน
กรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได ทั้งนี้ ตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๐๔ แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๕)
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีในคดีอาญาที่
ผูฟองคดียกขึ้นอางในการยื่นคําอุทธรณนั้น เปนขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนไมรับพิจารณา
เพราะยื่นหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง จึงมิไดเปนขอที่ไดยกขึ้นมาวากันโดยชอบใน
ศาลปกครองชั้นตน อีกทั้งยังไมใชปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือ
ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ประโยชน ส าธารณะที่ จ ะยกขึ้ น อ า งในชั้ น อุ ท ธรณ ไ ด อั น เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่
ไมสมบูรณครบถวนที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดี ปกครองฯ คํ าอุ ทธรณของผู ฟองคดีจึงเปนคําอุ ท ธรณที่ ไมช อบดว ยขอ ๑๐๑
วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
ประเด็นขออุทธรณของผูถูกฟองคดีที่เกี่ยวกับวันเวลาที่ผูฟองคดี
ไดรับหนังสือแจงใหหยุดดําเนินการกอสราง ตามหนังสือแจง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อใด
นั้น ปรากฏตามคําฟองวาผูถูกฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจงใหผูฟองคดี
หยุดการดําเนินงานกอสรางฯ โดยมิไดบรรยายวาไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อใด สวนผูถูกฟองคดี
ใหการวาไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีหยุดงาน ๒ ฉบับ คือ ฉบับแรก วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
และฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ แตผูฟองคดีไดรับหนังสือทั้งสองฉบับพรอมกันในวันที่
๒๙ สิ งหาคม ๒๕๔๙ อี กทั้ งในคํ าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต นก็ไดสรุปขอเท็จจริ ง และ
ขอวินิจฉัยวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการมีหนังสือแจงหยุดงานทั้งสองฉบับ และผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อใด จึงเปนขอเท็จจริงที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน ตามขอ ๑๐๑
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว แมผูถูกฟองคดีจะมิไดยกขึ้น
โตแยงในคําใหการเพิ่มเติมของผูถูกฟองคดีก็ตาม จึงมีคําสั่งใหรับคําอุทธรณของผูถูกฟองคดี
ในสวนดังกลาวไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๖๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน แตเปน
ปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๑) ปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล
คดีนี้ผูฟองคดีในฐานะผูไดรับมรดกที่ดินของบิดา ฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และกรุงเทพมหานคร
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือที่บิดาของผูฟองคดี
ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อใชเปนแนวเขตกอสรางถนนตามโครงการ
พุทธมณฑล พรอมดอกเบี้ ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน มิไดมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครอง และเปนคดีที่มีขอโตแยงกันวาที่ดินส ว นที่ ถู กเขตถนนเพิ่มขึ้นจาก
สั ญ ญาดั ง กล า วเป น ที่ ดิ น ของผู ฟ องคดี หรื อที่ สาธารณประโยชน อั นมี ลั กษณะเป นคดี พิ พาท
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งศาลปกครองไมมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาได แมเปนคําอุทธรณ
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตเนื่องจาก
ปญหาเขตอํานาจศาลเปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๒
จึ ง ยกป ญ หาข อ นี้ ขึ้ น กล า วในคํ า อุ ท ธรณ ไ ด ต ามข อ ๑๐๑ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๕๔)
(๒) ปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟองคดี
คดีนี้ผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งอธิบดีกรมที่ ดินที่ใ หเพิกถอน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๓ และให ผูถูกฟ องคดีทั้งสี่รวมกันชดใช
คาเสียหายจํานวน ๙,๕๗๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใช
เงินคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑,๖๔๗,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อุทธรณวา น.ส. ๓
เลขที่ ๖๓ ที่ เ ป น มู ล พิ พ าทในคดี นี้ ออกให แ ก น าย ส. ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๓๑ และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รับจดทะเบียนจํานองที่ดินแปลงดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ผูฟองคดีไมไดรองทุกขตอเจาหนาที่วาไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย หรือใชสิทธิฟองรองตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาในขณะนั้น
เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี นํ า คดี ม าฟ อ งต อ ศาลปกครองในวั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖ จึ ง พ น กํ า หนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว เห็นวา
แม ป ระเด็ น นี้ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓ จะมิ ไ ด ย กขึ้ น ว า กั น มาแล ว โดยชอบในศาลปกครองชั้ น ต น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๖๗

แตประเด็นขอนี้เปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๓
ซึ่ ง เป น ผู อุ ท ธรณ จึ ง ยกขึ้ น กล า วในคํ า อุ ท ธรณ ไ ด (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๒๕๓/๒๕๕๔)
คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
ใหยกเลิกคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดี
จายเงินเดือนคางชําระและเงินบํานาญใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดียกคํารอง ผูฟองคดีจึง
นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
เนื่องจากผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ที่ผูฟองคดีอุทธรณวา
เดิมผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ตอศาลแพงกรุงเทพใตภายในกําหนดระยะเวลา ศาลแพงกรุงเทพใต
สงความเห็นไปยั งศาลปกครองโดยพิจารณาแลวเห็นวาคดีนี้อยูในอํ านาจของศาลปกครอง
ศาลแพงกรุงเทพใตจึงมีคําสั่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
เพื่อใหคูความไปฟองยังศาลปกครองตอไป นั้น แมอุทธรณของผูฟองคดีมิไดยกขึ้นวากลาวกัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตประเด็นดังกลาวเปนประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟองคดีซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงยกขึ้นวากลาวในชั้นอุทธรณได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕๐/๒๕๕๔)
(๓) ป ญ หาข อ เท็ จ จริ ง ที่ ทํ า ให ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ฟ ง เป น ที่ ยุ ติ แ ล ว
ในศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญและทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม
คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาของ
ขา ราชการที่ไ ปศึ กษา ฝ ก อบรม หรื อปฏิ บั ติก ารวิ จัย ณ ต า งประเทศไว แ กผู ฟอ งคดี ตอ มา
ระหวางทําการศึกษาในตางประเทศ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ไดยื่นหนังสือขอขยายเวลาการลาศึกษา
แตผูฟองคดีมีคําสั่งไมอนุมัติใหขยายเวลาการลาศึกษา และแจงใหกลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการทันที เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมกลับมารายงานตัว และไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการ เนื่องจากหลีกเลี่ยงไมกลับมา
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ อั น เป น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงฐานละทิ้ ง หน า ที่ ร าชการ
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการประพฤติผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินตามสัญญาพรอมดอกเบี้ย ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑,๔๘๓,๗๘๔.๐๑ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณวา กอนฟองคดีนี้ ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๑ ไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ลงโทษไลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการแลว
และภายหลัง จากศาลปกครองชั้น ต นมี คําพิ พ ากษา คณะอนุก รรมการเกี่ยวกั บ การอุ ท ธรณ
รองทุกข และจรรยาบรรณ ไดพิจารณาและมีมติใหเพิกถอนคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการ แตในขณะยื่นอุทธรณนี้ ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเคยยื่นคํารองขอใหศาลปกครอง
ชั้นตนขยายระยะเวลาการสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อรอผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย แตศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมอนุญาต และเห็นวามิไดเปนกรณีพิพาทในคดีนี้
ซึ่งทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถนําผลการพิจารณาอุทธรณเขาสู
กระบวนพิจารณาของศาลได ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา แมผลการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมิไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
ก็ตาม แตขอเท็จจริงดังกลาวทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวในศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสําคัญและทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม จึงถือวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนปญหา
อั น เกี่ ย วด ว ยความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชนที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองจะยกขึ้ น ว า กล า ว
ในชั้ น อุ ท ธรณ ไ ด ต ามข อ ๑๐๑ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๔)
๓) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายที่มีสาระอันควร
ไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง)
(๑) อุ ท ธรณ ที่ ไ ม มี ผ ลเปลี่ ย นแปลงคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนเปนอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย
คดีนี้ศาลปกครองชัน้ ตนวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาวา
การที่ผูถู กฟองคดี ที่ ๑ ไมไดนําสงเรื่องขอไปชวยราชการของผูฟองคดีต ามบันทึกขอความ
เป น การละเลยต อ หน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งปฏิ บั ติ ขอให ศ าลปกครองสู ง สุ ด
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ สงเรื่องขอไปชวยปฏิบัติราชการของผูฟองคดีไปยัง
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได
ดําเนินการตามความประสงคของผูฟองคดีแลว และไมมีประโยชนที่ศาลจะตองกลับไปพิจารณา
เพื่อกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเรื่องขอไปชวยปฏิบัติหนาที่ราชการของผูฟองคดี
ตามบันทึกขอความไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปอีก ดังนั้น แมจะฟงได
ดังคําอุทธรณของผูฟองคดี กรณีก็หามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน
แตประการใดไม ฉะนั้น คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๖๙

การวิ นิ จ ฉั ย สมควรที่ จ ะสั่ ง ไม รั บ คํ า อุ ท ธรณ นี้ ไ ว พิ จ ารณาตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห ง
พระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองฯ ประกอบกั บข อ ๑๐๘ วรรคสอง แห งระเบี ยบฯ ว าด วย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๖/๒๕๕๔)
คดี นี้ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา การดําเนินการทางวิ นัยแก
ผู ฟ อ งคดี เป น การดํ า เนิ น การถู ก ต อ งตามรู ป แบบ ขั้ น ตอน หรื อ วิ ธี ก ารอั น เป น สาระสํ า คั ญ
ที่กําหนดไวตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว แมในคดีอาญาไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
รับฟงไดวาผูฟองคดีไดกระทําความผิดอาญาก็ตาม แตขอเท็จจริงตามการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรง พฤติการณของผูฟองคดีมีเหตุอันควรสงสัยเปนอยางยิ่งวา ผูฟองคดีมีสวนรวมใน
การกระทําความผิด แตคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และผูบังคับบัญชาชั้นตน
พิจารณามีความเห็นตามผลคดีอาญาของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการที่มีคําสั่งไมฟอง
ผูฟองคดี โดยใหยุติเรื่อง ซึ่งตอมา ผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)
เห็นวา แมในคดีอาญาฟงไมไดวาผูฟองคดีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา
แตตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนทางวินัยรับฟงไดวามีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหากจะใหรับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ จึงมีคําสั่ง
ให ผู ฟ องคดี ออกจากราชการเพื่ อรั บบํ าเหน็ จบํ านาญเหตุ ทดแทน ดั ง นั้ น คํ า สั่ ง ให ผู ฟ อ งคดี
ออกจากราชการดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว นั้น เมื่อพิจารณาตามคําอุทธรณของผูฟองคดี
ก็มิไดโตแยงคัดคานในประเด็นวาผูฟองคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหาก
จะใหรับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการหรือไม อยางไร แมขอเท็จจริงจะฟงได
ตามคําอุทธรณที่วา คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชา และผูมีอํานาจ
สั่งแตงตั้ง เห็นควรยุติเรื่องผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควรจะตองแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขาดํารงตําแหนง
ในโอกาสแรก โดยไมตองรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ และฟงไดตาม
คําอุทธรณที่วา การดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกับผูฟองคดีจนถึงมีคําสั่งของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนที่มีลักษณะ
ลาชาเกินสมควร ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวก็ตาม ก็หามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไม คําอุทธรณของผูฟองคดีสวนนี้จึงเปน
คําอุทธรณที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ
ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ อุ ท ธรณ ใ นส ว นนี้ ไ ว พิ จ ารณา (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๗/๒๕๕๔)
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คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่
พัสดุซึ่งมีหนาที่ทําการตรวจสอบความถูกตองของการจัดซื้อพัสดุไดลงลายมือชื่อในเอกสาร
ตางๆ เพื่อรับรองความถูกตองของการจัดซื้อและการรับมอบของที่จัดซื้อ ทั้งที่ยังมิไดรับมอบ
พัสดุดังกลาว และใชเอกสารเหลานั้นเปนหลักฐานเพื่อเบิกจายเงินจากคลังใหแกผูขาย แมตอมา
จะไดมีการรับมอบพัสดุตามใบสั่งซื้ออยางถูกตองครบถวนก็ตาม แตการกระทําของผูฟองคดีจึง
เขาองคประกอบของความผิดฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตาม
มาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ พิพากษา
ยกฟอง การที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตใจวาไดรับของไวครบถวนแลว จึงได
ลงลายมือชื่อ ซึ่งตอมาก็ไดมีการรับมอบพัสดุตามใบสั่งซื้ออยางถูกตองครบถวน ผูฟองคดีไมได
มีเจตนาทุจริต เปนเพียงการปฏิบัติหนาที่บกพรอง ประมาทเลินเลอและขาดความรอบคอบและ
ราชการมิไดเสียหายแตอยางใด จึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง นั้น จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ไดยอมรับขอเท็จจริงในคําอุทธรณวา ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อรับรองวาไดรับพัสดุโดยมิได
มีการสงมอบจริง ซึ่งสอดคลองตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไดชี้มูลความผิดไว เมื่อผูฟองคดีไดยอมรับขอเท็จจริงดังกลาวแลว คําอุทธรณของผูฟองคดี
จึงไมทําใหผลของคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไปและไมทําใหศาลปกครอง
สู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย คดี แ ตกต า งไปจากที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น ได วิ นิ จ ฉั ย แต ย า งใด คํ า อุ ท ธรณ ข อง
ผู ฟอ งคดีจึ งเป น คําอุ ท ธรณ ซึ่ง มี ข อเท็ จ จริ ง หรื อข อกฎหมายที่ไ มเ ปน สาระอั น ควรได รับ การ
วินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘
วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๘๙/๒๕๕๕)
(๒) อุ ท ธรณ ที่ ไ ม ป รากฏข อ คั ด ค า นคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตน
คํ า อุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ไ ม ป รากฏข อ คั ด ค า นคํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
เนื่องจากผูฟองคดีมิไดกลาวอางขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่จะแสดงใหเห็นวา สรุปขอเท็จจริง
ในคํ า พิ พ ากษาศาลปกครองชั้ น ต น ไม ต รงตามข อ เท็ จ จริ ง หรื อ เป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง
โดยขอเท็จจริงที่ถูกตองเปนเชนไร หรือมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวอางของผูฟองคดี
หรื อ สรุ ป ข อ เท็ จ จริ ง ในคํ า พิ พ ากษาศาลปกครองชั้ น ต น ไม ถู ก ต อ งหรื อ เป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก
บิดเบือนไปจากขอเท็จจริงที่ถูกตองอยางไร คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมเปน
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สาระอันควรไดรับ การวินิจฉัยซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับ อุทธรณไวพิจารณาก็ไดตาม
มาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
และสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณและสั่งจําหน ายคดีออกจาก
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗/๒๕๕๔)
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ
๑) คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน
กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่อาจแกไขได
คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ผูฟองคดียกขึ้นเปนขอตอสูมาใน
คําแกอุทธรณวา คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนคําอุทธรณที่ไมถูกตองเนื่องจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ลงชื่อในอุทธรณโดยไมมีอํานาจอุทธรณ นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลไดมีคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขใหถูกตอง และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามคําสั่งศาลแลว โดยได
จัดสงรายงานการประชุ มของผู ถูกฟองคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๙ โดยในระเบี ยบวาระที่ ๖
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหสัตยาบันในการยื่นอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไดลงนามโดยนาย ป. แลว
และศาลไดมีคํ าสั่ งรั บ อุท ธรณ ของผู ถูกฟ องคดีที่ ๒ แล ว ส ง คํ าอุ ท ธรณ ข องผูถู กฟ องคดี ที่ ๒
ดังกลาวใหผูฟองคดีทําคําแกอุทธรณ กรณีจึงเปนการแกไขคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน
ซึ่งผูอุทธรณอาจแกไขได ตามขอ ๑๐๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และ
การแกไขขอบกพรองดังกลาวก็ไมทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบในการตอสูคดีแตประการใด ดังนั้น
ศาลปกครองสูง สุ ดจึ ง รั บ อุ ท ธรณข องผู ถู กฟ อ งคดี ที่ ๒ ไว พิจ ารณาพิพ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๕)
กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได
คําอุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนคําอุทธรณ
ที่ขาดสาระสําคัญที่กฎระเบียบกําหนดไววาจะตองมีปรากฏในคําอุทธรณ จึงเปนคําอุทธรณ
ที่ไมสมบูรณครบถวนและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๕ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๕ และที่ ๔๕๓/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน)
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๒) การชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ
กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูอุทธรณชําระคาธรรมเนียมศาล
ชั้นอุทธรณ หากผูอุทธรณไดรับแจงคําสั่งศาลแลวไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลา
ที่ศาลกําหนด เปนกรณีที่ศาลไมอาจรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาไดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ
นั้ นไว พิ จารณา (คํ าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๒๖๕/๒๕๕๕ และที่ ๔๗๑/๒๕๕๕ วิ นิจ ฉั ย
แนวทางเดียวกัน)
คาธรรมเนียมศาลที่จะคืนตามสวนของการชนะคดีในกรณีศาลปกครอง
ชั้ น ต น ต อ งรอให ค ดี ถึ ง ที่ สุ ด ก อ น และไม อ าจนํ า ค า ธรรมเนี ย มศาลดั ง กล า วไปชํ า ระเป น
คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณได เพราะเปนการดําเนินคดีคนละชั้นศาล
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งหาชําระเงิน
ใหแกผูฟองคดีและใหคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดีใหแกผูฟองคดี แตปรากฏวา
คูกรณีใชสิทธิอุทธรณ ดังนั้น ในการจายหรือคืนเงินคาธรรมเนียมศาลดังกลาวใหแกผูฟองคดี
ได นั้ น จะต อ งรอให ค ดี ถึ ง ที่ สุ ด ตามนั ย มาตรา ๗๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ
ศาลจึงไมอาจคืนคาธรรมเนียมศาลตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนใหแกผูฟองคดีตาม
มาตรา ๗๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได และไมอาจนําคาธรรมเนียมศาลดังกลาว
ไปชําระเปนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณได เพราะวาเปนการดําเนินคดีคนละชั้นศาลกัน
ผู ฟองคดี จึงต องชํา ระคา ธรรมเนี ย มศาลในชั้ นอุ ท ธรณต ามขอ ๑๐๓ แห ง ระเบี ย บฯ วาดว ย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๗/๒๕๕๔)
อุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น ในคดี ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง ให
พิจารณาพิพากษาคดีใหม ตองเสียคาธรรมเนียมศาลดวย
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ยื่ น ฟ อ งขอให ศ าลมี สั่ ง ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สี่ใ ช เ งิ น แก
ผูฟองคดีตามสัญญาทางปกครอง อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในการยื่นฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แมในการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีปกครองใหมของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศาลปกครองชั้นตนจะไมมีคําสั่งเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาล
ก็ตาม แตเมื่อตอมาศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําขอพิจารณาคดีใหมและมีคําพิพากษาใหมแลว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไม พอใจตามคําพิพากษาใหมของศาลปกครองชั้นตน จึงไดยื่นอุทธรณ
ต อ ศาลปกครองสู ง สุ ด โดยโต แ ย ง ที่ จ ะไม ชํ า ระเงิ น แก ผู ฟ อ งคดี ต ามคํ า พิ พ ากษาใหม ข อง
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ศาลปกครองชั้นตน กรณีจึงเปนการยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาใหมของศาลปกครองชั้นตน
ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใชเปนกรณีเกี่ยวกับการยื่นคําขอให
ศาลพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ หม อี ก ต อ ไป เมื่ อ คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า พิ พ ากษาใหม ใ ห
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันชดใชเงินจํานวน ๖๖๙,๗๙๖.๔๔ บาท จํานวน ๑๐๐,๔๑๙ ดอลลาร
ออสเตรเลีย และจํานวน ๑๔๓,๓๐๘.๐๒ ดอลลารสหรัฐอเมริกา พรอมดอกเบี้ย ฯลฯ แกผูฟองคดี
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณคําพิพากษาใหมของศาลปกครองชั้นตนโดยคัดคานที่จะไมชําระเงิน
จํานวนดังกลาวแกผูฟองคดี คดีในชั้นอุทธรณจึงมีทุนทรัพยเปนเงินตามจํานวนดังกลาวขางตน
ผูถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ จึ ง ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาลในชั้ น อุ ท ธรณ ตามขอ ๑๐๓ แห ง ระเบี ย บฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้ นอุทธรณในคดีนี้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๔๐/๒๕๕๕)
ศาลปกครองนําอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสินมาใช
คํานวณทุนทรัพยชั้นอุทธรณได แมคูกรณีจะไมไดอางเปนพยานหลักฐาน
กรณี ที่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ว า การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น นํ า อั ต รา
ดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสินมาใชคํานวณทุนทรัพยชั้นอุทธรณ โดยคูกรณีไมได
อางประกาศของธนาคารออมสินเปนพยานหลักฐาน และศาลปกครองชั้นตนไมไดหมายเรียก
เอกสารดั ง กล า วซึ่ ง อยู ใ นความครอบครองของธนาคารออมสิ น เข า มาในสํ า นวน เป น การ
ดําเนินการที่ไมชอบดวยระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น เห็นวา บทบัญญัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
มี วั ต ถุป ระสงค ที่ จ ะให ค วามคุ ม ครองประโยชนข องผูมีสิ ท ธิไดรั บ เงิน ค า ทดแทน โดยกรณี ที่
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนหรือตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นจากที่
คณะกรรมการกําหนดเงินคาทดแทนเบื้องตนกําหนดไวนั้น พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติให
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนดวย
ซึ่งหากธนาคารออมสินกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําใหมเมื่อใด ไมวาจะเปลี่ยนแปลง
ในทางเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง ก็ จ ะต อ งคํ า นวณดอกเบี้ ย ในอัต ราใหมตั้ ง แต วั นที่ ธ นาคารออมสิ น
ประกาศกําหนดนั้น การจะถือเอาอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่งมาใชเปนเกณฑอัตรา
คงที่ในการคํานวณตลอดชวงเวลาที่ตองมีการจายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นนั้นยอมกระทําไมได
ทั้งนี้ เพื่อใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับการเยียวยาความเสียหายจากการที่ตองถูกเวนคืน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๗๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

อสังหาริมทรัพย การดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงถือ
เป น หน า ที่ ต ามกฎหมายของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งครบถ ว นตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด หนวยงานของรัฐยอมไมอาจอางความไมรูถึงอัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศของธนาคารออมสินดังกลาว เพื่อปฏิเสธความรับผิดหรือเพื่อพิจารณากําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสิน และโดยที่การประกาศ
กํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารออมสิ น ถื อ เป น เรื่ อ งที่ ดํ า เนิ น การโดยเป ด เผยและมี ก าร
เผยแพรแกสาธารณชนในทางการคาปกติของธนาคาร ซึ่งหนวยงานของรัฐหรือผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาทดแทนสามารถติดตามตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลา
ไดเสมอ จึงถือวาผูมีสวนเกี่ยวของกับการคํานวณและการจายดอกเบี้ยเงินคาทดแทน รวมถึง
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
ออมสินแลวตั้งแตในขณะที่มีการยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหกําหนดคาทดแทนเพิ่มขึ้น ดังนั้น
แม คู ก รณี จ ะมิ ไ ด อ า งและนํ า ส ง ประกาศของธนาคารออมสิ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ศาลปกครองชั้นตนก็ไมจําตองแสวงหาขอเท็จจริงในสวนของอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ
ธนาคารออมสินเพิ่มเติมแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๑/๒๕๕๕)
๓) คําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมาย
(๑) กรณีที่นําคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแลวมายื่นอุทธรณ
คดีนี้ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาลวา
คดีไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนที่รับคําฟองไวไดจัดทําความเห็น
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลสงไปยังศาลแขวงเชียงใหมตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
ศาลปกครองชั้นต นเห็นวา คดี นี้อยูใ นเขตอํานาจของศาลปกครอง และศาลแขวงเชี ยงใหม
ที่รับความเห็นก็มีความเห็นพองกับศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไป ซึ่งมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา คําสั่ง
ดังกลาวของศาลใหเปนที่สุด มิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก
ดังนั้น คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองในประเด็นนี้จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย
ตามข อ ๑๐๔ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ (คํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๖/๒๕๕๔ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๑/๒๕๕๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๗๕

คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๔ มี น าคม ๒๕๔๗
ไมรับคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา และผูฟองคดีทั้งสองไดอุทธรณคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
เมื่ อศาลปกครองสูง สุ ด มีคํ าสั่ ง ในประเด็น ดัง กล าวแล ว จึ ง เปน ที่สุ ด ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจอุทธรณประเด็นดังกลาว
ในอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไดอีก อุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองในประเด็น
ดังกลาวนี้จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย เห็นควรยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง
โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ ตามขอ ๑๑๑ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๔/๒๕๕๕)
(๒) อุทธรณที่ยกขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลว
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
คดีนี้ผู ฟองคดีฟองรวม ๘ ขอ หา โดยในขอหาที่หา ฟองขอให
ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําปตามระเบียบในระหวางถูกสั่งพักงาน
เปนกรณีพิเศษ เนื่องจากคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากงานของสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสามดําเนินการใหผูฟองคดี
ได กลั บเข าทํ างานในตํ า แหน ง เดิ ม หรื อ ตํ า แหน ง ที่ ไ ม ต่ํ า กว า เดิ ม และได รั บ ค า จ า งในอั ต ราที่
ไมต่ํากวาเดิม โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ถูกสั่งใหออกจากงาน อันถือไดวาผูฟองคดีไดรับสิทธิ
และประโยชนตอบแทนตางๆ ที่พึงไดรับตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และเปนการ
ชดใช คา เสี ย หายโดยให ผู ฟอ งคดี กลั บ คื น สู ฐ านะเดิ ม แลว เมื่ อผู ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ข อให ไ ด รั บ
ดอกเบี้ย จากการเลื่ อนขั้ นค าจ างในอัต ราร อ ยละเจ็ดครึ่งต อ ปนับ แต วันที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๓
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓) จนถึงวันที่กลับเขาทํางาน กรณีจึงเปนขอเท็จจริงที่ไมไดยกขึ้นวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนและประเด็นดังกลาวมิไดเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ จึงเปนคําขอทายอุทธรณที่ไมชอบดวย
ข อ ๑๐๑ แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ อั น เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ต อ งห า ม
ตามกฎหมายตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๓๗/๒๕๕๔ และที่ อ.๒๕๐/๒๕๕๕ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๕
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๗๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๓) คําอุทธรณที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
คํ า อุ ท ธรณ ที่ ยื่ น เมื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญญัติจั ดตั้งศาลปกครองฯ เปนคํ าอุท ธรณ ที่ ต องหา ม
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตน
จึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๔
และที่ ๓๘๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๔) คําอุทธรณที่ใชถอยคําไมสุภาพ
คําอุทธรณ ของผูถูกฟองคดี ที่ ๒ ที่ อุทธรณว า หากศาลเห็นวา
คําอุทธรณใชถอยคําไมสุภาพ ศาลตองสั่งใหผูอุทธรณแกไขคําอุทธรณนั้นภายในระยะเวลา
ที่ศาลกําหนด ตอเมื่อผูอุทธรณไมยอมดําเนินการ ศาลจึงจะตัดสิทธิไมรับพิจารณา นั้น เห็นวา
กรณีที่ศาลอาจมีคําสั่งใหแกไขคําอุทธรณไดนั้น ตองเปนกรณีที่คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน
ไดแก คําอุทธรณที่มีรายการไมครบตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตคําอุทธรณที่ใชถอยคําไมสุภาพนั้น เปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย
ซึ่งศาลปกครองตองมีคําสั่งไมรับไวพิจารณา เมื่อคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่คัดคาน
คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น เป นคํ า อุท ธรณ ที่ ใ ช ถ อยคํ า ไม สุ ภ าพซึ่ ง เป น คํา อุ ท ธรณ
ที่ ต องหามตามกฎหมาย การที่ศ าลปกครองชั้ นตนอาศั ยอํ า นาจตามข อ ๑๐๔ แห งระเบีย บ
ดัง กล า ว มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า อุ ท ธรณ ไ ว พิ จ ารณา นั้ น ศาลปกครองสู ง สุด เห็ น พ อ งด ว ย (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๙/๒๕๕๕ และที่ ๓๙๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณยื่นโดยผิดระเบียบ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
กรณี ที่ ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว า คํ า อุ ท ธรณ ต อ งห า มตามกฎหมายหรื อ
ยื่นโดยผิดระเบียบ
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๗๗

๓.๒.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม
(๑) กรณี ที่ มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการทํ า คํ า พิ พ ากษา
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))
คําขอทายฟองในคดีนี้กับคําขอทายขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ
หมายเลขดําที่ ๖๐/๒๕๕๐ นั้น ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เปนคําขอจากมูลพิพาท
เดียวกัน ซึ่งหากคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดตามคําเสนอของผูฟองคดี คําชี้ขาดนั้น
ยอมผูกพันผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งผูฟองคดีสามารถยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อคัดคานหรือบังคับตาม
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไดตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน กรณีจึงเห็นไดวา การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายของผูฟองคดี
จากการจา ยเงินค าจ างล าชาที่ ผู ฟองคดีนํามาฟองเปนคดีนี้ ในขณะที่ ยังมี ขอพิพ าทในเรื่ อง
เดี ยวกันอยูใ นระหว างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุล าการ จึงเปนกรณี ที่ยังไม จําตองมี
คําบั งคับของศาลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาเสียหายตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม ใ ช ผู มี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี นี้ ต ามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตองมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ การที่ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปจนมีคําพิพากษา จึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่วาดว ย
การทําคําพิพากษาและคําสั่ง ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงตองมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
แล ว ส ง สํ า นวนคดี คื น ไปยั ง ศาลปกครองชั้ น ต น เพื่ อ ให พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ใหม ใ ห ถู ก ต อ ง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕)
ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสี่มีความประสงค
ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม)
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
รังวัดแลวไดเนื้อที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๗๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คั ดค านการรั งวั ดออกโฉนดที่ ดิ นของผู ฟ องคดี ทั้ ง สี่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ จึ ง ส ง เรื่ อ งดั ง กล า วให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่ง
ใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑
และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟอง
ไว พิ จ ารณา โดยเห็ น ว า การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง จากผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ และผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓
เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
เพื่อทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครอง
ตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี อีกทั้ง เมื่อกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงและวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซึ่งเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บในส ว นที่ ว า ด ว ยการทํ า คํ า พิ พ ากษาและคํ า สั่ ง และมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธ
การไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด
จะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕)
(๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))
คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวาคณะลูกเสือแหงชาติเปนหนวยงาน
ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการจ า งผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองและสิ ท ธิ ห น า ที่ ดั ง กล า วได โ อนไปยั ง
สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ โดยบทเฉพาะกาลในมาตรา ๗๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนมีหมายเรียกใหกระทรวงศึกษาธิการเขามาเปน
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยไมป รากฏวาผู ถู กฟองคดีที่ ๒ เป นผูมี นิติ สัมพันธ ใดๆ หรื อเกี่ ย วขอ ง
โดยตรงกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการจางผูฟองคดีทั้งสอง ไมไดเปนคูสัญญา หรือผูวาจางผูฟองคดี
ทั้งสอง หรือเกี่ยวของกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด จึงเปนกรณีที่มิไดเปดโอกาสใหคูกรณี
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๗๙

ที่ แ ท จ ริ ง ชี้ แ จงแสดงพยานหลั ก ฐานต อ ศาลในชั้ น การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง ของศาล อั น เป น
การเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีที่แทจริงซึ่งเปนคูกรณีในคดีไดตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ตามขอ ๔๒
วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการมิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบดังกลาว
พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๕๕)
ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสี่มีความประสงค
ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม)
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
รังวัดแลวไดเนื้อที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
คั ดค านการรั งวั ดออกโฉนดที่ ดิ นของผู ฟ องคดี ทั้ ง สี่ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ จึ ง ส ง เรื่ อ งดั ง กล า วให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่ง
ใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑
และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟอง
ไว พิ จ ารณา โดยเห็ น ว า การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง จากผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ และผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๓
เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔
เพื่อทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครอง
ตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี อีกทั้ง เมื่อกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข อ เท็ จ จริ ง และวั น นั่ งพิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรกแล ว ก็ มิ ได แ จ ง ให ผู ถู ก ฟอ งคดีที่ ๒ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซึ่งเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บในส ว นที่ ว า ด ว ยการทํ า คํ า พิ พ ากษาและคํ า สั่ ง และมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธ
การไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๘๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

จะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕)
(๓) กรณีที่ขอเท็จจริงไมพอแกการวินิจฉัยคดี (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม
คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า พิ พ ากษายกฟ อ ง เนื่ อ งจากเห็ น ว า
ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายโดยไมไดอุทธรณคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด อั นถื อได วาผูฟองคดีมิไดปฏิบัติต ามเงื่อนไขในการฟองคดีให
ครบถวน แมวากรณีนี้ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด และ
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแทนการมีคําพิพากษา
ยกฟ อ ง แต ก ารที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด จะมี คํ า สั่ ง ยกคํ า พิ พ ากษาแล ว ส ง สํ า นวนคื น ไปยั ง
ศาลปกครองชั้นตนยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด เมื่อศาลไมอาจรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณา
พิพากษาไดดวยเหตุแหงเงื่อนไขในการฟองคดี จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน
ที่พิพากษายกฟองของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๔)
คดี นี้ ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สิ บ ไม ไ ด ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ฟ อ งหรื อ มี คํ า ขอ
เกี่ยวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ โดยขอเท็จจริงในเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดออกคําสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ นั้น เพิ่งมาปรากฏตอศาลเนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําแถลง
ตอศาลในวันนั่งพิจารณาคดี ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ จึงเปนคําสั่งที่
ไมไดมีการฟองโตแยงเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายตอศาล ที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสิบไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวตาม
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และพิพากษายกฟอง จึงเปน
การวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็นอันเปนกรณีปรากฏเหตุที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา ตามขอ ๑๑๒ (๑) แหง
ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครองฯ ซึ่ ง กรณีดั ง กล า วเป น ขอ กฎหมายอั น เกี่ ย วด ว ย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ดังนั้น แมวาคูกรณีจะมิไดยกขึ้นตอสูในชั้นอุทธรณก็ตาม
ศาลก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๘๑

คดี ป กครอง ฯ แต อ ย า งไรก็ ดี เมื่ อ คดี นี้ ไ ม มี ก ารฟ อ งเกี่ ย วกั บ คํ า สั่ ง ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะตองสงสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อให
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๕)
๓.๒.๗ การนําวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครองในศาลปกครองชั้ นต น มาใช ใ น
ศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓.๓ คดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
๓.๓.๑ ผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
คดีนี้นางสาว พ. มิไดเปนผูเสนอขอหาตอศาลปกครองชั้นตน และมิได
เข า มาเกี่ ย วข อ งเป น คู ก รณี ด ว ยการถู ก ฟ อ งเป น ผู ถู ก ฟ อ งคดี หรื อ ได รั บ คํ า สั่ ง ศาลปกครอง
เรียกเขามาในคดีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี นางสาว พ. จึงมิใชผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน
ตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ดังนั้น การที่นางสาว พ. ยื่นอุทธรณในชั้นอุทธรณนั้น จึงไมเปนไปตามเงื่อนไขการฟองคดี
และขั้ น ตอนตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว อั น เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ต อ งห า มตามกฎหมายหรื อ ยื่ น
โดยผิ ด ระเบี ย บ จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของนางสาว พ. ไว พิ จ ารณา (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๕)
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓.๓.๓ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ
๑) คํ าสั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ที่ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น ที่ สุ ด
(ขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)
(๑) คําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เปนที่สุด
ตามขอ ๗๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๘๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๒) คําสั่งไมรับคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่ ว คราวก อ นการพิ พ ากษา เป น ที่ สุ ด ตามข อ ๗๖ วรรคสอง (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๓๕๒/๒๕๕๕)
(๓) คําสั่งยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่ ว คราวก อ นการพิ พ ากษา เป น ที่ สุ ด ตามข อ ๗๖ วรรคสอง (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๗๑๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๒๘/๒๕๕๕ และที่ ๑๔๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๔) คํ า สั่ ง ยกคํ า คั ด ค า นตุ ล าการ เป น ที่ สุ ด ตามข อ ๑๘ วรรคหนึ่ ง
แห งระเบี ยบฯ ว าดว ยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาที่ของตุ ล าการ
ในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครอง
และการมอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น คดี ป กครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๖๕๙/๒๕๕๔)
๒) คําสั่งระหวางพิจารณา (ขอ ๑๐๐ วรรคสอง)
กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณาซึ่งตองหามอุทธรณ
ระหวางพิจารณา
(๑) คําสั่งไมรับคํารองขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๙/๒๕๕๔)
(๒) คําสั่งไมรับคํารองขอใหเพิกถอนกําหนดวันสิ้นสุ ดการแสวงหา
ขอเท็จจริง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๕๔)
กรณีที่วินิจฉัยวาไมเปนคําสั่งระหวางพิจารณา
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณา แตเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม จึงอุทธรณได
คําสั่งยกคํารองขอเลื่อนการอานคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ที่ ย กคํ า ร อ งของผู ฟ อ งคดี ที่ ข อเลื่ อ น
การอานคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด แมวาจะเปนคําสั่งในระหวางพิจารณาคดี และระเบียบนี้
มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาคดีได แตโดยสภาพของคําสั่งดังกลาวอยูในชั้นระหวาง
พิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดมิสามารถอุทธรณพรอมกับคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําให
คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตอไปไดอีก กรณีจึงมิไดเปนไปตามหลักเกณฑของอุทธรณตองหาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๘๓

ตามข อ ๑๐๐ วรรคสอง แห ง ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองฯ คํ า สั่ ง ดั ง กล า ว
จึงสามารถอุทธรณ ตอศาลปกครองสูงสุดไดตามข อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ ง แหงระเบียบเดียวกั น
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๕)
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคํารองอุทธรณ
๑) คํารองอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ
ในหนา ๕ ขอ ๔ ของคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่คัดคานคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตน มีขอความวา การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความทั้ ง ที่ ไ ด มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณาและแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง แล ว โดยถื อ เอา
คําชี้แจงของบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูกรณี เปนการรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและปรับบทกฎหมาย
ผิดพลาด จํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง อัตวิสัยที่คับแคบ ลาหลัง และมักงาย
โดยไม คํา นึ งถึ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุค คลที่รั ฐธรรมนู ญรับรอง ซ้ําซาก เปนเหตุ ให นํ าไปสู
การแกไขรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับศาลปกครอง ขอความดังกลาวเปนขอความที่มีลักษณะ
เป นการเสี ยดสี ศาลปกครองชั้ นตนที่พิจารณาคดีนี้ ถือไดว าเปนคํ ารองอุท ธรณ ที่ใ ชถอยคํา
ไมสุภาพ จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองไมอาจรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งนี้ไวพิจารณาได และการใชถอยคําดังกลาวอาจเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
หรื อ ดู ห มิ่ น ศาลหรื อ ตุ ล าการ ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองฯ จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของผู ฟ อ งคดี ไ ว พิ จ ารณา (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๒/๒๕๕๕)
๒) คํารองอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑)
(๑) ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
กรณี ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า คํ า ร อ งอุ ท ธรณ ไ ม มี
ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ฟ อ งของผู ฟ อ งคดี
ไวพิจารณา เนื่องจากผูฟองคดีมิใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายและคําขอของผูฟองคดีไมอาจกําหนด
คําบังคับใหได การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณโดยระบุเพียงวา ผูฟองคดีไดยายมาปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาแลวไมมีความสุข สุขภาพจิตเสีย ไมไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๘๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

หั ว หน า งานกลั่ น แกล ง ประเมิน ใหผู ฟอ งคดี ไม ผ า นการประเมิ น ทํา ให ไ ม ไ ด รับ การเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยขอใหผูฟองคดีไปอยูที่หนวยงาน
แหงใหม ซึ่งคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวมิไดระบุขอคัดคานวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ไมถูกตองอยางไร ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร คํารองอุทธรณ
คํา สั่ ง ของผู ฟ อ งคดี จึ ง ไม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ ง (๒) แห ง ระเบี ย บฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนขอที่ไมอาจแกไขได ตามขอ ๓๗ วรรคสองประกอบกับ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๕๕)
คดีนี้ขอเท็จจริงในคํารองอุทธรณของผูฟองคดีที่ยื่นตอศาลนั้น
แสดงเพียงวาผูถูกฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนผูพิพากษาและพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่อิสระ
เกินสมควร จนเปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลปกครองสูงสุด
ดําเนินคดีนี้ใหเสร็จสิ้นโดยเรงดวน และขอใหดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสาม โดยไมปรากฏ
คําขอของผูฟองคดีในคํารองอุทธรณคําสั่งอันที่แปลความไดวาขอใหศาลปกครองสูงสุดรับคําฟอง
ไวพิจารณาหรือโตแยงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน อันจะถือไดวาคํารองอุทธรณของผูฟองคดี
มีรายการครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ซึ่งเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณของ
ผู ฟอ งคดี ไวพิ จ ารณาได ต ามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ ขอ ๑๑๖ แห ง ระเบีย บเดีย วกั น
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งนี้ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๕)
การที่ผูฟองคดีรองอุทธรณวาผูฟองคดีมีความเดือดรอน ไมมีที่อยู
เปนของตนเอง ตองอาศัยอยูกับลูกสาวและไมไดทําการคาขายมาเปนเวลา ๓ ป จึงไมมีเงิน
มาใชจายในการดํารงชีพ ขอใหศาลแตงตัง้ คณะกรรมการมาตรวจสอบความเปนอยูของผูฟองคดีวา
ยากจนจริ ง ตามที่ ผู ฟ อ งคดี ก ล า วอ า งหรื อ ไม หากเป น จริ ง ตามที่ ผู ฟ อ งคดี ก ล า วอ า ง ขอให
ศาลปกครองสู ง สุ ด สั่ ง ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ช ดใช ค า สิ น ไหมทดแทนตามที่ ผู ฟ อ งคดี เ รี ย กร อ งนั้ น
กรณีจึงถือไดวาคํารองอุทธรณของผูฟองคดีมิไดระบุขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
โดยชัดแจง รวมทั้งมิไดมีคําขอเพื่อใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในเรื่องที่เปนประเด็นแหงคดี
อยางชัดเจน เปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมเขาเงื่อนไขตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหง
ระเบียบระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได
ทั้งนี้ ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงไมอาจรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๙/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๘๕

ศาลปกครองชั้ นตนมี คําสั่ งไมรับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุที่
ผูฟองคดีมิไดรับความเดื อดร อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามที่
ผู ฟ อ งคดี ก ล า วอ า ง ประกอบกั บ คํ า ขอให ศ าลยกเลิ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท
หลักทรัพย ก. มิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยระบุวาการหยุดซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา การปลอยใหระบบซื้อขายหลักทรัพยขัดของอยูเปนประจํา รวมถึงความไมพรอม
ของบริษัทหลักทรัพยในการเปนนายหนาตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย และการ
ไมตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาที่บริษัทหลักทรัพยทํากับลูกคาใหเปนไปตามกฎหมาย
เป น การละเลยต อ หน า ที่ ข องผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยและประโยชน
ของผูลงทุน โดยผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดสั่งลงโทษและสืบสวนวาบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาวกระทําผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม และใหพิจารณาวา
ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่หรือไม กับขอใหสั่งแกไขสัญญาใหเปนไปตามกฎหมายและใหชดเชย
การบอกเลิกสัญญาของบริษัทหลักทรัพยและชดเชยการที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ซึ่งเห็นไดวา คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีดังกลาวไมปรากฏ
ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธี พิ จารณาคดี ปกครองฯ กรณีจึ งเป นคํ าอุ ทธรณ ที่ ไม สมบู รณครบถ วน และข อที่ ไม สมบู รณ
ครบถ ว นเช น ว า นี้ เ ป น กรณี ที่ ไ ม อ าจแก ไ ขให ถู ก ต อ งได ต ามข อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกั บ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๕๕)
คดี นี้ผูฟองคดียื่นฟ องขอใหผูถูกฟองคดี เ พิ่มเติมขอความทาย
เงื่อนไขในสัญญากรมธรรมประกันภัยและใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายในการซอมรถยนต
และการที่ไมมีรถยนตใชเปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติม
โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีกํากับดูแลแผนโฆษณาการทําประกันภัย
ที่ เ ชื้ อ เชิ ญ ให ผู ฟ อ งคดี เ ข า ทํ า สั ญ ญา โดยให มี เ งื่ อ นไขตรงกั บ กรมธรรม ฉ บั บ จริ ง เพื่ อ ไม ใ ห
ถู ก หลอกลวงเข า ทํ า สั ญ ญาประกั น ภั ย ศาลปกครองชั้ น ต น เห็ น ว า คํ า ฟ อ งเพิ่ ม เติ ม เป น การ
ตั้ ง ประเด็ น และมี คํ า ขอใหม แ ตกต า งจากคํ า ฟ อ งไม เ กี่ ย วกั บ คํ า ฟ อ งเดิ ม และไม อ าจรวม
การพิจารณาพิพากษาเขาดวยกันได จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองเพิ่มเติมนี้ไวพิจารณา ผูฟองคดียื่น
คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน โดยไมปรากฏขอคัดคานวาผูฟองคดีไมเห็นดวยกับ
คําสั่ ง ของศาลปกครองชั้น ตน ที่ไ มรั บ คํ าฟ อ งเพิ่ ม เติ มในส ว นที่ข อใหผูถู กฟ อ งคดี กํา กั บ ดู แ ล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๘๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

แผนโฆษณาแตอยางใด อางเพียงวาเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยประเภทสองที่ผูฟองคดี
ไดรับมาพรอมกับกรมธรรมประกันภัยเปนสวนหนึ่งของสัญญา ขอใหศาลรับไวพิจารณา และเมื่อ
ไดพิจารณาจากเอกสารแนบทายกรมธรรมประกั นภัยที่ผู ฟองคดี อางในคําร องอุทธรณ แล ว
ก็เปนคนละสวนกับแผนโฆษณาตามคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดี และการที่ผูฟองคดีขอใหศาล
ใหความเปนธรรมกับผูฟองคดีและประชาชนโดยรวม โดยรับเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย
ประเภทสอง และเอกสารตางๆ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนไดรับฟอง
ไว แ ล ว ก็ ไ ม อ าจแปลความได ว า เป น ข อ คั ด ค า นคํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น ในเรื่ อ งใด
หรือ ประสงค ใ หศ าลปกครองสู งสุด มี คํ า สั่ง กลั บ หรื อ แกคํ าสั่ง ของศาลปกครองชั้นต นหรื อไม
อย า งไร กรณี จึง ถื อได วา คํ าร อ งอุ ท ธรณ ข องผู ฟอ งคดี เ ปน คํา อุ ท ธรณที่ ไ มส มบู ร ณค รบถ ว น
ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณ
ครบถ ว นเช น ว า นี้ เ ป น กรณี ที่ ไ ม อ าจแก ไ ขให ถู ก ต อ งได ต ามข อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกั บ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณนี้ไวพิจารณาได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๕)
คดีนี้ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาวพรอมกับยื่นคําขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ดําเนินคดีโดยเสียคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณบางสวนเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยที่ผูฟองคดี
มิไดยื่นคํารองขอใหพิจารณาคําขอนั้นใหมหรืออุทธรณคําสั่งดังกลาว ตามนัยขอ ๔๑/๔ แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตประการใด เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการ
ชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณตามคําสั่งศาล ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
ตอมา ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณดังกลาว โดยกลาวอางเพียงวาผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยจึงไมมีเงินไปชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ซึ่งมีลักษณะ
เปนการปฏิเสธที่จะชําระคาธรรมเนียมศาลบางสวนในชั้นอุทธรณตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณบางสวน จึงมิไดมีลักษณะเปนการคัดคานคําสั่งไมรับ
อุทธรณของศาลปกครองชั้นตนในคดีนี้ คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึงถือเปนคําอุทธรณ
ที่ไมไดระบุขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ
วาดว ยวิธี พิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนคํ ารองอุ ทธรณคําสั่งที่ไมสมบูรณ ครบถว น ซึ่งข อที่
ไม ส มบู ร ณ ค รบถ ว นกรณี ผู ฟ อ งคดี ไ ม ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มศาลในชั้ น อุ ท ธรณ ต ามคํ า สั่ ง ศาล
เป น กรณี ที่ ไ ม อ าจแก ไ ขให ถู ก ต อ งได ศาลปกครองสู ง สุ ด จึ ง ไม อ าจรั บ คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาได ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๘๗

คํารองอุทธรณดังตอไปนี้ ถือเปนคํารองอุทธรณที่ไมมีขอคัดคาน
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
(๑.๑) คํารองอุทธรณขอความเมตตาหรือความเปนธรรม
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี
ทั้ง สองไวพิ จ ารณา เนื่ อ งจากยื่ นฟ อ งคดี เ มื่ อพ นกํ า หนดระยะเวลาผูฟ อ งคดี ที่ ๒ ยื่น คํา ร อ ง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลปกครองชั้นตนรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาตอไป
เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ลดขอพิพาท ลดความเหลื่อมล้ําและลดความขัดแยง ในการใชอํานาจรัฐ
ที่มีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ มิไดระบุถึงขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดี
ที่ ๒ ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น อย า งไร และประสงค จ ะโต แ ย ง คั ด ค า น
ดวยเหตุผลอะไร คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองดวยขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒)
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งเปนคํารองอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน
และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวานี้เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง
ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดี
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๔)
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
และให จํ า หน า ยคดี อ อกจากสารบบความ เนื่ อ งจากผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขคํ า ฟ อ ง
ตามคําสั่งศาล เมื่อคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีระบุเพียงวาผูฟองคดีขอสงเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อโตแยงคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และขอสง
สํ า เนาข อ เสนอของฝ า ยธุ ร การกํ า ลั ง พลตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด สระบุ รี ม าเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให
ความเปนธรรมแกผูฟองคดี โดยมิไดระบุถึงขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดี
ไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร และประสงคจะโตแยงคัดคานเรื่องอะไร
ดวยเหตุผลอะไร คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึงเปนคํารองอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน
ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณ
ครบถวนเชนวานี้เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖
แห งระเบียบเดียวกั น จึ งมีคําสั่งไมรับ คําร องอุทธรณ คําสั่ งของผู ฟองคดีไว พิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๐/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๘๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๑.๒) คํ าร องอุ ทธรณ กล าวอ างข อเท็ จจริ งที่ ได กล าวไว แล วใน
คําฟอง
คดีนี้ผูฟองคดียื่นคําอุทธรณคําพิพากษาโดยมีลักษณะเปน
การนําคําฟองและแกไขเพิ่มเติมคําฟอง รวมทั้งคําขอทายฟองมาเขียนบรรยายซ้ํา แมวาผูฟองคดี
จะไดระบุขอความวา คําพิพากษายกฟองของศาลปกครองชั้นตนไมชอบดวยขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมาย ไมถูกตองและไมสอดคลองในขอกฎหมาย แตผูฟองคดีก็มิไดระบุขอโตแยงคัดคาน
คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น ว า ไม ช อบด ว ยข อ เท็ จ จริ ง และข อกฎหมาย ไม ถู กต อง
และไมสอดคลองในขอกฎหมายอยางไร ดังนั้น คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ขาด
สาระสําคัญและไมอาจแกไขใหถูกตองได จึงไมสมบูรณครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ แหง
ระเบี ยบฯ ว าด วยวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครองฯ ศาลจึ งไม อาจรั บคํ าอุ ทธรณ นี้ ไ ว ไ ด ต ามข อ ๑๐๔
วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๕/๒๕๕๔)
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง
บางขอหาไวพิจารณา โดยกลาวอางขอเท็จจริงที่อางไวแลวในคําฟอง มิไดโตแยงหรือคัดคานวา
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองบางขอหาดังกลาวไมถูกตองอยางไร และประสงค
จะโตแยงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดวยเหตุผลใด คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวานี้เปนกรณีที่
ไมอาจแกไขใหถูกตองได ทั้งนี้ ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน
จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของผู ฟ อ งคดี ไ ว พิ จ ารณา (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๔๕๘/๒๕๕๔)
(๑.๓) คํ า ร อ งอุ ท ธรณ ที่ ร ะบุ เ พี ย งว า ขอยื่ น อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตน
คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีระบุแตเพียงวา ผูฟองคดี
ประสงคยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตน
โดยไมปรากฏในคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีวามีขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ในเรื่องใดและด ว ยเหตุ ผลอยางไรตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ ง (๒) และวรรคสอง แห งระเบี ยบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่ง
ที่ ไ ม ส มบู ร ณ ค รบถ ว น และข อ ที่ ไ ม ส มบู ร ณ เ ช น ว า นี้ เ ป น กรณี ที่ ไ ม อ าจแก ไ ขให ถู ก ต อ งได
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๘๙

คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี
ไวพิจารณา เนื่องจากเปนการฟองคดีในเรื่องที่ศาลมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว การที่
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยระบุแตเพียงวามีความประสงคจะ
อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ฟ อ งของศาลปกครองชั้ น ต น ทุ ก ข อ หา ผู ฟ อ งคดี ต อ งการให ศ าลออก
หมายเรียกอธิบดีกรมที่ดินใหตรวจสอบการรังวัดที่ดินทั้งหมดเนื่องจากการรังวัดไมไดมาตรฐาน
และเรื่องแผนที่ไมเปนไปตามคําสั่งศาลยุติธรรม โดยไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตอยางใด
จึงเปนคํารองอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณเชนวานี้เปนกรณีที่ไมอาจแกไข
ใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําสั่งไมรับ
คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๒/๒๕๕๔)
(๒) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
คดีนี้ผูฟองคดีฟองขอใหศ าลมี คําพิ พากษาหรือคํ าสั่ งเพิก ถอน
การจดทะเบียนนิติกรรมการขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๔ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาโนนสูง (ผูถูกฟองคดี) ตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๓๓ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ เนื่องจากที่ดินดังกลาวมีชื่อนาย ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ผูฟองคดีจึงมิใช
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการจดทะเบียนนิติกรรมการขายที่ดินของผูถูกฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผูฟองคดีอุทธรณวา
กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือรับรองวาเจาหนาที่ในสังกัดโรงเรียนบานหัวเวียงเหนือเปน
ผูที่เขียนวันเดือนปเกิดไมตรงกับหลักฐานการเกิดของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงขอยื่นคําขอคุมครอง
สิ ท ธิ ข องผู ฟ อ งคดี เพื่ อ ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นนิ ติ ก รรมการขายที่ ดิ น
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๔ กลับคืนใหแกผูฟองคดี และมีคําสั่งใหผูฟองคดีมีสิทธิเรียกคาเสียสิทธิ
ในการเสียโอกาสตามสิทธิของผูฟองคดีเพื่อยื่นขอรับสิทธิตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จึงเปน
ขอเท็จจริงที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และประเด็นดังกลาวมิได
เปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ จึงเปน
คําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
จึงไมอาจรับอุทธรณสวนนี้ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๙๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ละเลยตอหนาที่
ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ล า ช า เกิ น สมควร ในกรณี ผู ฟ อ งคดี มี ห นั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ข อให
สอบสวนรองผูอํานวยการโรงเรียนหัวหินที่กลาวหาในที่ประชุมวาผูฟองคดีเปนผูทําบัตรสนเทห
สรางความเสียหายแกโรงเรี ย น แตการพิจารณาขอความเปนธรรมของผูฟองคดีไม มีค วาม
คืบหนา ขอใหศาลมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรงดําเนินการตามหนาที่
คําฟองของผูฟองคดีดังกลาวไมมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการพิจารณาคํารองเรียนของผูฟองคดี
ซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําสั่งใหยุติเรื่องแลว ดังนั้น การที่ผูฟองคดีอุทธรณวาคําสั่งยุติเรื่อง
ดั ง กล า วไม ช อบ จึ ง เป น การอุ ท ธรณ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ มิ ไ ด ย กขึ้ น ว า กล า วกั น มาแล ว โดยชอบ
ในศาลปกครองชั้นตน ขออุทธรณจึงตองหามตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๔/๒๕๕๔)
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งคัดคานคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต น โดยยกขอเท็ จจริงวาเจาพนั กงานทองถิ่น เมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่ง
ลงวั นที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๒ ให ผู ฟอ งคดีแ ก ไ ขคํ า ขออนุญ าตดั ด แปลงอาคารในที่ ดิน ของ
ผูฟอ งคดี ทํา ให เ ชื่ อโดยสุจ ริต ว าผู ถูก ฟ อ งคดีที่ ๑ ไดยิ นยอมใหยุ ติก ารยื่น ขอรับ ใบอนุ ญ าต
กอสรางอาคารทั้งสองหลัง เนื่องจากคดีขาดอายุความ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
นั้น เห็นว า ข อเท็ จจริ งดัง กล า วที่ ผู ฟอ งคดี ก ลา วอ างมิ ไดเ ปนข อที่ย กขึ้น ว า กล าวกั นมาแล ว
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน อีกทั้งขอเท็จจริงดังกลาวก็เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เนื่องจาก
ผูฟองคดีไมไดดําเนิ นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรื อเคลื่อนยาย
อาคารภายในเวลาที่ กํ า หนด ดั ง นั้ น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ผู ฟ อ งคดี ย กขึ้ น กล า วอ า งจึ ง มิ ไ ด มี ส ว น
เกี่ยวของในการพิจารณาออกคําสั่งดังกลาวแตอยางใด และไมใชกรณีเปนปญหาอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ คํารองอุทธรณคําสั่ง
ของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๘/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
กรณี ที่ ผู ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ว า คณะอนุ ก รรมการคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไมมีอํานาจหนาที่
ทําการแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ในการรายงานการดําเนินการ
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แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๙๑

ทางวินัยกับผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงอยางเด็ดขาด การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีมติใหตนสังกัดผูฟองคดีดําเนินการจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ยังผลใหคําสั่ง
ของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๓ ที่ ๑๕๓/๒๕๔๖
เรื่อง ลงโทษไลขาราชการตํารวจออกจากราชการ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๖ โดยคณะอนุกรรมการ
ขาราชการตํารวจเกี่ยวกับอุทธรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี ไมชอบดวยกฎหมาย
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับฟงถอยคําพยานซึ่งกระทําโดยผูสืบสวนเพียงคนเดียวอันเปน
การใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดีจึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย นั้ น ปรากฏวาผู ฟองคดีได ยกขึ้นกล า วอ างในคําฟองแลว กรณี จึงถือว าเปน
ข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมายที่ ไ ด ย กขึ้ น ว า กั น มาแล ว โดยชอบในศาลปกครองชั้ น ต น อั น เป น
คําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอาง
ในคํ าร องอุ ทธรณ เป นข อที่ ไม ได ยกขึ้ นว ากั นมาแล วโดยชอบในศาลปกครองชั้ นต น
แตเปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
๓) คํ า ร อ งอุ ท ธรณ ต อ งมี ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายที่ มี ส าระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง)
(๑) คํารองอุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
เปนคํารองอุทธรณที่ไมมีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๘/๒๕๕๕)
(๒) คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อน
การอานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด เปนคํารองอุทธรณที่ไมมีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย
กรณีขอเลื่อนการอานคําสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยไมมีเหตุอันจะ
อางไดวาคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่จะนัดอานเปนคําสั่งที่ดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไมชอบ
หากศาลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตแล ว อ า นคํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ตามที่ นั ด ไว
ตามกฎหมายถือวามีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันอานและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดยอมเปน
ที่สุดแลว การยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อนการอานคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดยอมไมมีผลตอการบังคับตามคําสั่ง จึงไมมีสาระอันควรรับคํารองอุทธรณ
คํ าสั่ ง ศาลปกครองชั้นต นที่ ไ ม อนุญ าตให เ ลื่ อนการอ านคําสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๙๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓.๓.๕ การตรวจคํารองอุทธรณคําสั่ง
๑) คํารองอุทธรณคําสั่งไมสมบูรณครบถวน
กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาอาจแกไขได
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
กรณีที่วินิจฉัยวาไมอาจแกไขได
(๑) คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ไม มี ข อ คั ด ค า นคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง
ของศาลปกครองชั้ น ต น (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๒๕๗/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๙/๒๕๕๕
ที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๕ ที่ ๔๙๐/๒๕๕๕ ที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๕ และ
ที่ ๕๖๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
(๒) คํารองอุทธรณคําสั่งที่กลาวอางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มิได
ยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๕)
๒) คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ต อ งห า มตามกฎหมายหรื อ ยื่ น โดย
ผิดระเบียบ
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีเฉพาะสวน
ที่ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและแพทยผูทําการรักษาชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีไวพิจารณา โดยผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีมีสิทธิที่จะยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองบางสวนนี้ไวพิจารณาตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
แตผูฟองคดีหาไดใชสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดไม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในสวนที่เกี่ยวกับคําขอใหโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา รวมกับ
แพทยผูทําการรักษาชดใชเงินคาเสียหายใหแกผูฟองคดีจึงถึงที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดีนําคําฟองที่ถึงที่สุดแลวมายื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดอีก
จึงตองหามตามกฎหมาย จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ
บางสวนของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๙๓

กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ
นาย ส. ไมใชผูรับมอบอํานาจโดยชอบของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๔๑ จึงไมมีสิทธิลงชื่อในคํารองอุทธรณคําสั่งแทนผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ คํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ ที่ลงชื่อโดยนาย ส. จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่ง
ที่ยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒
ถึ ง ผู ฟ อ งคดี ที่ ๔๑ ไว พิ จ ารณาได จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ร อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของผู ฟ อ งคดี ที่ ๒
ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๕)
กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ
คดีนี้นางสาว พ. มิไดเปนผูเสนอขอหาตอศาลปกครองชั้นตนและมิได
เขามาเกี่ยวของเปนคูกรณีดวยการถูกฟองเปนผูถูกฟองคดี หรือไดรับคําสั่งศาลปกครองเรียก
เขามาในคดีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี นางสาว พ. จึงมิใชผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน
ตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ดังนั้น การที่ นางสาว พ. ยื่ นอุ ทธรณในชั้นอุทธรณนั้น จึ งไม เ ป นไปตามเงื่อนไขการฟ องคดี
และขั้ น ตอนตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว อั น เป น คํ า อุ ท ธรณ ที่ ต องห ามตามกฎหมายหรื อยื่ น
โดยผิ ด ระเบี ย บ จึ งมี คํ าสั่ งไม รั บ คํ าร องอุ ท ธรณ คํ าสั่ งของนางสาว พ. ไว พิ จ ารณา (คํ า สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๕)
๓.๓.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)
๑) กรณี ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด มี คํ า สั่ ง ยกคํ า สั่ ง ของศาลปกครอง
ชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําสั่งใหม
(๑) กรณี ที่ มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการทํ า คํ า พิ พ ากษา
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))
(๑.๑) กรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนคนเดียว
มีคําสั่งไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง
การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น โดยตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
นายเดียวไดพิจารณาคําอุทธรณคําสั่งศาลที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของผูฟองคดี
แลวเห็นวา คําสั่งศาลที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของศาลปกครองชั้นตนเปนคําสั่ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๙๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ระหวางพิจารณาซึ่งตองหามอุทธรณในระหวางการพิจารณา จึงมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของ
ผูฟองคดีดังกลาว โดยที่มิไดเสนอองคคณะสั่งไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเปนคําสั่งที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
ระเบียบดังกลาวในสวนที่วาดวยการทําคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง
ศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๐๕/๒๕๕๔)
(๑.๒) กรณี ที่ ศาลปกครองชั้ นต นก าวล วงไปสั่ งคํ าร องขอแก ไข
เพิ่มเติมคําอุทธรณ
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาแลว และผูฟองคดี
ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หลังจากนั้น
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตน โดยขอใหศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งเรียกตนฉบับเอกสารเกี่ยวกับขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซึ่งผูถูกฟองคดี
ไมไดสงตอศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งไมเรียกเอกสารดังกลาว
ซึ่งการพิจารณาคํารองของผูฟองคดีนั้น เมื่อปรากฏวาคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองชั้ น ต น ชอบที่ จ ะส ง คํ า ร อ งดั ง กล า วไปยั ง ศาลปกครองสู ง สุ ด เพื่ อ มี คํ า สั่ ง ต อ ไป
การที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองแลวมีคําสั่งไมเรียกเอกสารดังกลาว จึงเปนกรณีที่
ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดี ป กครองฯ ในส ว นที่ ว า ด ว ยการทํ า คํ า พิ พ ากษาและคํ า สั่ ง คํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น
ดังกลาวจึงไมชอบดวยขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบดังกลาว กรณีจึงมีเหตุอันสมควร
ยกคํ า สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต น แล ว ส ง สํ า นวนคดี คื น ไปยั ง ศาลปกครองชั้ น ต น เพื่ อ ให
ศาลปกครองชั้นตนมีคาํ สั่งใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๕๕)
(๑.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
โดยวินิจฉัยจากเนื้อหาแหงคดี
การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น วิ นิ จ ฉั ย ว า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ) ที่ วิ นิ จ ฉั ย กลั บ มติ ข องคณะกรรมการ
สภาทนายความที่ไมอนุมัติคําขอจดทะเบียนใหเปนทนายความของผูฟองคดี เปนคุณแกผูฟองคดี
ทําใหผูฟองคดีไดไมไดรับความเสียหาย แลวมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เปนการพิจารณา
ผลกระทบจากคําสั่งที่ผูฟองคดีไดรับอันเปนการวินิจฉัยในเนื้อหาวา การออกคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ดั ง กล า วเป น การกระทํ า ละเมิ ด ต อ ผู ฟ อ งคดี ห รื อ ไม ซึ่ ง การที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น จะวิ นิ จ ฉั ย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๙๕

ในเนื้อหาไดจะตองรับคําฟองไวพิจารณาเสียกอน แตเนื่องจากกรณีตามขอเท็จจริงยังไมแนชัดวา
ผูฟองคดีไดรูถึงคําวินิจฉัยดังกลาวเมื่อใด นอกจากนี้ ขอเท็จจริงดังกลาวศาลปกครองชั้นตน
ก็มิไดใหผูถูกฟองคดีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานหักลาง ศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิอาจที่จะมี
คําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาได จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณา
ใหถูกตองและมีคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๕)
(๑.๔) กรณี ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ขอกํ า หนด
มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารคุ ม ครองเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข ชั่ ว คราวก อ นการพิ พ ากษาของผู ฟ อ งคดี
ไวพิจารณา โดยอาศัยเหตุที่ไมรับคําฟองเพิ่มเติม
การที่ศาลปกครองชั้นตนจะวินิจฉัยวา เมื่อมีคํ าสั่งไมรับ
คําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดีและไมรับผูถูกฟองคดีที่ ๘ และผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไวพิจารณาแลว
จึงไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของผูฟองคดีไวพิจารณานั้น จะตองเปนคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาที่เกี่ยวเนื่องกับคําฟองเพิ่มเติมดังกลาว แตเมื่อพิจารณาคําขอกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีแลว
เห็ นว า ผู ฟ อ งคดีข อให ศ าลกํา หนดมาตรการหรื อวิ ธี ก ารคุม ครองเพื่ อบรรเทาทุ ก ข ชั่ ว คราว
กอนการพิพากษา โดยมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และหรือผูถูกฟองคดีที่ ๗ ดําเนินการใดๆ
เพื่อใหมีผลเปนการระงับการมอบหมายใหกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนที่ไดเปน
กรรมการโดยไมชอบดวยกฎหมายปฏิบัติงานใดๆ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และสั่งระงับการจายเงินคาเบี้ยประชุม เงินโบนัสกรรมการ คาตอบแทนตางๆ
และประโยชนอื่นใดแกกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนดั งกลาวไวเปนการชั่วคราว
กอนศาลมีคําพิพากษา ซึ่งมิไดเกี่ยวเนื่องกับคําฟองเพิ่มเติมที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับไว
พิจารณา แตเกี่ยวเนื่องกับคําฟองของผูฟองคดีที่ศาลปกครองชั้นตนรับไวพิจารณาแลว ดังนั้น
ศาลปกครองชั้นตนจึงตองวินิจฉัยคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวของผูฟองคดีดังกลาวแยกตางหาก
แลวมีคําสั่งไมรับหรือยกคําขอดังกลาวตามรูปคดี จะอาศัยเหตุที่ไมรับคําฟองเพิ่มเติมของผูฟองคดี
มาเปนเหตุไมรับคําขอของผูฟองคดีดังกลาวหาไดไม กรณีจึงถือไดวาการพิจารณาทําคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาของผูฟองคดีไวพิจารณา มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ
จึงเห็นสมควรอาศัยอํานาจตามขอ ๑๑๒ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๔๙๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในสวนนี้ แลวสงคืนสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพื่อใหพิจารณามีคําสั่งใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๕)
(๑.๕) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณา
คดีใหมใหแกคูกรณีฝายที่มิไดยื่นคําขอโดยผิดหลง
คดีนี้ศาลปกครองกลางไดแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมใหแกผูฟองคดีซึ่งมิใชผูยื่นคําขอทราบโดยผิดหลง และ
ไมปรากฏวาศาลปกครองกลางไดจัดสงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
คดีปกครองใหมไวพิจารณาใหผูถูกฟองคดีทราบในภายหลัง กรณีจึงเห็นไดวาศาลปกครองกลาง
ยังมิไดดําเนินการแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมให
ผูถูกฟองคดีทราบ จึงถือวาผูถูกฟองคดียังไมไดรับแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม ระยะเวลาอุทธรณคําสั่งดังกลาวจึงยังไมเริ่มนับตามขอ ๔๙/๑
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตนสงคํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมของผูถูกฟองคดี
มายังศาลปกครองสูงสุด จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบตามขอ ๔๙/๑ วรรคสอง
แหงระเบียบเดียวกัน จึงใหยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สงคํารองอุทธรณคําสั่งขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมมาใหศาลปกครองสูงสุด และใหศาลปกครองชั้นตน
ดํ า เนิ น การแจ ง คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ขอให พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองใหม
ใหผูถูกฟองคดีทราบ ทั้งนี้ไมตั ดสิทธิผูถูกฟองคดีที่จะอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายใน ๓๐ วั น
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๕)
(๑.๖) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเกินคําขอของคูกรณี
คดี นี้ ศ าลปกครองชั้ น ต น พิ พ ากษาให ผู ฟ อ งคดี แ ละ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันใชเงินจํานวน ๔๙,๕๙๒,๔๑๙ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดในวงเงินไมเกิน ๔๗,๐๓๕,๑๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวนั ฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒
ยื่ น คํ า ร อ ง ลงวั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น ขอให ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว า
หากผูถู กฟ อ งคดีที่ ๒ นํ า เงิน จํา นวน ๔๗,๐๓๕,๑๒๐ บาท ไปวางต อศาลเปน การชํ า ระหนี้
ตามคําพิพากษาครบถวนแลวหรือไม ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองดังกลาวแลวมีคําสั่ง
ลงวั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ว า เป น ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ใหสํานักงานบังคับคดีตรวจสอบจํานวนเงินและแจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป หลังจากนั้นปรากฏ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๔๙๗

ขอเท็จจริงวา ผูถูกฟ องคดีที่ ๑ กับ ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณคํ าพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๔ ตอศาลปกครองชั้นตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
เพื่อขอทราบจํานวนความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความประสงค
ขอคัดถายคําสั่งศาลดังกลาวจํานวน ๑ ชุด เพื่อดําเนินงานตอไป เห็นวา ศาลปกครองชั้นตน
ชอบที่จะสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหคัดสําเนาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งตามคํารอง
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เทานั้น การที่ศาลปกครองชั้นตน
สั่ ง ในคํ า ร อ ง ลงวั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒
ยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไวแลว และคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด จึงตองรอผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตอไป แจงใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ทราบ อนุญาตใหคัดสําเนาคําสั่งนี้ได กรณีจึงเปนการที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวยการทํา
คําพิพากษาและคําสั่ง ที่ศาลตองพิพากษาหรือมีคําสั่งไมเกินคําขออันเปนหลักกฎหมายทั่วไป
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบดวยขอ ๑๑๒
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบดังกลาว กรณีมีเหตุอันสมควรยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งใหมตอไป จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
และใหสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อมีคําสั่งใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๘๑-๒๘๒/๒๕๕๕)
(๑.๗) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนนําขอเท็จจริงนอกสํานวนคดี
มาวินิจฉัยชี้ขาดคดี
คดี นี้ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ศาลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นวาในระหวางการพิจารณาคดีนี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ใหนาย ผ. พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอแลว ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับตามคําฟองของผูฟองคดีอีก ศาลปกครองสูงสุด
ไดตรวจสรรพเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๑/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๙๗/๒๕๕๔
ของศาลปกครองชั้นตน แลว ไมปรากฏวามีขอเท็จจริงในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนอางวามีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ปรากฏอยูในสํานวนคดีดังกลาวแตอยางใด ศาลปกครองสูงสุด
จึ งสัน นิษ ฐานว า ศาลปกครองชั้ น ตน อาจจะนํ า ข อเท็ จ จริงดั งกล า วมาจากพยานหลักฐานอื่ น
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีในคดีนี้ แตการที่ขอเท็จจริงดังกลาวไมปรากฏอยูใน
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๔๙๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

สํานวนคดี จึงเปนการนําเอาขอเท็จจริงนอกสํานวนคดีมาวินิจฉัยชี้ขาดคดี ซึ่งเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวย ขอ ๖๐ วรรคสอง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเนื่องจาก
ปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมผูฟองคดี
จะมิไดยกขึ้นอางในคําอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษา
หรือ มีคํา สั่ง ได ตามข อ ๙๒ ประกอบกั บ ขอ ๑๑๖ แหง ระเบี ย บฉบับ เดีย วกั น ดังนั้ น คํ าสั่ ง
ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนการออกคําสั่งโดยที่มิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง
และในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง และถือวามีเหตุอันสมควร ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง
(๑) และ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน และสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๕๕)
(๑.๘) กรณี ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ขอยกเว น
คาธรรมเนียมศาลในคดีที่ไมอาจรับคําอุทธรณของผูขอไวพิจารณาได
คดีนี้ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษาพรอมกับยื่นคําขอ
ยกเว น ค า ธรรมเนี ย มศาลในชั้ น อุ ท ธรณ และศาลปกครองชั้ น ต น พิ จ ารณาคํ า ขอยกเว น
คาธรรมเนียมศาลแลวเห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดีที่คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ไมมีขอคัดคานวาคําพิพากษาไมถูกตองประเด็นใด จึงมีคําสั่งยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณของผูฟองคดี เพราะคําอุทธรณของผูฟองคดีไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ
จึงมีคําสั่งยกคําขอไดโดยไมตองไตสวนคําขอและมีคําสั่งใหผูฟองคดีนําเงินคาธรรมเนียมศาล
มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งศาล ตามขอ ๔๑/๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ
ว า ดว ยวิ ธี พิจ ารณาคดีป กครอง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้ น เห็น ว า ศาลปกครองชั้น ต น
ใหเหตุผลประกอบคําสั่งวา คําอุทธรณของผูฟองคดีไมมีขอคัดคานวาคําพิพากษาไมถูกตอง
ประเด็นใด จึงมีผลเทากับศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคําอุทธรณของผูฟองคดีไมสมบูรณครบถวน
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได อันเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจะตองมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง
แหงระเบียบเดียวกัน โดยศาลปกครองชั้นตนไมจําตองสั่งใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลกอน
แตประการใด การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาคําอุทธรณที่ไมมีขอคัดคานโตแยงคําพิพากษา
เปนคําอุทธรณไมมีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ เพื่อเปนเหตุยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
และสั่งใหผู ฟองคดี ชําระคาธรรมเนียมศาลภายใน ๓๐ วัน แลวจึงจะพิจารณาสั่ งคํ าอุทธรณ
ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น ไม อ าจสั่ ง รั บ ไว ไ ด คํ า สั่ ง ศาลปกครองชั้ น ต น ที่ ใ ห ย กคํ า ขอยกเว น
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คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีนําเงินคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งศาล จึงไมสอดคลองกับระเบียบดังกลาว ศาลปกครองสูงสุด
เห็นสมควรยกคําสั่งศาลปกครองชั้นตนดังกลาวแลวใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาสั่งใหม
ใหถูกตองตามรูปคดี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหมใหถูกตองตอไป
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๕)
(๑.๙) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคํ าสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือ
คําสั่งทางปกครอง
ในคดี ฟ อ งขอให เ พิ ก ถอนกฎหรื อ คํ า สั่ ง ทางปกครองนั้ น
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาแลวจะเห็นไดวา ผูฟองคดี
มีสิท ธิขอใหศ าลกําหนดวิธีการชั่ วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศ าลมีคําสั่งทุเลา
การบังคับตามกฎหรือคําสั่ งทางปกครองที่ข อใหเ พิกถอนเท านั้น สว นในคดีประเภทอื่นนั้ น
ผูฟองคดีมีสิทธิขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาได เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา การคัดเลือกขาราชการ
เพื่อเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนประกาศ
ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถูกฟองคดี) เรื่อง รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือก คดีนี้
จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบแปดคนจึงมีสิทธิขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาล
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่มีคําขอใหเพิกถอนเทานั้น ซึ่งหากศาลมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีตามคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลว ก็จะมีผล
ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถดําเนินการใดๆ ที่ตอเนื่องไปจากผลของคําสั่งดังกลาวไดอีกตอไป
แตผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมอาจมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาอยางอื่นได นอกจากนี้ ถึงแมศาลปกครองชั้นตนจะมี
อํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดเมื่อมีเหตุสมควร
โดยผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมมีคําขอตามขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตศาลปกครองชั้นตนยอมมีอํานาจเพียงสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
ที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนเทานั้น ศาลปกครองชั้นตนไมอาจมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
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วิธีการคุมครองเพื่ อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาได คดีนี้เ มื่อพิจารณาคําขอของ
ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนแล ว เห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนระบุ ว า ขอคุ ม ครองชั่ ว คราว
โดยขอให ศาลมีคําสั่ งให ผูถู กฟองคดีระงั บการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สําหรับขาราชการผูผานการคัดเลือก ซึ่งคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงดังกลาวไมไดมีอยู
ในขณะที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยื่นฟองคดีนี้ อันเปนคําขอใหระงับการกระทําที่ผูถูกฟองคดี
จะดํ า เนิ น การต อ ไปหลั ง จากมี คํ า สั่ ง พิ พ าทแล ว คํ า ขอของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง ยี่ สิ บ แปดคนจึ ง เป น
คําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชวั่ คราวกอนการพิพากษา
มิใชคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงไมมีสิทธิขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําสั่งดังกลาวได
เมื่อผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนมีคําขอดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนตองสั่งไมรับคําขอของผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบแปดคนไวพิจารณาซึ่ งเมื่อ ศาลมีคําสั่ งไมรับ คําขอของผู ฟองคดี ทั้งยี่ สิบแปดคนแลว
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยอมมีสิทธิยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองใหถูกตอง
ตามกฎหมายได หรือหากศาลปกครองชั้นตนเห็นวา มีเหตุสมควรที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีโดยผูฟองคดีไมมีคําขอตาม
ขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนก็ชอบที่จะ
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนเทานั้น คดีนี้ถึงแมคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนจะระบุวาเปนคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง แตในคําสั่ง
ดังกลาวไดสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวนคดี พิ เ ศษชํ า นาญการพิ เ ศษและตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ค ดี พิ เ ศษชํ า นาญการพิ เ ศษ
ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอื่น เนื้อหาของคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา อันเปนคําสั่งที่ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ
ในสวนที่เกี่ยวกับการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร
ที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิจารณา
ดําเนินการใหมตอไป ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๕๕)
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(๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))
(๒.๑) กรณี ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น มิ ไ ด แ จ ง กํ า หนดวั น สิ้ น สุ ด
การแสวงหาขอเท็จจริงและกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหคูกรณีบางรายทราบ
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนไดกําหนดใหวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เป น วั น สิ้ น สุ ด การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง พร อ มทั้ ง มี คํ า สั่ ง ให แ จ ง กํ า หนดวั น สิ้ น สุ ด
การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า วให คู ก รณี ท ราบ แต ไ ม ป รากฏว า ได มี ก ารส ง หมายแจ ง ให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการกําหนดวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงที่ไมชอบดวยขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
นอกจากนี้ ภายหลั งจากที่ ตุล าการผู แถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเสนอตอองค คณะแลว
และองค ค ณะได กํ า หนดให วั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ เป น วั น นั่ ง พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรก
พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาดังกลาวใหคูกรณีทราบ และจัดสงสรุปขอเท็จจริง
ของตุลาการเจาของสํานวนไปดวย แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓
ทราบ กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกที่ไมชอบ
ดว ยมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญญั ติ จัดตั้ง ศาลปกครองฯ และป ญ หาการดํ าเนิ น
กระบวนพิจารณาที่ไมชอบทั้งสองขั้นตอนดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งได
ทั้งนี้ ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนกระทั่งมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการ
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบ
เดี ย วกั น จึ งเห็น สมควรยกคํ าพิพ ากษาของศาลปกครองชั้นต น แล ว ให ศ าลปกครองชั้นต น
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหมตั้งแตขั้นตอนการแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
และมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ใหม ต ามรู ป คดี ต อ ไป (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๔)
(๒.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพยานเอกสารที่ไมปรากฏ
ในสํานวนโดยไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐาน
เพื่อยืนยันหรือหักลางเอกสารดังกลาว
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
เนื่องจากผูฟองคดีเคยฟองผูถูกฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ ขอข อ มู ล ข า วสารจากผู ถู ก ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองชั้ น ต น เป น คดี ห มายเลขดํ า
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๕๐๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่ ๒๑๒๗/๒๕๕๔ ซึ่งคดีอยูในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนฟองซอนกับคดีดังกลาว
แตไมปรากฏวามีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และสําเนาคําฟองตลอดจนคําสั่ง
ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๒๗/๒๕๕๔ ของศาลปกครองกลางในสํานวนคดีนี้ จึงเปนการพิจารณา
พยานเอกสารที่ไมปรากฏในสํานวนโดยไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดูทราบ
และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางเอกสารดังกลาว ตามขอ ๖๕ แหงระเบียบฯ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง เมื่อผูฟองคดีอุทธรณวา การที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับฟอง กรณีผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีแจงผลการพิจารณากรณีหนังสือฉบับ
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย และไดสงสํานวนมาใหศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาโดยไมปรากฏหลักฐานตามที่ศาลปกครองชั้นตนกลาวอางในคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา กรณีมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่มีคําสั่งไมรับคําฟองเฉพาะคําขอใหผูถูกฟองคดีแจงผลการพิจารณากรณีหนังสือฉบับลงวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไวพิจารณาและใหสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหม ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๒/๒๕๕๕)
(๓) กรณี ที่ ข อ เท็ จ จริ ง ไม พ อแก ก ารวิ นิ จ ฉั ย คดี (ข อ ๑๑๒
วรรคหนึ่ง (๓))
กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองเนื่องจากผูฟองคดี
ไมใชผูมีสิทธิฟองคดี แตศาลปกครองสูงสุดเห็นวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิฟองคดี
คดี นี้ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี คํ า สั่ ง ให น าย ส.
(เจาหนาที่ผูกระทําละเมิด) ชดใชคาสิ นไหมทดแทนแกผูฟองคดีจํานวน ๖๓,๗๕๙.๕๘ บาท
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ แต น าย ส. ไม ชํ า ระ ต อ มานาย ส. ถึ ง แก ค วามตาย ผู ฟ อ งคดี ย อ มไม อ าจใช
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการยึด หรื อ อายัด ทรั พ ยสิ น ของนาย ส. (ผูต าย) ผู ก ระทํา ละเมิ ด ได ต อ ไป
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งหาในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. (ผูตาย)
ชําระหนี้แทน แตผูถูกฟองคดีทั้งหาไมชําระ ผูฟองคดีในฐานะเจาหนี้ในมูลละเมิดจึงจําตองใช
สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ส. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. (ผูตาย) ใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดีอันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๐๓

จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ ผู ฟ อ งคดี จึ ง เป น ผู มี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครองตามนั ย มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองจึงรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาพิพากษาได
การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาการแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจาก
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของนาย ส. (ผูตาย) ไมจําตองมีคําบังคับของศาลตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี
จึ ง ไม ใ ช ผู มี สิ ท ธิ ฟ อ งคดี นี้ ต อ ศาลปกครอง แล ว มี คํ า พิ พ ากษายกฟ อ ง โดยยั ง มิ ไ ด วิ นิ จ ฉั ย
ในเนื้อหาแหงคดี และขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมายังไมพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นสมควรยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาคดีใหมทั้งหมดตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษา
หรื อ มี คํ า สั่ ง ใหม ต อ ไปตามรู ป คดี คื น ค า ธรรมเนี ย มศาลชั้ น อุ ท ธรณ ทั้ ง หมดให แ ก ผู อุ ท ธรณ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๘/๒๕๕๔)
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพื่อใหมีคําสั่งใหม
(๑) กรณี ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น มี คํ า พิ พ ากษายกฟ อ งด ว ยเหตุ ที่
ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟองคดี แทนที่จะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง เนื่องจากเห็นวา
ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายโดยไมไดอุทธรณคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อันถือไดวาผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟองคดีใหครบถวน
แม วากรณี นี้ศาลปกครองชั้นต นชอบที่ จะเพิ กถอนกระบวนพิ จารณาคดี นี้ ทั้ งหมด และมี คํ า สั่ ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแทนการมีคําพิพากษายกฟอง
แตการที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําพิพากษาแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด เมื่อศาลไมอาจรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาพิพากษาไดดวย
เหตุ แห งเงื่ อนไขในการฟ องคดี จึ งพิ พากษายื นตามคํ าพิพากษาศาลปกครองชั้นต นที่ ย กฟ อ ง
ของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๕๐๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

(๒) กรณี ที่ ศ าลปกครองชั้ นต นมิ ไ ดต รวจคํ าร อ งอุท ธรณคํ าสั่ ง ของ
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา
คดี นี้ผู ฟอ งคดียื่ นคํ าร อ งอุท ธรณ คํ า สั่ง ของศาลปกครองชั้ น ต น
ที่ไมรับคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา ซึ่งเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามมิใหอุทธรณตอศาลปกครอง
สูงสุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนสง
มายังศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน แตศาลปกครองชั้นตน
มิไดตรวจและมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดี จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา
ที่มิไดปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อยางไรก็ตาม คํารองอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวเปนคํารองอุทธรณที่ตองหามชัดแจงตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาคดี ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวาไมมีเหตุอันควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
และสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อมีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
ระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๕๔)
(๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดไตสวนคูกรณีกอนออกคําสั่งทุเลา
การบังคับ แตคูกรณีไดมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานแลว และมิไดอุทธรณโตแยงเกี่ยวกับ
การดําเนินการที่ไมถูกตองนั้น
คดีนี้ผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลพรอมกับมีคําขอใหศาลปกครอง
ชั้ น ต น มี คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารชั่ ว คราวก อ นการพิ พ ากษาจํ า นวน ๒ ข อ คื อ
(๑) ใหชะลอการบังคับใชมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ (กรณีพิเศษ)
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ (๒) ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๒
ที่ เ ข า ประชุ ม ในวั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๕๓ หยุ ด ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละให ช ะลอการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอื่น ซึ่งตอมาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาและได
แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอดังกลาวของผูฟองคดีโดยสง
สําเนาคําขอของผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีทําคําชี้แจงเปนหนังสือยื่นตอศาล ซึ่งภายหลังจากที่
ศาลปกครองชั้ น ต น ได รั บ คํ า ชี้ แ จงเป น หนั ง สื อ จากผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ รวมทั้ ง ได พิ จ ารณา
คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี และไดมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอดังกลาวของผูฟองคดีแลว
ในชั้นนี้ไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีการดําเนินการไตสวนคูกรณีเพื่อมีคําสั่งเกี่ยวกับ
คําขอดังกลาวตามขั้นตอนและวิธีการที่ไดกําหนดไวในขอ ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตอยางใด กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่มิไดปฏิบัติให

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๐๕

ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ดี เมื่อปรากฏวาในชั้นอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามคํ า สั่ ง ทางปกครองของศาลปกครองชั้ นต น ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ มิ ได อุ ท ธรณ โ ต แ ย ง กรณี
เกี่ย วกั บ การมิไ ด ดําเนินการไตสวนคูกรณี กอนมีคําสั่ งของศาลปกครองชั้นตน ประกอบกั บ
กอนศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ผูถูกฟองคดีไดมีโอกาส
โต แย ง แสดงพยานหลั ก ฐานโดยทํ าคํ า ชี้แ จงเป น หนั งสื อ ยื่น ต อ ศาลแล ว จึ งเห็ น ได วา การที่
ศาลปกครองชั้นตนมิไดดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนนี้ใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยไตสวนคูกรณีกอนมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอของผูฟองคดี กรณีก็ไมปรากฏเหตุบกพรอง
ในส วนของการแสวงหาข อเท็ จจริ งเพื่อประกอบการพิ จารณามีคํ าสั่ งของศาลปกครองชั้ นต น
อันเปนเหตุใหเสียความเปนธรรมแกคูกรณี คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของ
ศาลปกครองชั้นตนในกรณีนี้จึงไมเสียไปเพราะเหตุแหงการไมดําเนินการดังกลาว กรณีจึงมิใช
เหตุถึงขนาดที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณามีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสั่งให
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณามีคําสั่งใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๕๔)
(๔) กรณีที่ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนคนเดียวมีคําสั่งไมรับคําขอ
เขาแทนที่คูกรณีที่ถึงแกความตาย
ในกรณีที่ศาลจะมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแก
ความตายตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น บทบัญญัติ
มาตรา ๖๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ และระเบี ย บฯว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครองฯ มิไดบัญญัติใหอํานาจตุลาการศาลปกครองนายเดียวมีอํานาจสั่งไมรับคําขอเขามา
แทนที่ คูกรณีผูถึ งแก ความตาย เพราะกรณีดังกล าวอาจสงผลใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีพน
ออกจากสารบบความไดตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การมีคําสั่ง
ดั งกล า วต องกระทํ าโดยองค คณะ การที่ค ดีนี้ตุลาการเจาของสํ านวนในศาลปกครองชั้นต น
มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตายโดยมิไดมีคําสั่งโดยองคคณะ
จึงเปนคําสั่งที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําสั่ง
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตเพื่อมิใหเกิด
ความลาชาในการพิจารณาคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรวินิจฉัยปญหาดังกลาวโดยไมตอง
ส ง สํ า นวนคดี คื น ไปยั ง ศาลปกครองชั้ น ต น เพื่ อ ให มี คํ า สั่ ง ใหม (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ ๑๖๕/๒๕๕๕)
๓.๓.๗ การนํ าวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครองในศาลปกครองชั้น ต น มาใช ใ น
ศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)
ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

ภาค ๒
แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑
การนาหลักกฎหมายทัวไปตามรั
่
ฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง
๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม)
๑.๑ การก าหนดเงื่ อ นไขการได้ ร บั พระราชทานอภัย โทษแก่ ผ้ ตู ้ อ งโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติ ดให้แตกต่ างไปจากความผิดฐานอื่น
คดีความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติ ดเป็ นคดีความผิ ดร้ายแรง มีผลกระทบต่ อคน
จานวนมาก รวมทัง้ อาจก่อให้ เกิ ดปัญหาอาชญากรรมและปั ญหาอื่ นๆ อีกหลายประการ
ดัง นั ้น การที่ พ ระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดเงื่ อ นไข
อัน เป็ นการจ ากัด สิ ท ธิ ก ารได้ ร บั พระราชทานอภัย โทษแก่ ผ้ ตู ้ อ งโทษในคดี ค วามผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติ ดแตกต่ างจากผู้ต้องโทษในคดี ความผิ ดอื่ นๆ จึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของส่ วนรวมและเป็ นการจาเป็ นเพื่ อ รักษาความสงบเรีย บร้ อยของสัง คม บทบัญ ญัติ
ดังกล่าวจึงมิ ใช่ บทบัญญัติที่เป็ นการจากัดสิ ทธิ และเสรีภาพของผู้ต้องโทษในคดี ยาเสพติ ด
มิ ใช่ เป็ นการเลื อกปฏิ บ ตั ิ โดยไม่ เป็ นธรรม หรื อขัดต่ อหลักความเสมอภาคของบุค คล
หรื อ จ ากัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของผู้ต้ อ งโทษในคดี ย าเสพติ ด โดยไม่ ค านึ งถึ ง ศัก ดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ นอกจากนัน้ เพื่อไม่ให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมกับผู้ต้องโทษที่ คดีถึงที่ สุด
และได้ รบั โทษมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ ง การที่ พระราชกฤษฎี กาพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ นาระยะเวลาสิ้ นสุด ของคดี มาเป็ นเงื่ อ นไขในกรณี ผ้ตู ้ อ งโทษ
ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติ ดจะได้รบั พระราชทานอภัยโทษ จึงไม่ขดั ต่ อหลักความเสมอภาค
และความเท่ าเที ย มกันในกฎหมายของผู้ต้อ งโทษในคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด
ซึ่ งต้ องโทษตามคาพิ พากษาถึงที่ สุดภายหลังวันที่ พระราชกฤษฎี กาพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้ บ งั คับ ดัง นั ้น พระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงเป็ นพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี ฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ นนั ก โทษเด็ ด ขาดในความผิ ด ฐานร่ ว มกั น มี
เมทแอมเฟตามีนไว้ใ นครอบครองเพื่อ จ าหน่ าย มีเ ฮโรอีน และมีอีเ ฟลดรีน ไว้ใ นครอบครอง
เกินปริมาณทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด และในความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปื น
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้จาคุก ๕๐ ปี ต่อมา เนื่องในโอกาส

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๑๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รบั
พระราชทานอภัยโทษในฐานความผิดร่วมกันมีอาวุธปื นและเครื่องกระสุ นปื นไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต และได้รบั การลดโทษในฐานความผิดมีเฮโรอีนและอีเฟลดรีนไว้ในครอบครอง
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทัง้ นี้ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่ ว นความผิดฐานมีเ มทแอมเฟตามีนไว้ใ นครอบครองเพื่อ จาหน่ า ย
ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้รบั พระราชทานอภัยโทษเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็ นผูต้ ้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุ ก เกิน ๘ ปี ในความผิด ฐานผลิ ต น าเข้า หรือ ส่ ง ออก หรือ ผลิต น าเข้า หรือ ส่ ง ออก
เพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย ภายหลังวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บงั คับ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขทีจ่ ะได้รบั
พระราชทานอภัย โทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับ ดัง กล่ า วไม่เ ป็ น ธรรม ไม่ค านึ ง ถึง ศัก ดิ ์ศรี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ท าให้เ กิดการลดโทษที่แ ตกต่ างกัน ต่ อ ผู้ต้อ งโทษในคดีค วามผิด เดีย วกัน
หากผู้ต้องโทษนัน้ มีกาหนดวันที่คดีถงึ ที่สุดต่ างกัน บทบัญญัตขิ องพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
จึงขัดต่ อ หลัก นิติธ รรมและขัดต่ อ หลัก ความเสมอภาค ขอให้ศ าลมี ค าพิพากษาหรือ ค าสังให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั สิทธิลดหย่อนโทษเช่นเดียวกับผู้ต้องโทษในคดีความผิดอื่นๆ และได้รบั การคืนสิทธิ
ทีจ่ ะได้รบั พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่บ ทบัญ ญัติม าตรา ๑๒ (๑) ๑ แห่ ง พระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัย โทษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดเงื่อนไขในการได้รบั พระราชทานอภัยโทษให้กบั ผูต้ ้องโทษในคดีความผิด
เกี่ย วกับ ยาเสพติด ซึ่ง เป็ น ผู้ค้าและศาลได้ก าหนดโทษอย่า งสูง แก่ ผู้ต้อ งโทษเนื่ อ งจากเป็ น
ผู้ค้ารายใหญ่นัน้ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขการจะได้รบั พระราชทานอภัยโทษจากความจาเป็ น
ทีร่ ฐั ต้องมีมาตรการเพื่อให้ผใู้ ดก็ตามทีจ่ ะกระทาความผิดฐานนี้ได้คานึงถึงว่าการกระทาเช่นนัน้
รัฐ ถือ เป็ น อัน ตรายที่ร้า ยแรงต่ อ สัง คม ผู้ ท่ีฝ่ า ฝื น จะต้ อ งได้ร บั ผลร้า ยทัง้ จากการถู ก ลงโทษ
ที่ห นัก กว่ า ในคดีค วามผิด อื่น รวมถึง การจะได้ร บั การลดหย่อ นผ่ อ นโทษที่น้ อ ยกว่ า ทัง้ นี้
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการยับยัง้ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และคดีความผิดเกี่ยวกับ
๑

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รบั พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๑) ผู้ต้อ งโทษตามค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้จ าคุ ก เกิน แปดปี จาคุ ก ตลอดชีว ิต หรือ ประหารชีว ิต ภายหลัง วัน ที่
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงั คับในความผิดฐานผลิต น าเข้าหรือ ส่ งออก หรือ ผลิต น าเข้า
หรือส่งออกเพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท
ฯลฯ
ฯลฯ
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๑๑

ยาเสพติดเป็ นคดีความผิดร้ายแรง มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบและตกเป็ นเหยื่อเป็ นจานวนมาก รวมถึง
พิษ ภัย ของยาเสพติด นัน้ มีผ ลเป็ น การบ่ อ นท าลายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทัง้ การเสพยาเสพติด
ได้ก่อให้เกิดปญั หาอาชญากรรมและเกิดเป็ นปญั หาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ ดังนัน้
บทบัญญัตมิ าตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่ าหนด
เงือ่ นไขอันเป็ นการจากัดสิทธิการได้รบั พระราชทานอภัยโทษแก่ผตู้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด แตกต่ างจากผู้ ต้อ งโทษในคดีค วามผิด อื่นๆ จึง มีเ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ห นักแน่ น
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงมิใช่เป็ น
บทบัญ ญัติท่จี ากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของผู้ต้อ งโทษในคดีค วามผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
และมิใช่เป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ น ธรรมต่อบุคคล หรือขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคล
หรือเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของผูต้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยไม่คานึงถึง
ศั ก ดิ ศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละความเสมอภาคของบุ ค คล อี ก ทัง้ แม้ ผู้ ฟ้ องคดี จ ะไม่ ไ ด้ ร ับ
พระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว แต่ ผู้ฟ้อ งคดี
ก็ยงั ได้รบั พระราชทานอภัยโทษตามบทบัญ ญัติอ่ืนของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ แม้จะได้รบั
พระราชทานอภัยโทษในสัดส่ ว นที่น้อ ยกว่าผู้ต้องโทษในคดีค วามผิดอื่นๆ ก็ต าม แต่ก็แสดง
ให้ เ ห็น ว่ า เงื่อ นไขการได้ร ับ พระราชทานอภัย โทษของพระราชกฤษฎีก าฉบับ นี้ ยัง คงใช้
หลัก แห่ งความเมตตา ความกรุณา เพื่อ ให้ผู้ก ระท าผิด ในคดีท่ีเ กี่ย วกับ ยาเสพติดได้ส านึ ก
และมีโอกาสแก้ไขตนเอง ดังนัน้ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
จึงชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับกรณีทบ่ี ทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้นาระยะเวลาสิน้ สุดของคดีมาเป็ นเงื่อนไขในกรณีทผ่ี ตู้ ้องโทษ
ในคดีค วามผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด จะได้ ร ับ พระราชทานอภัย โทษ นั ้น เมื่อ มาตรา ๒๕๙๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กาหนดว่าการขอพระราชทานอภัยโทษจะกระทาได้
ต่อเมื่อคดีความผิดของผู้ข อนัน้ ต้องถึงที่สุด ดังนัน้ เมื่อจะมีการพระราชทานอภัยโทษเงื่อนไข
ดังกล่าวจึงนามาบัญญัตปิ ระกอบกันกับเงื่อนไขที่ว่าผู้ต้องโทษทีจ่ ะได้รบั พระราชทานอภัยโทษ
จะต้อ งได้รบั โทษตามค าพิพ ากษาถึงที่สุ ด นัน้ มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง อัน เป็ นหลัก การที่มมี า
ตัง้ แต่เดิมแล้ว ทัง้ นี้ การกาหนดให้มเี งื่อนไขดังกล่าวเป็ นประโยชน์ ต่อการพระราชทานอภัยโทษ
ในแง่ท่วี ่ารัฐนัน้ มิได้ละเลยต่อการลงโทษผู้กระทาความผิดตามโทสานุ โทษที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
นอกจากนัน้ ยังเป็ นความจาเป็ นที่จะต้องมีค วามแน่ นอนว่าคดีของผู้ท่จี ะได้รบั พระราชทาน
๒

ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๒๕๙ ผู้ต้องคาพิพากษาให้รบั โทษอย่างใดๆ หรือผู้ทม่ี ปี ระโยชน์ เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ
ถวายเรือ่ งราวต่อพระมหากษัตริยข์ อรับพระราชทานอภัยโทษ จะยืน่ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมก็ได้

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๑๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

อภัยโทษนัน้ ได้ถึงที่สุด แล้ว และผู้กระทาผิดได้รบั การกาหนดโทษในความผิดเรื่องใดและเป็ น
จานวนทีแ่ น่นอน ซึง่ จาเป็นต่อการคิดคานวณสัดส่วนการลงโทษตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษในแต่ ล ะฉบับ ในทางกลับ กัน หากจะมิใ ห้นาเงื่อ นไขที่ใ ห้ผู้ต้อ งโทษ
ที่ จ ะได้ ร ับ พระราชทานอภั ย โทษจะต้ อ งได้ ร ับ โทษมาบ้ า งแล้ ว มาใช้ บ ั ง คั บ จะท าให้ เ กิ ด
ความเลื่อ มล้ า และแตกต่ า งกันในการลงโทษระหว่ า งผู้ต้อ งโทษที่ค ดีถึง ที่สุ ด ก่ อ นและได้ร บั
การลงโทษมาบ้างแล้วกับผู้ท่เี พิง่ จะได้รบั การกาหนดโทษและคดีได้ถงึ ที่สุดใกล้เคียงกับเวลาที่
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลใช้บงั คับ ซึง่ จะไม่เป็ นธรรมต่อผูต้ ้องโทษทีส่ านึกผิด
และยอมรับโทษอันเกิดจากการกระทาของตนไปแล้ว ทัง้ ยังผิดต่อวัตถุประสงค์ในการอภัยโทษ
ที่ต้องการลดหย่อนผ่อนโทษให้กบั ผู้ต้องโทษที่สานึกผิดในการกระทาผิดและพร้อมจะกลับตน
เป็ นพลเมืองดี โดยประพฤติตนจนได้รบั การเลื่อนลาดับชัน้ นักโทษดีขน้ึ ตามหลักการของกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยราชทัณ ฑ์ห ลัง จากที่ไ ด้ร ับ การลงโทษมาแล้ว ในระยะเวลาหนึ่ ง ดัง นั น้ บทบัญ ญัติ
มาตรา ๑๒ (๑) แห่ ง พระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้ น า
ระยะเวลาการสิน้ สุดของคดีมาเป็ นเงื่อนไขในการที่ผตู้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จะได้รบั พระราชทานอภัยโทษ จึงสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลข้างต้น และไม่ได้เป็ นบทบัญญัติ
ที่ท าให้ เ กิด ความไม่ เ ป็ น ธรรม ขัด ต่ อ หลัก นิ ติ ธ รรม ไม่ ค านึ ง ถึ ง ศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์
หรือ ขัดต่ อ ความเสมอภาคและความเท่ า เทีย มกัน ในกฎหมายแก่ ผู้ต้อ งโทษในคดีค วามผิด
เกี่ย วกับ ยาเสพติด ซึ่ง ต้ อ งโทษตามค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ภายหลัง วัน ที่พ ระราชกฤษฎีก า
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงั คับ แต่อย่างใด ดังนัน้ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดย
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย พิพ ากษายกฟ้ อ ง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุด ที่ ฟ.๕/๒๕๕๕
ที่ ฟ.๖/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๗/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
๑.๒ การออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับขนาดของภาชนะที่ ใช้
บรรจุสรุ า
การที่ กรมสรรพสามิ ตออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับขนาด
ของภาชนะที่ ใช้ บรรจุสุรา โดยใช้ บ งั คับกับผู้ร บั อนุ ญาตประกอบกิ จการสุ รากลันชุ
่ มชน
ทุกราย แต่ ไม่ใช้ บงั คับกับผู้ผลิ ตสุรารายใหญ่ ทัง้ ๆ ที่ ผ้ผู ลิ ตสุรารายใหญ่ กผ็ ลิ ตและจาหน่ าย
สุราที่ บรรจุในภาชนะซึ่ งมีขนาดตามที่ กาหนดไว้ ในประกาศฉบับดังกล่ าวเช่ นเดี ยวกัน
ถือเป็ นการเลือกปฏิ บตั ิ ต่อบุคคลที่ เหมือนกันในสาระสาคัญแตกต่ างกัน ประกาศดังกล่าว
จึงเป็ นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๑๓

สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการสุรากลันชุ
่ มชนจากทางราชการเดิม
กรมสรรพสามิต (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) โดยอธิบ ดีก รมสรรพสามิต (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) ได้อ อก
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการอนุ ญาตให้ทา
และขายสุ รากลันชุ
่ มชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ เ นื่ อ งจากมีผู้ห ลีก เลี่ยงภาษีนาแสตมป์สุ ราที่ใ ช้ก ับ
ภาชนะบรรจุขนาดเล็กไปปิดภาชนะขนาดใหญ่ทาให้รฐั สูญเสียรายได้ภาษีจากส่วนต่างดังกล่าว
อีกทัง้ เป็ นนโยบายของกระทรวงการคลังที่จะควบคุมการบริโภคสุราในกลุ่มเด็กและเยาวชน
เพราะสุราขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกและมีราคาถูกทาให้เด็กและเยาวชนสามารถหาซือ้
และนาไปบริโภคได้ง่าย จึงได้ออกประกาศกรมสรรสามิต เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อ นไขการอนุ ญาตให้ทาและขายสุ รากลันชุ
่ มชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมเกี่ยวกับภาชนะทีใ่ ช้บรรจุว่า ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุสุรามี ๓ ขนาด คือ
๐.๑๕๐ ลิตร ๐.๓๓๐ ลิตร และ ๐.๖๒๕ ลิตร สาหรับภาชนะบรรจุขนาด ๐.๑๕๐ ลิตร ให้ใช้บรรจุ
และนาออกจากสถานที่ทาสุ ราได้ถึง วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๘ โดยประกาศดังกล่ าวมิไ ด้
ใช้บ ัง คับ กับ ผู้ผ ลิต สุ ร ารายใหญ่ ด้ว ย ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็น ว่ า การออกประกาศดัง กล่ าวเป็ น เหตุ ใ ห้
ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ ส ามารถใช้ภ าชนะบรรจุ ข นาดเดิม มาบรรจุ สุ ร าและน าออกจากสถานที่ท าสุ ร า
ในการประกอบกิจการสุรากลันชุ
่ มชนได้นบั แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป ทาให้ยอดขาย
สุรากลันชุ
่ มชนของผู้ฟ้อ งคดีลดน้ อ ยลง ขอให้ศาลมีค าพิพ ากษาหรือ คาสังเพิ
่ ก ถอนประกาศ
ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีและมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด และยังมีอานาจหน้ าที่ในด้านอื่นๆ ด้วย
สาหรับ ประกาศของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่กาหนดเกี่ย วกับ ภาชนะในการบรรจุสุ ร าถือ ว่ า เป็ น
ส่วนหนึ่งของการกาหนดกรรมวิธเี กี่ยวกับการทาสุรา ประกาศดังกล่าวจึงมีผลเป็ นการทัวไป
่
อันมีสภาพเป็ นกฎตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การออกประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นการออกกฎในอานาจหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
อย่างไรก็ตาม การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกประกาศกาหนดขนาดภาชนะบรรจุสุราให้ม ี ๓ ขนาด
คือ ๐.๑๕๐ ลิตร ๐.๓๓๐ ลิตร และ ๐.๖๒๕ ลิตร ทัง้ นี้ สาหรับภาชนะบรรจุสุราขนาด ๐.๑๕๐ ลิตร
ให้ใ ช้บ รรจุสุ ร าและน าออกจากสถานที่ท าสุ ร าได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศ
ฉบับ ดัง กล่ า วจะใช้ บ ัง คับ กั บ ผู้ ร ับ อนุ ญ าตประกอบกิ จ การสุ ร ากลัน่ ชุ ม ชนทุ ก ราย รวมทัง้
ผู้ฟ้ องคดีด้ว ย โดยไม่ปรากฏว่ ามีหนังสือสัง่ การในลักษณะเดียวกันนี้ กับ ผู้ผ ลิต สุ ร ารายใหญ่
ที่ม ีการผลิตและจ าหน่ ายสุ ราที่บรรจุในภาชนะขนาด ๐.๑๕๐ ลิตร ทัง้ ๆ ที่ผู้ผลิตสุ รารายใหญ่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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และผู้ผลิตสุรากลันชุ
่ มชนต่างก็เป็ นผู้ผลิตสุราขาว ๒๘ ดีกรี ๓๐ ดีกรี ๓๕ ดีกรี และ ๔๐ ดีกรี
เช่นเดียวกัน อันถือได้ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่ อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญแตกต่ างกั น
ซึ่ ง ขั ด ต่ อบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๓๐ ๓ มาตรา ๕๐ ๔ และมาตรา ๘๗ ๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ ประกาศพิพาทจึงเป็ นกฎ
ที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย พิพ ากษาให้เ พิกถอนประกาศพิพาทเฉพาะข้อ ความที่ก าหนดให้
ภาชนะที่บ รรจุ ข นาด ๐.๑๕๐ ลิต ร ให้ ใ ช้ บ รรจุ แ ละน าออกจากสถานที่ท าสุ ร าได้ ถึง วัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๕)
๒. หลักการเคารพศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๓-๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิน่ กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
สภาพทางกายหรือ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ สัง คม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึก ษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรการทีร่ ฐั กาหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
การจ ากัด เสรีภ าพตามวรรคหนึ่ ง จะกระท ามิไ ด้ เว้น แต่ โ ดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมายเฉพาะ
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ ครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็ นธรรม
ในการแข่งขัน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กากับดูแลให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค และป้ องกัน การผู ก ขาดตัด ตอนทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม รวมทัง้ ยกเลิก และละเว้น การตรากฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทค่ี วบคุมธุรกิจทีไ่ ม่สอดคล้องกับความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่
มีความจาเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มกี ารสาธารณูปโภค
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๓. หลักการคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภาพของบุคคล
๓.๑ การออกคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบในการเป็ นผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน
การที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ซึ่ งได้ รบั มอบหมายจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ อาศัย
อานาจตามมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกระเบียบกาหนดให้ การประกอบวิ ชาชี พประเมิ นราคาทรัพ ย์สินเกี่ ยวกับตลาดทุ น
และการซื้ อขายหลักทรัพย์ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิ ชาชี พ ถือเป็ นการ
จัดระเบียบการประกอบวิ ชาชี พและเป็ นการคุ้มครองผู้บริ โภค ดังนัน้ การที่ สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคาสังพั
่ กการให้ ความเห็นชอบ
ผู้ฟ้องคดี เป็ นผู้ประเมิ นราคาทรัพย์สิ น จึ ง เป็ นการจากัด สิ ท ธิ ข องผู้ฟ้องคดี โ ดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญ ญัติ เ ฉพาะ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัด ระเบี ย บการประกอบวิ ช าชี พ
และคุ้ ม ครองผู้บ ริ โ ภค จึ ง ไม่ เ ป็ นการขัด ต่ อ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัด ประกอบธุรกิจหลักโดยการรับประเมิน
หรือวิเคราะห์ราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สนิ หรือสินทรัพย์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ทุ ก ชนิ ด และเป็ น ผู้ไ ด้ ร ับ การเห็น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ ห้เ ป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์ส ินตามประกาศของสานัก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ เรื่อ ง การให้ค วามเห็นชอบผู้ประเมินราคาทรัพย์ส ิน
ต่อมา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สงพั
ั ่ กการให้ความเห็นชอบ
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน ด้ว ยเหตุ ผ ลว่ า ผู้ ฟ้ องคดีม ีคุ ณ สมบัติ ไ ม่ เ หมาะสม
ในการเป็นผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เนื่องจากพนักงานอัยการมีคาสัง่
ฟ้องผู้ฟ้องคดีในข้อหาสนับสนุ นผู้อ่นื กระทาการยักยอกทรัพย์ของธนาคาร ก. จากัด (มหาชน)
โดยมีมูล เหตุ จ ากการที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ป ระเมิน ราคาอสัง หาริม ทรัพ ย์โ ดยไม่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
และมีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการในข้อหาเดียวกันอีก ผู้ฟ้อ งคดีอุทธรณ์
คาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ผูถ้ ูกฟ้องคดี) โดยเห็นว่าคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
ขัดกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผลการพิจารณา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีมมี ติยนื ตามคาสังของส
่
านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีดงั กล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องต่ อศาล
ขอให้เ พิก ถอนค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ยี นื ตามค าสังพั
่ ก การให้ค วามเห็นชอบของผู้ฟ้ อ งคดี
เป็นผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมคี าสังยื
่ นตามค าสังของส
่
านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่สี งั ่ พัก การให้ค วามเห็น ชอบผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นผู้ป ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นการออกคาสังโดยอาศั
่
ยอานาจตามมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง บัญ ญัติใ ห้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม ีอ านาจก ากับ ดู แ ลในเรื่อ ง
หลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ซึ่งอานาจดังกล่าวนัน้ รวมถึงการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือ ข้อกาหนดตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี การทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ ได้รบั
มอบหมายจากผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบกาหนดให้การประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สนิ
เกี่ยวกับตลาดทุนและการซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ต้อ งเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาทรัพย์สนิ โดยถูกต้องเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็ นการจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพและเป็ นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีค าสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้ องคดีเป็ นผู้ประเมินราคาทรัพ ย์ส ินจึงเป็ นการจากัดสิทธิ

๖

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าทีว่ างนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนกากับดูแลในเรื่อง
หลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการและการป้องกันการกระทา
อันไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๒) กาหนดค่าธรรมเนียมส าหรับคาขออนุ ญาต คาขอรับใบอนุ ญาต ใบอนุ ญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้ร บั
ใบอนุญาต
(๓) วางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ
(๔) ออกระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตัง้ ถอดถอน
และวินยั พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิ ้ี
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดใดๆ ทีใ่ ช้เป็ นการทัวไป
่ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บงั คับได้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๑๗

ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ
การประกอบวิชาชีพและเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงไม่เป็ นการขัดต่อมาตรา ๕๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง การจากัดสิทธิการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นการจากัดสิทธิเฉพาะการประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวกับตลาดทุน
และการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ลของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต ามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ เ ท่านัน้ หากมิใช่เ ป็ นการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ฟ้องคดียงั คงสามารถเป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ได้ตามปกติ
ดังนัน้ การที่ผู้ถูก ฟ้องคดีมคี าสังยื
่ นตามคาสังของส
่
านัก งานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ทพ่ี กั การให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ จึงเป็ นคาสัง่
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๕)
๓.๒ การออกประกาศกาหนดเครื่องมือที่ห้ามใช้ทาการประมง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง ก าหนดมิ ให้ ใช้ เครื่ องมื อ
อวนช้ อ นหรื อ อวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่ ง ใช้ ป ระกอบกับ เครื่ อ งก าเนิ ดไฟฟ้ า
ในท้ อ งทะเลบางพื้นที่ และกาหนดขนาดช่ องตาอวนที่ ใช้ ประกอบเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
ทาการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมี เจตนารมณ์ มุ่ งคุ้มครองสัตว์น้ าอันเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ ส าคัญ
ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่รฐั ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยกาหนดไว้ ดังนัน้ การที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศฉบับดังกล่ าว โดยคานึ งถึง
หลักเกณฑ์ด ัง กล่ า วข้ า งต้ น ภายใต้ ก รอบนโยบายตามมติ ของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่ งชาติ ที่ได้ มีการตัง้ คณะอนุ กรรมการและคณะทางาน เพื่ อศึ กษาหามาตรการ
แก้ไขปัญหาการทาประมงปลากะตักในทางวิ ชาการแล้ว การออกประกาศฉบับดังกล่าว
จึงเป็ นการออกโดยใช้ดลุ พิ นิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ เจ็ด มีอ าชีพ ทาการประมงปลากะตักโดยใช้เ ครื่องมืออวนครอบ
ปลากะตักประกอบแสงไฟ โดยทาการประมงบริเวณพื้นที่อ่าวพังงา คณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติได้มมี ติในทีป่ ระชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๒ ว่า รัฐควรดาเนินการออกมาตรการด้านการประมง
ั ่ น แหล่ ง ท าการประมง
โดยก าหนดแบ่ ง เขตการประมงในเขต ๓ ไมล์ท ะเล ห่ า งจากฝ งเป็
ของกลุ่ มประมงพื้นบ้าน ก าหนดห้ามทาการประมงปลากะตักทุกชนิดที่ใช้แสงไฟล่อ และให้
คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนของชาวประมงลักษณะพหุภาคีในจังหวัด
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ั่
ชายทะเลแต่ละจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสงขลา กาหนดให้พน้ื ทีห่ ่างจากฝงระหว่
าง ๓ - ๕ ไมล์ทะเล
เป็ น เขตกัน ชน ห้ า มท าการประมงปลากะตัก โดยใช้ แ สงไฟประกอบเช่ น กัน เพื่อ ป้ องกัน
ั่
การเกิดผลกระทบของแสงไฟต่ อสัตว์น้ าวัยอ่ อ นที่อยู่บริเวณชายฝงและเพื
่อประโยชน์ ในการ
กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามเขตทีก่ าหนด ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดมิให้ใช้เครื่องมือ
อวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในท้องทะเล
บางพืน้ ที่ และกาหนดขนาดช่องตาอวนทีใ่ ช้ประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทาการประมงปลากะตัก
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ดเห็นว่าเป็ นการจากัดสิทธิการทาการประมงของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ด
จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
อานาจในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าว นัน้ เป็ นไปตาม
มาตรา ๓๒ ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติก ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ใ ห้ อ านาจผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ในการออกประกาศกาหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทาการประมงทุกชนิด กาหนดขนาด
ชนิด จานวนและส่วนประกอบของเครือ่ งมือทาการประมงทีอ่ นุ ญาตให้ใช้ในทีจ่ บั สัตว์น้ า กาหนด
มิให้ใช้เครื่อ งมือ ทาการประมงอย่างหนึ่งอย่ างใดในที่จบั สัตว์น้ าโดยเด็ดขาด รวมทัง้ กาหนด
วิธ ีใ ช้เ ครื่อ งมือ ท าการประมงต่ า งๆ อย่ า งไรก็ต าม บทบัญ ญัติด ัง กล่ า วมิไ ด้ก าหนดกรอบ
ในการใช้ดุ ล พินิ จของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไว้อ ย่างชัดเจน แต่ อ าจพิจารณาได้จากเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่มุ่งคุ้มครองสัตว์น้ าซึ่งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
โดยจัดระบบการควบคุมการจับสัตว์น้ า เพื่อให้สตั ว์น้ าเป็ นทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยังยื
่ น แต่เนื่องจากการใช้อานาจตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวมีผลเป็ นการจากัดสิทธิเสรีภาพ

๗

พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๓๒ รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจาจังหวัดโดยอนุ มตั ิรฐั มนตรีฉะเพาะภายในเขตต์ท้องที่ของตน มีอานาจ
ประกาศกาหนดได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทาการประมงทุกชะนิด กาหนดขนาด ชะนิด จานวนและส่วนประกอบ
ของเครือ่ งมือทาการประมงทีอ่ นุญาตให้ใช้ในทีจ่ บั สัตว์น้า
(๒) กาหนดมิให้ใช้เครือ่ งมือทาการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในทีจ่ บั สัตว์น้าโดยเด็ดขาด
(๓) กาหนดระยะทีต่ งั ้ เครือ่ งมือประจาทีใ่ ห้ห่างกันเพียงใด
(๔) กาหนดวิธใี ช้เครือ่ งมือทาการประมงต่างๆ
(๕) กาหนดฤดูปลาทีม่ ไี ข่และวางไข่เลีย้ งลูก กาหนดเครื่องมือทีใ่ ห้ใช้และกาหนดวิธที าการประมงในทีจ่ บั สัตว์น้ าใดๆ
ในฤดูดงั กล่าว
(๖) กาหนดชะนิด ขนาด และจานวนอย่างสูงของสัตว์น้าทีอ่ นุญาตให้ทาการประมง
(๗) กาหนดมิให้ทาการประมงสัตว์น้าชะนิดหนึ่งชะนิดใดโดยเด็ดขาด
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๑๙

ของบุค คลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ๘ ของรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กาหนดให้กระทาได้เท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะใช้อานาจออกประกาศ
ดัง กล่ า วได้ จึงต้อ งมีเ หตุ ผ ลอัน สมควรและกระท าเท่ า ที่จ าเป็ น ซึ่ง เมื่อ พิจารณาหน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแล้วเห็นว่า เป็ นกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้ าที่ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการประมงในภาพรวม
ของประเทศ ดังนัน้ ในการปฏิบตั งิ านของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และอธิบดีกรมประมง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ในกิจการทีเ่ กี่ยวกับการประมงจึงต้องสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติ ซึง่ เมื่อข้อเท็จจริงฟงั ได้ว่า ในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับทีพ่ พิ าท
ั่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ได้กาหนดเขตห้ามทาการประมงปลากะตักปนไฟห่
างจากเกาะออกไป
๓ ไมล์ทะเล นัน้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้พิจารณาในกรอบนโยบายตามมติของคณะกรรมการ
นโยบายประมงแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการกาหนดเขตปลอดการทาประมง
ปลากะตัก โดยใช้แ สงไฟประกอบของจัง หวัด กระบี่แ ล้ว กรณี จงึ เห็น ได้ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ั่
ได้ใ ช้ดุ ล พินิ จ ในการก าหนดเขตห้า มท าการประมงปลากะตัก ป นไฟภายในกรอบนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแล้ว
นอกจากนี้ การทีค่ ณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติมอบหมายให้แต่ละจังหวัด
ั่
ใช้ดุ ล พินิ จ ในการก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตัก ป นไฟได้
ต ามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนัน้ เมื่อสภาพพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดกระบี่มเี กาะจานวนมาก
ั่
การที่ค ณะกรรมการพหุ ภ าคีจ งั หวัด กระบี่ก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตัก ป นไฟ
ั่
โดยกาหนดระยะ ๓ ไมล์ทะเล จากฝงของเกาะในเขตจั
งหวัดกระบี่ จึงถือเป็ นการใช้ดุลพินิจ
ตามแนวทางที่ค ณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติกาหนดแล้ว และเมื่อ ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๑
ออกประกาศโดยถือตามความเห็นของคณะกรรมการพหุภาคีจงั หวัดกระบีด่ งั กล่าว จึงเป็ นการ
ใช้ดุลพินิจออกประกาศโดยชอบแล้วเช่นกัน

๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมายเฉพาะเพื่อ การที่ร ัฐ ธรรมนู ญ นี้ ก าหนดไว้แ ละเท่ าที่จ าเป็ น เท่ า นัน้ และจะกระทบกระเทือ น
สาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมีผ ลใช้บ ัง คับ เป็ น การทัว่ ไปและไม่ มุ่ ง หมายให้ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อานาจในการตรากฎหมายนัน้ ด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บ ังคับกับกฎหรือข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
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ส าหรับ ประเด็น ที่ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ เจ็ด เห็ น ว่ า การออกประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ฉบับทีพ่ พิ าท ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้พจิ ารณาประเด็นความเดือดร้อนของผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ เจ็ด ตามความจริง เพราะประกาศกระทรวงฯ ดัง กล่ า วมีผ ลเป็ น การห้า มท าการประมง
ของผู้ฟ้ องคดีท ัง้ เจ็ด อย่างเด็ดขาดนั น้ เห็นว่ า ประกาศกระทรวงฯ มีผ ลห้า มท าการประมง
ั่
ปลากะตักปนไฟในเขตตามแผนที
ท่ า้ ยประกาศเท่านัน้ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ดยังสามารถทาการประมง
นอกเขตทีห่ า้ มได้ และหากประสงค์จะทาประมงในเขตตามประกาศกระทรวงฯ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ด
ก็ส ามารถท าการประมงได้โ ดยปรับ เปลี่ย นวิธ ีก ารท าประมงหรือ เครื่อ งมือ การท าประมง
ทีไ่ ม่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว ดังนัน้ ประกาศกระทรวงฯ จึงมิได้มผี ลเป็ นการห้าม
ทาการประมงโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ การออกประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวเป็ นการใช้อานาจ
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และเป็ นการดาเนินการที่ส อดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่ ง ชาติท่ีไ ด้ม ี การตัง้ คณะอนุ กรรมการและคณะท างาน
เพื่อศึกษาหามาตรการแก้ไขปญั หาการทาประมงปลากะตักในทางวิชาการแล้ว และการกาหนด
เขตปลอดการท าประมงปลากะตัก ตามประกาศกระทรวงฯ มิไ ด้เ ป็ น การห้า มโดยเด็ด ขาด
ในการทาประมงปลากะตัก แต่ เป็ นเพียงการห้ามในบางพื้นที่และห้ามตามวิธกี ารทาประมง
เท่านัน้ การออกประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวจึงเป็ นการจากัดสิทธิเสรีภาพทีไ่ ม่เกินความจาเป็ น
อันจะเป็ นการขัดต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รวมทัง้ ประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัวไปกั
่ บผู้ประกอบอาชีพทาการประมง
ปลากะตักทุ ก รายมิใ ช่ มผี ลเฉพาะกับผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ เจ็ด เท่านัน้ ดัง นัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑
ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗/๒๕๕๕)
๓.๓ การออกค าสัง่ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ างอาคารเนื่ อ งจากไม่ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นบทบัญญัติที่มีเนื้ อหาอันมีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล แต่ โดยที่ กฎกระทรวงฉบับนี้ ออกโดยอาศัย อานาจตามความ
ในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๘) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อันเป็ น
กฎหมายเฉพาะ โดยมี วตั ถุประสงค์ก าหนดมาตรการเพื่ อ ประโยชน์ แห่ ง ความมันคง
่
แข็งแรง ปลอดภัย ฯลฯ อีกทัง้ มิ ได้ มีเนื้ อหาที่ จะกระทบกระเทื อนสาระสาคัญแห่ งสิ ทธิ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๒๑

และเสรีภาพของเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินและอาคารตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์แต่ อย่ างใด นอกจากนั น้ ยังมีผลเป็ นการทัวไปมิ
่
ได้ มุ่งหมายให้ ใช้ บงั คับ
แก่ กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรือแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ อันเป็ นไปตามเงื่อนไข
ของบทบัญญัติมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ที่บญ
ั ญัติให้กระทาได้ บทบัญญัติแห่ งกฎกระทรวงนี้ จึงชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นเหตุให้
การออกคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้ องถิ่ นที่ ใช้ อานาจตามกฎหมายนี้ เป็ นการกระทาที่ ชอบ
ด้วยกฎหมายด้วย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดียน่ ื คาขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชัน้ จานวน
๙ คูหา ความสูง ๙.๗๔ เมตร ความยาว ๓๖.๐๘ เมตร เพื่อใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยทดแทนอาคารเดิม
ที่ไ ด้ร้อื ถอนไป ปรากฏว่า เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่นมีค าสังไม่
่ อ นุ ญ าตให้ก่ อ สร้างอาคารดังกล่ า ว
เนื่ อ งจากอาคารที่ข ออนุ ญ าตก่ อ สร้า งในที่ดิน เจ้า ของเดีย วกัน โดยด้า นซ้า ยเว้น ระยะห่ า ง
จากอาคารอื่น ๔ เมตร ด้านขวามีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ตึกแถว) ความยาว ๒๒ เมตร
ซึง่ เป็นอาคารเก่าทีก่ ่อสร้างมานานประมาณ ๒๐ ปีเศษ เมื่อรวมความยาวของอาคารทัง้ สองแล้ว
จะมีค วามยาว ๕๘ เมตร ถือ ว่ า ขัด กับ ข้อ ๔ ข้อ ๔๓ วรรคสามและวรรคหก และข้อ ๔๘
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัด
อุทยั ธานี (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาอุทธรณ์โดยรับฟงั ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
จากผูฟ้ ้ องคดี เจ้าพนักงานท้องถิน่ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องแล้ว จึงมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์
ดังกล่าว แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ไี ม่อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเป็ นคาสัง่
ที่ไ ม่ชอบด้ว ยกฎหมาย และให้กรณีท่ขี ออนุ ญ าตรื้อ ถอนและขออนุ ญ าตก่ อ สร้างอาคารใหม่
ไม่ตกอยูใ่ นบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ า อาคารเดิมของผู้ฟ้ องคดีช ารุ ดทรุ ดโทรมเป็ นอย่ างมาก
น่ าจะเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้อาคาร ผูฟ้ ้ องคดีได้ดาเนินการรือ้ ถอนอาคารดังกล่าว และขออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชัน้ จานวน ๙ คูหา ความสูง ๙.๗๔ เมตร ความยาว
๓๖.๐๘ เมตร ทดแทนอาคารเดิมต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึ่งการก่ อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี
เกิดขึน้ ภายหลังจากทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลบังคับใช้ กรณีของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องอยู่ในบังคับของกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าว เมื่ออาคารทีข่ ออนุ ญาตก่อสร้างด้านซ้ายมีระยะห่างจากอาคารอื่นเพียง ๔ เมตร
และด้านขวามีการก่อสร้างต่อเนื่องจากอาคารเดิมออกไป เป็ นผลให้เมื่อรวมความยาวต่อเนื่อง
ของอาคารทัง้ สองแล้ ว เกินกว่า ๔๐ เมตร อาคารที่ขออนุ ญ าตก่ อ สร้างจึงขัดต่ อ ข้อ ๔ ๙ และ
ข้อ ๔๘ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับ ดัง กล่ า ว การที่เ จ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น พิจ ารณาแล้ว มีค าสัง่
ไม่อ นุ ญ าตให้ก่ อ สร้า งอาคารดัง กล่ า ว จึง เป็ นการกระท าโดยชอบด้ว ยกฎหมาย และการที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ดาเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์โดยรับฟงั ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมีมติยกอุทธรณ์จงึ ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และแม้ว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จะเป็ นกฎหมายที่มบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คล แต่ ม าตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ ๑๑ มาตรา ๓๕ ๑๒ มาตรา ๔๘ ๑๓ ของ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัตใิ ห้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมาย โดยที่ก ฎกระทรวงฉบับ ดัง กล่ า วให้เ หตุ ผ ลถึง ความจ าเป็ น
๙-๑๐

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๔ ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่งๆ
รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของเดียวกัน
และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๔๘ การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน พืน้ หรือผนังของอาคารสาหรับ อาคารสูงไม่เกิน
๙ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และสาหรับอาคารที่สูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ต้องห่างอาคารอื่น
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ทว่ี ่างทีใ่ ช้เป็นทีจ่ อดรถ
๑๑-๑๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุ ษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษ
ประหารชีวติ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ไม่ถอื ว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทาใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุ ค คลย่ อ มได้ร ับ ความคุ้ม ครองในการที่จ ะอยู่ อ าศัย และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุ ข การเข้า ไป
ในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้ รอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้
ย่อมเป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๒๓

ในการประกาศใช้ว่า เป็นการกาหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ทีต่ งั ้ ของอาคาร ระดับ
เนื้อ ที่ว่างภายนอกอาคารหรือ แนวอาคาร และระยะหรือ ระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือ
เขตทีด่ นิ ทีอ่ ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือทีส่ าธารณะ เพื่อประโยชน์แห่งความมันคง
่
แข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง
การสถาปตั ยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกับมาตรา ๘ (๑)๑๔ (๒)๑๕
และ (๘)๑๖ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การกาหนดดังกล่าวต้องเป็ นไปตาม
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้ อีกทัง้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่ าว
มิได้กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
และอาคารตามนัยมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด และยังมีผล
เป็ นการทัวไปมิ
่ ได้มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่ผู้ฟ้องคดีเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ดังนัน้ แม้ว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
แต่ ก็เ ป็ น ไปตามเงื่อ นไขของบทบัญ ญัติ มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐ จึงใช้บ ังคับได้ พิพากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๑๔๒/๒๕๕๕)
๓.๔ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นจะเลื อกใช้ มาตรการบังคับ ทางปกครองตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารกับ ผู้ ที่ ฝ่ าฝื นไม่ ด าเนิ นการรื้ อ ถอนอาคารที่ ก่ อ สร้ า ง
โดยผิ ดกฎหมายตามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้ องถิ่ นนัน้ จาต้ องคานึ งถึงสิ ทธิ และเสรีภาพ
ตามที่รฐั ธรรมนูญบัญญัติรบั รองไว้ และในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ น
สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ตงั ้ แต่ สองมาตรการขึ้นไป เจ้าพนักงานท้ องถิ่ น
ต้ องเลื อ กใช้ มาตรการบัง คับทางปกครองที่ ก่อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพ
๑๔-๑๖

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ เพือ่ ประโยชน์แห่งความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อ ม การผังเมือ ง การสถาปตั ยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่ การจราจร ตลอดจนการอื่น ที่จาเป็ น
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และทีต่ งั ้ ของอาคาร
(๒) การรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใ่ี ช้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดนิ ของผู้อ่ืน หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ทาง หรือทีส่ าธารณะ
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๒๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของผู้รบั คาสังน้
่ อยที่ สุดเท่ าที่จะสามารถทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของคาสังทางปกครองได้
่
โดยแน่ แท้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของอาคารตัง้ อยู่ใกล้กบั อาคารตึกแถวของนาย อ. (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
และนาง พ. (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) ซึง่ ใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัย ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
ดัดแปลงอาคารทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังอาคารดังกล่าวเป็ นสถานทีเ่ ก็บสินค้าเพื่อการพาณิชยกรรม
หรือทางการค้า ทาให้มรี ถบรรทุกขนถ่ายสินค้าปิ ดกัน้ การจราจรถนนด้านหน้าอาคารดังกล่าว
บางครัง้ ต้อ งรอจนกว่ าจะมีก ารขนสินค้า ขึ้น ลงจนหมดซึ่งใช้เ วลานาน ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ส ามารถ
หลีกเลี่ยงไปใช้ทางอื่นได้เพราะเป็ นซอยตัน ผู้ฟ้องคดีจงึ ร้องเรียนต่ อผู้อานวยการเขตหลัก สี่
ให้ดาเนินคดีกบั ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
สานัก งานเขตหลัก สี่ต รวจสอบกรณีด ัง กล่ า วพบว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
ดัด แปลงอาคารโดยไม่ไ ด้รบั อนุ ญาตจากเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น จึงมีค าสังให้
่ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๒
และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ระงับการก่อสร้างอาคาร คาสังห้
่ ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร
และคาสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคาร พร้อมทัง้ มีหนังสือแจ้งความร้องทุ กข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดี
กับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ต่อมา ศาลอาญามีคาพิพากษาว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ลงโทษปรับ
และให้ปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ่ให้รอ้ื ถอนอาคารส่วนทีด่ ดั แปลงโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ รือ้ เฉพาะหลังคามุงกระเบือ้ งออกแล้วเปลีย่ นเป็ นหลังคา
มุงสังกะสี โดยโครงสร้างยังคงสภาพเดิมทุ กประการ ผู้ฟ้ องคดีจงึ มีหนังสือขอให้ผู้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ยื่นคาขอให้ศาลมีคาสังจั
่ บกุ มและกักขังผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ จนกว่ าจะมีการรื้อถอนอาคาร แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉยไม่ แจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่ อ ย่างใด จึงนาคดีมาฟ้อ งขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือคาสัง่
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยืน่ คาขอให้ศาลมีคาสังจั
่ บกุมและกักขังผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
จนกว่าจะมีการรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๒๕

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง๑๗ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตใิ ห้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีท่ีเ จ้าของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารไม่ร้อื ถอนอาคาร
ตามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ดังต่อไปนี้ (๑) ยื่นคาขอฝ่ายเดียวโดยทาเป็ นคาร้องต่อศาล
ขอให้ศ าลมีค าสัง่ จับ กุ ม และกัก ขัง บุ ค คลซึ่ง มิไ ด้ป ฏิบ ัติต ามค าสัง่ ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบัญญัติค วบคุ มอาคารฯ โดยนาประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม (๒) ดาเนินการหรือจัดให้มกี ารรือ้ ถอนอาคารโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ เอง โดยจะต้องปิ ดประกาศกาหนดการรือ้ ถอนไว้ในบริเวณนัน้ แล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน และเจ้าของหรือ ผู้ค รอบครองอาคาร ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รบั ผิดชอบ
งานออกแบบและคานวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดาเนินการ จะต้องร่วมกัน เสียค่าใช้จ่าย
จากบทบัญญัติดงั กล่าวจะเห็น ได้ว่ามาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีผลเป็ นการจากัดหรือกระทบสิทธิและ
เสรีภาพในชีวติ และร่างกาย เสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายใน

๑๗

พระราชบัญญัติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มกี ารรื้อถอนอาคารตามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่น คาขอฝ่ายเดีย วโดยทาเป็ น คาร้อ งต่ อ ศาล นับแต่ ร ะยะเวลาที่ก าหนดไว้ต ามมาตรา ๔๒ ได้ล่ วงพ้น ไป
ขอให้ศ าลมีค าสัง่ จับกุ มและกักขังบุ ค คลซึ่ง มิไ ด้ป ฏิบ ัติการตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น ตามมาตรา ๔๒ โดยให้น า
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๒) ดาเนิน การหรือ จัด ให้ม ีการรื้อ ถอนอาคารดังกล่ าวได้เอง โดยจะต้อ งปิ ดประกาศก าหนดการรื้อ ถอนไว้
ในบริเวณนัน้ แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบ
งานออกแบบและคานวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผูด้ าเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนัน้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าว
จะพิสจู น์ได้ว่าตนมิได้เป็ นผูก้ ระทาหรือมีส่วนร่วมในการกระทาทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝื นกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๒๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ราชอาณาจักรของบุคคล ซึง่ มาตรา ๓๒๑๘ และมาตรา ๓๔๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไว้ ส่วนมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) นัน้
มีผลเป็ นการจากัดหรือกระทบสิทธิในทรัพย์ส ินของบุคคลตามมาตรา ๔๑๒๐ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ ทัง้ นี้ การวินิจฉัยและตัดสินใจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ดัง กล่ า วจะอยู่ใ นบัง คับ ของมาตรา ๒๖ ๒๑ มาตรา ๒๗ ๒๒ และมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยื่นคาขอฝ่ายเดียว โดยทาเป็ นคาร้อง
ต่อ ศาลขอให้มคี าสังจั
่ บกุ มและกัก ขังบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบตั ิต ามค าสังของเจ้
่
า พนักงานท้องถิ่น
ทีส่ งให้
ั ่ รอ้ื ถอนอาคาร โดยให้นาประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ย่อมเป็ นการจากัดหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผูร้ บั คาสังมากกว่
่
าการที่
๑๘-๒๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคานึงถึงศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้รบั รองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รบั ความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนู ญ และหน่ วยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทัง้ ปวง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุ ษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษ
ตามคาพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็ นการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุ ษยธรรมตามความ
ในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทามิได้ เว้นแต่มคี าสังหรื
่ อหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่มเี หตุ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทม่ี กี ารกระทาซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ สียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชน์ ของผู้เสีย หาย มีส ิทธิร้องต่อ ศาลเพื่อ ให้ส งระงั
ั ่ บหรือ เพิกถอนการกระทาเช่นว่านัน้ รวมทัง้ จะกาหนดวิธกี าร
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ด้วยก็ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิน่ ทีอ่ ยู่ภายในราชอาณาจักร
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
ความมันคงของรั
่
ฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพือ่ สวัสดิภาพของผูเ้ ยาว์
การเนรเทศบุ ค คลผู้ม ีส ญ
ั ชาติไ ทยออกนอกราชอาณาจัก ร หรือ ห้า มมิให้บุค คลผู้ม ีส ัญชาติไ ทยเข้า มาใน
ราชอาณาจักร จะกระทามิได้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้
ย่อมเป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๒๗

เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ใช้อานาจดาเนินการหรือจัดให้มกี ารรือ้ ถอนอาคารเอง ดังนัน้ เจ้าพนักงานท้องถิน่
จะใช้หรือศาลปกครองจะกาหนดคาบังคับให้พนักงานท้องถิน่ ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
มาตรการแรกได้ก็ต่อเมื่อปรากฏชัดตัง้ แต่ในเบื้องต้นว่ามาตรการบังคับทางปกครองมาตรการ
ที่ส องไม่อ าจทาให้บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ของค าสังทางปกครองที
่
่สงให้
ั ่ บุค คลรื้อ ถอนอาคารได้
โดยแท้เ ท่านัน้ เมื่อยังไม่ปรากฏว่า มีพฤติการณ์ใดๆ ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองมาตรการทีส่ องไม่อาจทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของคาสังเจ้
่ าพนักงานท้องถิน่ ทีส่ งให้
ั่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ รือ้ ถอนอาคารได้โดยแน่ แท้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ใช้อานาจตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดาเนินการหรือจัดให้มกี ารรือ้ ถอนอาคาร
ของผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ส่วนที่ดดั แปลงโดยไม่ไ ด้รบั อนุ ญ าตให้แล้ว เสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙/๒๕๕๕)
๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕. หลักกฎหมายทัวไปว่
่ าด้วยความแน่ นอนและความชัดเจนของกฎหมาย
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖. หลักความได้สดั ส่วน
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กาหนดว่า
กรณี ที่กรุงเทพมหานครจะดาเนิ นกิ จการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ ต้องเป็ นกิ จการ
ที่ เป็ นประโยชน์ กบั ประชาชนในกรุง เทพมหานคร โดยต้ องได้ รบั ความเห็นชอบจาก
สภากรุงเทพมหานคร และได้ รบั ความยิ นยอมจากราชการส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกี่ยวข้องก่อน
ดัง นั ้น การที่ ผ้ ูอ านวยการเขตสายไหมด าเนิ นการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มคลองหกวา
ซึ่ งมี ด้านหนึ่ ง ของปลายสะพานอยู่ในเขตพื้ นที่ ตาบลคูคต จังหวัดปทุ มธานี โดยไม่ไ ด้
เสนอให้ สภากรุงเทพมหานครให้ ความเห็นชอบก่อน แม้ว่าต่ อมาสภากรุงเทพมหานคร
จะให้ ค วามเห็ น ชอบในการก่ อ สร้ า งสะพานดัง กล่ า วแล้ ว ก็ต าม แต่ ก็ เ ป็ นการให้
ความเห็ น ชอบภายหลัง จากที่ ส ะพานได้ ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
กรณี จึ ง เป็ นการกระท าโดยไม่ ถ ูก ต้ อ งตามขัน้ ตอนหรื อ วิ ธี ก ารอัน เป็ นสาระส าคัญ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
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อย่ างไรก็ตาม เมื่อการก่ อสร้างสะพานดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหา
การจราจรและใช้ เป็ นเส้ นทางลัดจากเขตกรุงเทพมหานครออกสู่พื้นที่ จงั หวัดปทุมธานี
และรองรับประชาชนรวมทัง้ นั กเรี ย นที่ อ ยู่ ในพื้ นที่ ด งั กล่ าว อัน เป็ นการจัด ท าบริ การ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนรวม แม้การเปิ ดใช้สะพานและถนนพิ พาท
จะทาให้ สภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของผู้พกั อาศัยในพื้นที่ ข้างต้ นแตกต่ างไปจากเดิ มบ้าง
แต่เมื่อชังน
่ ้าหนักระหว่างประโยชน์ ส่วนรวมกับผลกระทบที่ผ้อู ยู่อาศัยในบริ เวณดังกล่าว
ได้รบั แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การก่อสร้างสะพานพิ พาทจะเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวม
มากกว่า จึงสอดคล้องกับหลักความได้สดั ส่วน หลักความจาเป็ น และหลักความสัมฤทธิ์ ผล
ของการกระทาทางปกครอง อี กทัง้ หากศาลมีคาพิ พากษาหรือคาสังให้
่ รื้อถอนสะพาน
พิ พาท จะก่ อให้ ความเสี ยหายต่ อประโยชน์ สาธารณะทัง้ ในแง่ ง บประมาณที่ ใช้ ในการ
ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งและที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการรื้ อ ถอน รวมทัง้ ประโยชน์ ข องประชาชน
โดยส่ วนรวมที่ จะต้ องเสี ยไปจากการรื้อถอนสะพาน จึงเห็นได้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สะพานพิ พาทจะทาให้ รฐั ต้ องเสี ยหายเกิ นควรแก่กรณี ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคาพิ พากษา
หรือคาสังให้
่ รอื้ ถอนสะพานดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรุงเทพมหานครได้รบั อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผอู้ านวยการ
เขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้าง
ถนนซอยสายไหม ๓๙ หรือซอยผ่องสุวรรณ โดยเริม่ ทาการก่อสร้างตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สองเป็ น ผู้อ าศัยในหมู่บ้า นมัณฑวรรณ
(ตะวันออก) ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานและถนนพิพาทดังกล่าว จึงมีหนังสือร้องเรียน
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพื่อให้ยกเลิกการก่อสร้างสะพานและถนนพิพาท โดยอ้างว่าหากมีการเปิ ดใช้
สะพานและถนน จะทาให้ผู้อาศัยในหมู่บ้านมัณฑวรรณ (ตะวันออก) ไม่ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ โดยเฉพาะผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ จะได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากคอสะพาน
มีลกั ษณะผายปาก (หูชา้ ง) เมื่อรถวิง่ ลงจากสะพานอาจทาให้วงิ่ มาชนบ้านของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ได้
เพราะรัศมีวงเลีย้ วไม่เพียงพอ ส่วนความไม่ปลอดภัยจากการก่ อสร้างถนนซอยผ่องสุวรรณนัน้
เมือ่ มีการก่อสร้างถนนจะทาให้เกิดปญั หาน้ าท่วม และมีปญั หามลพิษทีเ่ กิดจากควันรถเพิม่ มากขึน้
อีกทัง้ จะเกิดแรงสันสะเทื
่
อนของรถบรรทุกที่สญ
ั จรไปมา และโดยที่การก่อสร้างสะพานพิพาท
เป็ นกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร แต่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอเรื่องเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๑ (ครัง้ ที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็ นการขอรับ
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ความเห็นชอบภายหลังที่ส ะพานพิพาทได้ก่อ สร้างเสร็จแล้ว เมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ อ้างว่าเหตุ ท่ีเ สนอเรื่อ งให้ส ภากรุงเทพมหานครพิจารณาล่ าช้า เนื่อ งจาก
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นว่าในการแปรญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอนุ มตั ใิ ห้สร้างสะพาน
พิพาทไม่มสี มาชิกสภากรุงเทพมหานครคนใดคัดค้าน อีกทัง้ ได้มกี ารประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว จึงไม่ต้องนาเสนอให้สภากรุงเทพมหานคร
เห็นชอบตามมาตรา ๙๓ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่วนการขอความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กี่ยวข้องตามมาตรา ๙๓ (๓)
แห่ งพระราชบัญญัติเ ดียวกัน นัน้ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้รบั ความยินยอมจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูคตให้ก่อสร้างสะพานแล้วตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สอง
เห็นว่า การก่อสร้างสะพานดังกล่าวไม่ดาเนินการตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญ
ตามที่ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๙๓ (๒) และ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ อีก ทัง้ ไม่ไ ด้สารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รบั ความเดือ ดร้อ น
เสียหายอย่างแท้จริง จึง นาคดีมาฟ้อ งขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนการกระทา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองโดยสังให้
่ รอ้ื ถอนสะพานทีพ่ พิ าทดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาแม้จะเป็ นการจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้ า
และทางระบายน้ า และจัดเป็ นการดาเนินกิจการด้านการวิศวกรรมจราจรซึ่งถือเป็ นกิจกรรม
ทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ (๖)๒๓ และ (๗)๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ ก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างสะพานดังกล่าวด้านหนึ่ง
ของปลายสะพานอยู่ใ นพื้น ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคูค ต จัง หวัด ปทุ ม ธานี ซึ่ง ตาม

๒๓-๒๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๘๙ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าทีด่ าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(๗) การวิศวกรรมจราจร
ฯลฯ
ฯลฯ
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มาตรา ๙๓๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กาหนดว่า การทีก่ รุงเทพมหานครจะดาเนินกิจการ
นอกเขตกรุงเทพมหานครได้ นัน้ ต้องเป็ นกิจการทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
โดยต้อ งได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และได้รบั ความยินยอมจากราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่อ สะพานข้ า มคลองหกวาเป็ น การด าเนิ น กิ จ การนอกเขต
ซึง่ กรุงเทพมหานครจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและได้รบั ความยินยอม
จากองค์การบริหารส่ วนตาบลคูคตตามความในมาตรา ๙๓ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวา โดยไม่ได้
เสนอให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบก่ อน แม้ต่ อมาสภากรุงเทพมหานครได้มมี ติ
เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครดาเนินกิจการนอกเขตในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาแล้วก็ตาม
แต่การให้ความเห็นชอบดังกล่าวเป็นการเห็นชอบภายหลังสะพานก่อสร้างเสร็จแล้ว กรณีจงึ เป็ น
การกระทาโดยไม่ถูกต้องตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
อัน เป็ น การกระท าที่ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมาย การด าเนิ น การก่ อ สร้า งสะพานข้า มคลองหกวา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) จึงไม่เป็ นไปตามมาตรา ๙๓ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ อย่างไรก็ดี การทีม่ าตรา ๘๙ (๖)
และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัตใิ ห้กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าทีด่ าเนินกิจการ
จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า อันทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ สามารถ
ก่อ สร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะเชื่อมทางสาธารณะเข้าด้วยกันได้ ซึ่งเป็ นการใช้อ านาจ
ตามหลัก การเพื่อ บริก ารสาธารณะหรือ เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะ อีก ทัง้ จุด มุ่ ง หมายของ
ั หา
การก่ อ สร้า งสะพานข้า มคลองหกวาของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ แก้ ไ ขป ญ
การจราจรและใช้เ ป็ น เส้น ทางลัด จากพื้น ที่เ ขตสายไหมเชื่อ มออกสู่ พ้ืน ที่จ งั หวัด ปทุ ม ธานี
โดยไม่ตอ้ งใช้เส้นทางอ้อมจากถนนสายไหมไปถนนเฉลิมพงษ์ และรองรับประชาชนทีจ่ ะเข้าอยู่อาศัย
ในโครงการบ้านเอื้ออาทร รวมทัง้ นักเรียนโรงเรียนสายไหมและโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ถือเป็ นการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม อันเป็ นประโยชน์
สาธารณะประการหนึ่ง แม้การเปิ ดใช้สะพานและถนนพิพาทจะทาให้สภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
ของผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ สองและผู้พกั อาศัยในหมู่บ้านมัณฑวรรณ (ตะวันออก) แตกต่างไปจากเดิม
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มีส ิ่งรบกวนมากขึ้นจากยวดยานที่สญ
ั จรผ่านไปมา
๒๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมือ่
(๑) การนัน้ จาเป็ น ต้อ งกระทาและเป็ น การที่เกี่ย วเนื่อ งกับกิจการที่ดาเนิน การตามอ านาจหน้ าที่ท่อี ยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ได้รบั ความยินยอมจากผูว้ ่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิน่ หรือส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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บริเวณนัน้ เพิม่ ขึ้น แต่เ มื่อชังน
่ ้ าหนักถึงประโยชน์ ท่ี ส่วนรวมจะได้รบั จากการก่อสร้างสะพาน
พิพาทแล้วจะเห็นได้ว่า การก่อสร้างสะพานพิพาทเป็ นการแก้ไขและบรรเทาปญั หาการจราจร
และใช้เป็ นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองรวมทัง้ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนัน้ จะได้รบั แล้ว ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างสะพานพิพาทจะเป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากกว่า จึงสอดคล้องกับหลักความได้สดั ส่วนระหว่างผลประโยชน์ ของส่วนรวม
และของเอกชนผู้ได้รบั ผลกระทบ กับทัง้ เป็ นไปตามหลักความจาเป็ นและหลักความสัมฤทธิ ์ผล
ของการกระทาทางปกครองในการก่อสร้างสะพานพิพาทเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญั หาการจราจร
เพื่อ ให้ภ ารกิจในการจัดท าบริก ารสาธารณะของกรุง เทพมหานครซึ่งเป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ
ด าเนิ น การไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ อีก ทัง้ ส่ ว นที่ไ ด้ด าเนิ น การไปแล้ว ก็ไ ม่ส ามารถแก้ไ ข
เปลีย่ นแปลงได้ หรือการแก้ไขเปลีย่ นแปลงจะทาให้รฐั ต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี จึงไม่มเี หตุ
ทีศ่ าลจะมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองดาเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลงการดาเนินการ
ตามโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วโดยสังให้
่ ร้อื ถอนสะพานพิพาทได้ เนื่องจากการให้ร้อื ถอน
สะพานพิพาทจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะทัง้ ในแง่งบประมาณทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วกับทีจ่ ะต้องใช้ในการรือ้ ถอน และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
ที่จะต้องเสียไป ซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ท่จี ะได้รบั หลังจากรือ้ ถอนสะพาน รวมทัง้ ความเสียหาย
หรือปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองตามทีก่ ล่าวอ้างนัน้ เป็ นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้ า
ตามความเข้า ใจของผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สองเอง ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สองได้ ห ามาตรการแก้ ไ ขให้
อย่างเหมาะสมแล้ว เมือ่ เปรียบเทียบผลกระทบดังกล่าวกับผลดีของโครงการทีเ่ กิดแก่ประชาชน
โดยส่ ว นรวมแล้ว เห็น ว่ า โครงการก่ อ สร้า งสะพานและถนนพิพ าทของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สอง
ถือ ได้ว่ า เป็ น โครงการที่ม ีป ระโยชน์ ต่ อ ประชาชนโดยส่ ว นรวมมากกว่ า พิพ ากษายกฟ้ อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๕)
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บทที่ ๒
คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
การที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ เรื่ อง ก าหนดมิ ให้ ใช้ เครื่ องมื อ
อวนช้ อ นหรื อ อวนยก อวนครอบปลากะตั ก ซึ่ ง ใช้ ป ระกอบกับ เครื่ อ งก าเนิ ดไฟฟ้ า
ในท้ องทะเลบางพื้ นที่ และกาหนดขนาดช่ อ งตาอวนที่ ใช้ ประกอบเครื่อ งกาเนิ ดไฟฟ้ า
ท าการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่ อ จัด ระบบการควบคุ ม การจับ สัต ว์น้ า ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพ ยากรสัต ว์น้ า ได้ อ ย่ า งยัง่ ยื น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ เจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ
การประมงฯ ที่ ม่งุ คุ้มครองสัตว์น้าอันเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ อีกทัง้ การกาหนด
เขตปลอดการท าประมงปลากะตัก ตามประกาศฉบับ ดัง กล่ า ว มิ ไ ด้ เ ป็ นการห้ า ม
ท าการประมงปลากะตัก โดยเด็ ด ขาด แต่ เ ป็ นเพี ย งการห้ า มในบางพื้ น ที่ แ ละห้ า ม
ตามวิ ธี ก ารท าประมงเท่ า นั ้น จึ ง เป็ นการจ ากัด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพที่ ไ ม่ เ กิ น ความจ าเป็ น
ไม่ ข ดั ต่ อ มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การที่
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ อกประกาศฉบับ พิ พ าทโดยค านึ งถึ ง
หลั ก เกณฑ์ ด ั ง กล่ า วข้ า งต้ น และพิ จารณาสภาพทางภู มิ ศาสตร์ ข องแต่ ล ะพื้ น ที่
ตามแนวทางที่ คณะกรรมการนโยบายประมงแห่ งชาติ กาหนดไว้ จึงเป็ นการใช้ ดุลพิ นิจ
ในการออกประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ดมีอาชีพทาการประมงปลากะตักโดยใช้เครื่องมืออวนครอบประกอบ
แสงไฟในพื้นทีอ่ ่าวพังงา ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการทีค่ ณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติมมี ติเ ห็นชอบแนวทางแก้ไ ขปญั หาการทาประมงปลากะตักตามที่คณะอนุ กรรมการ
ศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปญั หาการทาประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟ
ั ่ นแหล่งทาการประมงของกลุ่มประมง
ประกอบเสนอ ซึ่งกาหนดให้เขต ๓ ไมล์ทะเล ห่างจากฝงเป็
พื้น บ้า น และก าหนดห้า มท าการประมงปลากะตัก ทุ ก ชนิ ด ที่ใ ช้แ สงไฟล่ อ รวมทัง้ ก าหนด
ั่
เขตปลอดจากการทาการประมงปลากะตักปนไฟในระยะระหว่
าง ๓-๕ ไมล์ทะเล เพื่อป้องกันปญั หา
ผลกระทบของแสงไฟต่ อสัตว์น้ าวัยอ่ อนที่อยู่บริเวณชายฝงั ่ ต่ อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนด
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มิให้ใช้เครือ่ งมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซึง่ ใช้ประกอบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ในท้องทะเลบางพื้นที่ และกาหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทาการประมง
ปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีส าระส าคัญ ว่ า ห้ามบุค คลใดใช้เ ครื่อ งมือ อวนหรือ เครื่อ งมือ
ชนิด หนึ่ งชนิด ใดที่ม ีขนาดช่อ งตาเล็ก กว่ า ๒.๕ เซนติเ มตร ท าการประมงในทะเลหรือ อ่ า ว
ในท้องที่จงั หวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เว้นแต่การทาการประมงปลากะตักด้วยเครื่องมือ
ั่
อวนช้อ น อวนยก อวนครอบที่ใ ช้ป ระกอบเครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า (เครื่อ งป นไฟ)
และได้แ บ่ ง
ทะเลภายในออกเป็ น ๓ แนวเขต ประกอบด้ว ยแนวเขตที่ ๑ เป็ นเขตอนุ ร ักษ์ ตามจุ ดพิกัด
ั่
ที่ก าหนด ห้ า มบุ ค คลใดใช้ เ ครื่ อ งมือ อวนประกอบกั บ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า (เครื่ อ งป นไฟ)
ทาการประมงปลากะตักในบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด แนวเขตที่ ๒ เป็ นเขตกันชนจากจุดพิกัด
ทีก่ าหนด ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องมืออวนประกอบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทาการประมงปลากะตัก
ในบริเ วณพื้นที่โดยเด็ดขาด และแนวเขตที่ ๓ เป็ นเขตห้ามทาการประมงปลากะตักโดยใช้
แสงไฟประกอบตามจุดพิกดั ทีก่ าหนด โดยห้ามใช้เครื่องมืออวนทีใ่ ช้ประกอบเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้า
ั ่ ทาการประมงปลากะตักบริเวณพื้นที่ดงั กล่าวโดยเด็ดขาด เว้นแต่การทาการประมง
(เครื่องปนไฟ)
ปลากะตักหรือเครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยกหรืออวนครอบที่ใช้ประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดความยาวตัง้ แต่ ๑๔ เมตร ลงมา ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ดเห็นว่าการกาหนด
จุด พิก ัด ท้า ยประกาศฉบับ ดัง กล่ า วไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย เป็ น การจ ากัด สิท ธิ การท าประมง
ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ด จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนแนวเขตห้ามท้ายประกาศฉบับพิพาท
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยทีม่ าตรา ๓๒๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้อานาจผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ในการออกประกาศกาหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทาการประมงทุกชนิด กาหนดขนาด
ชนิด จานวนและส่วนประกอบของเครือ่ งมือทาการประมงทีอ่ นุ ญาตให้ใช้ในทีจ่ บั สัตว์น้ า กาหนด
๑

พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๓๒ รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจาจังหวัดโดยอนุ มตั ิรฐั มนตรีฉ ะเพาะภายในเขตต์ท้องที่ของตน มีอานาจ
ประกาศกาหนดได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทาการประมงทุกชะนิด กาหนดขนาด ชะนิด จานวนและส่วนประกอบ
ของเครือ่ งมือทาการประมงทีอ่ นุญาตให้ใช้ในทีจ่ บั สัตว์น้า
(๒) กาหนดมิให้ใช้เครือ่ งมือทาการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในทีจ่ บั สัตว์น้าโดยเด็ดขาด
(๓) กาหนดระยะทีต่ งั ้ เครือ่ งมือประจาทีใ่ ห้ห่างกันเพียงใด
(๔) กาหนดวิธใี ช้เครือ่ งมือทาการประมงต่างๆ
(๕) กาหนดฤดูปลาทีม่ ไี ข่และวางไข่เลีย้ งลูก กาหนดเครื่องมือทีใ่ ห้ใช้และกาหนดวิธที าการประมงในทีจ่ บั สัตว์น้ าใดๆ
ในฤดูดงั กล่าว
(๖) กาหนดชะนิด ขนาด และจานวนอย่างสูงของสัตว์น้าทีอ่ นุญาตให้ทาการประมง
(๗) กาหนดมิให้ทาการประมงสัตว์น้าชะนิดหนึ่งชะนิดใดโดยเด็ดขาด
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มิให้ใช้เครื่องมือ ทาการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จบั สัตว์น้ าโดยเด็ดขาด รวมทัง้ กาหนด
วิธ ีใ ช้เ ครื่อ งมือ ท าการประมงต่ า งๆ อย่ า งไรก็ต าม บทบัญ ญัติด ัง กล่ า วมิไ ด้ก าหนดกรอบ
ในการใช้ดุ ล พินิ จของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไว้อ ย่างชัดเจน แต่ อ าจพิจารณาได้จากเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัตกิ ารประมงฯ ที่มุ่งคุ้มครองสัตว์น้ าซึ่งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติโดยจัดระบบ
การควบคุมการจับสัตว์น้ า เพื่อให้สตั ว์น้ าเป็ นทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยื
่ น
ดังนัน้ การใช้อ านาจตามมาตรา ๓๒ ข้างต้น จึงต้อ งเป็ นไปเพื่อ วัต ถุ ประสงค์ดงั ที่ก ล่ า วมา
แต่เนื่องจากการใช้อานาจตามบทบัญญัติดงั กล่าวมีผลเป็ นการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งตามมาตรา ๒๙๒ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กาหนดให้
กระท าได้ เ ท่ า ที่จ าเป็ น เท่ า นั ้น ดัง นั ้น การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะใช้ อ านาจออกประกาศ
ฉบับพิพาทได้ จึงต้อ งมีเ หตุ ผลอันสมควรและกระทาเท่าที่จาเป็ น ซึ่ง ในเรื่อ งนี้ เ มื่อ พิจารณา
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแล้วเห็นว่า เป็ นกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้ าที่ในเชิงนโยบายเกี่ ยวกับการประมง
ในภาพรวมของประเทศ ดังนัน้ ในการปฏิบตั งิ านของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และอธิบดีกรมประมง
(ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒) ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การประมงจึง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติดว้ ย เมื่อข้อเท็จจริงฟงั ได้ว่า ในการออกประกาศฉบับพิพาท
ั่
ที่ไ ด้ก าหนดเขตห้า มท าการประมงปลากะตัก ป นไฟห่
า งจากเกาะออกไป ๓ ไมล์ท ะเลนั น้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้พ ิจ ารณาในกรอบนโยบายตามมติข องคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่ ง ชาติ และมติข องคณะกรรมการก าหนดเขตปลอดการทาประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟ
ประกอบของจัง หวัด กระบี่แ ล้ว จึง เห็น ได้ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ใ ช้ดุ ล พินิ จ ในการก าหนด
ั่
เขตห้ามทาการประมงปลากะตักปนไฟภายในกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติแล้ว
นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติมอบหมายให้แต่ละจังหวัด
ั่
พิ จ ารณาก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตั ก ป นไฟตามความเหมาะสมของ
สภาพภู ม ิศ าสตร์ข องแต่ ล ะจัง หวัด จึง เป็ น กรณี ท่ีค ณะกรรมการนโยบายประมงแห่ ง ชาติ
๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รฐั ธรรมนู ญรับรองไว้จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รฐั ธรรมนู ญนี้กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมีผ ลใช้บ ัง คับ เป็ น การทัว่ ไปและไม่ มุ่ ง หมายให้ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อานาจในการตรากฎหมายนัน้ ด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บงั คับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
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ั่
มอบหมายให้แต่ละจังหวัด ใช้ดุลพินิจกาหนดเขตปลอดการทาประมงปลากะตักปนไฟได้
ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ดังนัน้ เมื่อสภาพพื้นที่ทางทะเลของจังหวัด
กระบี่มเี กาะจานวนมาก การที่คณะกรรมการพหุภาคีจงั หวัดกระบี่กาหนดเขตปลอดการทา
ั่
ั่
ประมงปลากะตัก ปนไฟโดยก
าหนดระยะ ๓ ไมล์ทะเล จากฝ งของเกาะในเขตจั
ง หวัด กระบี่
จึง ถือ เป็ น การใช้ ดุ ลพินิ จตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่ งชาติก าหนดแล้ ว
และเมื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกประกาศโดยถือ ตามความเห็น ของคณะกรรมการพหุ ภ าคี
จังหวัดกระบีด่ งั กล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกประกาศโดยชอบแล้วเช่นกัน
ั่
และโดยที่ประกาศฉบับพิพาทมีผลเป็ นการห้ามทาการประมงปลากะตักปนไฟในเขต
ตามแผนที่ท้ายประกาศเท่ านัน้ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ เจ็ด ยัง สามารถทาการประมงนอกเขตที่ห้ามได้
และหากประสงค์จะทาประมงในเขตตามประกาศฯ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ เจ็ดก็สามารถทาการประมงได้
โดยปรับเปลีย่ นวิธกี ารทาประมงหรือเครื่องมือการทาประมงทีไ่ ม่ต้องห้ามตามประกาศดังกล่าว
ประกาศฉบับพิพาทมิได้มผี ลเป็นการห้ามทาการประมงโดยสิน้ เชิง จึงมิได้เป็ นกรณีออกประกาศ
โดยไม่ได้พจิ ารณาความเดือดร้อนของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ เจ็ดตามความเป็ นจริงแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การออกประกาศฉบับ พิพ าทเป็ น การใช้ อ านาจตามพระราชบัญ ญัติ
การประมงฯ และเป็ นการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่ งชาติท่ไี ด้มกี ารตัง้ คณะอนุ ก รรมการและคณะทางานเพื่อ ศึกษาหามาตรการแก้ไ ขปญั หา
การท าประมงปลากะตัก ในทางวิช าการแล้ว อีก ทัง้ การก าหนดเขตปลอดการท าประมง
ปลากะตักตามประกาศฉบับพิพาทมิไ ด้เป็ นการห้ามโดยเด็ดขาดในการทาประมงปลากะตัก
แต่ เ ป็ น เพีย งการห้า มในบางพื้น ที่แ ละห้า มตามวิธ ีก ารท าประมงเท่ า นั น้ การออกประกาศ
ฉบับดังกล่าว จึงเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพทีไ่ ม่เกินความจาเป็ นอันจะเป็ นการขัดต่อมาตรา ๒๙
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐ รวมทัง้ ประกาศฉบับดังกล่ าว
มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัวไปกั
่ บผูป้ ระกอบอาชีพทาการประมงปลากะตักทุกราย มิใช่มผี ลเฉพาะกับ
ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ เจ็ด เท่ านัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ออกประกาศฉบับ พิพาท จึงเป็ นการกระทา
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗/๒๕๕๕)
๒. การออกคาสังเกี
่ ่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยที่ มาตรา ๘๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก าหนดว่ า กรณี ที่ ศ าล
มี ค าพิ พ ากษาให้ ผ้ ูถื อ ประทานบัต รซึ่ ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาล้ ม ละลาย ประทานบัต ร
เป็ นอันสิ้ นอายุลง ดังนั น้ เมื่ อศาลมีค าพิ พ ากษาให้ ผ้ฟู ้ องคดี ล้มละลาย ประทานบัตร
การท าเหมื อ งแร่ ข องผู้ฟ้ องคดี ย่ อ มเป็ นอัน สิ้ น อายุ ล งนั บ แต่ ว นั ที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษา
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และแม้ในภายหลัง ศาลแพ่งจะมีคาพิ พากษาให้ ยกเลิ กการล้ มละลายของผู้ฟ้องคดี กไ็ ม่มีผล
ทาให้ ประทานบัตรที่ สิ้นอายุลงแล้วกลับคื นมาหรือให้ มีสิทธิ ในประทานบัตรเดิ มต่ อไปได้ อีก
ดังนัน้ การที่อธิ บดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีคาสังรั
่ บคาขอประทานบัตร
ท าเหมื อ งแร่ ข องผู้อื่ น ในเขตพื้ น ที่ ป ระทานบัต รเดิ ม ของผู้ฟ้ องคดี ที่ สิ้ น อายุ ล งแล้ ว
และมีค าสังปฏิ
่ เสธค าขอของผู้ฟ้องคดี ที่ข อให้ ย กเลิ กค าขอรับประทานบัตรเหมือ งแร่
ดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ ประทานบัต รอนุ ญ าตให้ ท าเหมือ งแร่ เ หล็ก ในท้ อ งที่ต าบลทุ่ ง ทอง
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ จานวนสองฉบับ ซึ่งจะสิ้นอายุในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ และพ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลาดับ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้
ผู้ฟ้องคดีเป็ นบุคคลล้มละลาย และมีคาสังให้
่ ยกเลิกการล้มละลายของผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยในระยะเวลาก่อนทีศ่ าลแพ่งจะมีคาสังยกเลิ
่
กการล้มละลายของผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีได้จดทะเบียน
ให้นาย ส. รับช่วงการทาเหมืองประทานบัตรทัง้ สองแปลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่หลังจากนัน้
ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละนาย ส. ได้ย่นื คาขอยกเลิกรับช่วงการทาเหมือ งทัง้ สองแปลง ซึ่งเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่จงั หวัดนครสวรรค์มคี าสังให้
่ ยกเลิกรับช่วงการทาเหมืองดังกล่าว
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่ อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นาย ส. ได้แจ้งเหตุ ท่ศี าลแพ่งมีค าพิพากษาให้
ผูฟ้ ้ องคดีลม้ ละลายให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ทราบ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีผถู้ อื ประทานบัตรซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษา
ให้ลม้ ละลาย ประทานบัตรเป็ นอันสิ้นอายุตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
จึงแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมือ งแร่ (ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑) เพื่อ ด าเนินการประกาศให้ประทานบัต รของผู้ฟ้ องคดี
สิ้น อายุ นั บ แต่ ศ าลแพ่ ง มีค าพิพ ากษาให้ ล้ ม ละลายในราชกิ จ จานุ เ บกษาตามมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา มีผู้ย่นื ค าขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่เหล็กและคาขอ
รับ ประทานบัต รส าหรับ ท าเหมืองแร่ เหล็ก ทับซ้ อ นพื้นที่ท่ีผู้ ฟ้ องคดีได้ ร ับประทานบัต รเดิม
ทัง้ สองแปลง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือขอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์
ยกเลิกค าขอประทานบัต รดังกล่ าว แต่ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ มีหนั งสือ แจ้งให้ ผู้ ฟ้ องคดีท ราบว่ า
เมื่อ ศาลแพ่ ง มีค าพิพ ากษาให้ ผู้ฟ้ องคดีล้มละลาย ประทานบัตรของผู้ฟ้ องคดีย่ อมสิ้นสุ ดอายุ
โดยผลของกฎหมายแล้วแม้ยงั มิได้ประกาศประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีส้นิ อายุในราชกิจจานุ เบกษา
การทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์รบั คาขอประทานบัตรทาเหมืองของผูอ้ ่นื ในพืน้ ที่
ดังกล่าวไว้เพื่อดาเนินการต่อไปจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มเี หตุท่จี ะยกคาขอประทานบัตร
ของผู้ อ่ ืน ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง อุ ท ธรณ์ ค าสัง่ ข้า งต้ น ต่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ต่ อ มา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๓๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ได้แ จ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบว่ าไม่มเี หตุเ พิก ถอนค าขอรับประทานบัต รของผู้อ่ืนที่ทบั ซ้อ นพื้นที่
ประทานบัต รเดิม ของผู้ฟ้ องคดี และเมื่อ ประทานบัต รของผู้ ฟ้ องคดีส้ิน อายุ แ ล้ว ผู้ฟ้ องคดี
จึงไม่อาจใช้สทิ ธิเวนคืนประทานบัตรดังกล่าวตามกฎหมายได้ และบุคคลใดๆ มีสทิ ธิย่นื คาขอ
ประทานบัตรทาเหมืองในพื้นที่ดงั กล่าวได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่อศาล
ขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองยกเลิกคาขอประทานบัตรของผูอ้ ่นื ทีท่ บั ซ้อน
พืน้ ทีท่ ่ผี ฟู้ ้ องคดีได้รบั ประทานบัตรอนุ ญาตให้ทาเหมือง ให้ผฟู้ ้ องคดีมสี ทิ ธิเวนคืนประทานบัตร
ทัง้ สองฉบับ และให้ผฟู้ ้ องคดีมสี ทิ ธิยน่ ื คาขอต่ออายุประทานบัตรทัง้ สองฉบับ รวมทัง้ ให้ผฟู้ ้ องคดี
มีสทิ ธิยน่ ื คาขอประทานบัตรอนุญาตทาเหมืองในพืน้ ทีด่ งั กล่าวโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อปรากฏว่าศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีล้มละลาย ประทานบัตรทัง้ สองฉบับ
ของผู้ฟ้ องคดีย่อ มเป็ น อัน สิ้นอายุล งนับ แต่ ว ัน ที่ศ าลมีค าพิพ ากษาดัง กล่ า วตามมาตรา ๘๒๓
แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ฯ ซึ่งแม้ภายหลังศาลแพ่งจะพิพากษาให้ยกเลิกการล้มละลายของผู้ฟ้องคดี
แต่ ก็ไ ม่ ม ีบ ทบัญ ญัติม าตราใดในพระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า วบัญ ญัติใ ห้ ประทานบัต รที่ส้ินอายุ
เพราะผู้ถือประทานบัตรซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาถู กศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ต่ อมา ภายหลัง
ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการล้มละลายแล้ว ให้อายุประทานบัตรกลับคืนมาอีกหรือ ให้มสี ทิ ธิ
ในประทานบัตรเดิมต่อไป ดังนัน้ การที่ศาลแพ่งพิพากษาเพิกถอนการล้มละลาย จึงไม่ทาให้
ผูฟ้ ้ องคดีกลับมามีสทิ ธิในประทานบัตรต่อไปได้อกี
ส่วนประเด็นว่าในระหว่างที่ยงั ไม่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาว่า พื้นที่ประทานบัตรของ
ผู้ ฟ้ องคดี ท่ี ส้ิ น อายุ เ พราะศาลแพ่ ง มี ค าพิ พ ากษาให้ ผู้ ฟ้ องคดี ล้ มละลาย ผู้ ประสงค์ จ ะขอ
ประทานบัตรจะยื่นค าขอต่ อเจ้าพนั กงานอุ ตสาหกรรมแร่ ประจ าท้องที่ได้หรือไม่ นั น้ เห็นว่ า
เมื่อประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีส้นิ อายุตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ฯ แล้ว แม้จะยัง
ไม่ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้ถู กต้องตามมาตรา ๘๘๔ แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม
แต่การประกาศประทานบัตรสิ้นอายุในราชกิจจานุ เบกษาดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนโดยทั ว่ ไป
ทราบถึงประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ อายุลงแล้ว เมื่อไม่มผี ูใ้ ดถือประทานบัตรในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
เนื่องจากประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีได้สน้ิ สุดลงแล้ว จึงไม่ต้องห้ามทีผ่ ู้อ่นื จะยื่นคาขอประทานบัตร
ในเขตพื้นที่ท่ผี ู้ฟ้องคดีเคยมีสทิ ธิประทานบัตรมาก่อน ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาสัง่
๓-๔

พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๘๒ ในกรณีท่ผี ู้ถือประทานบัตรซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพ ากษาให้ล้มละลาย ประทานบัตรนัน้

เป็นอันสิน้ อายุ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๘๘ เมื่อประทานบัตรใดสิ้น อายุ ให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เว้นแต่ ในกรณีท่ผี ู้ถือประทานบัต ร
ยืน่ คาขอต่ออายุและยังมิได้มกี ารปฏิเสธของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๓๙

ปฏิเ สธค าขอของผู้ฟ้ องคดีท่ขี อให้ย กเลิก ค าขอรับประทานบัต รท าเหมือ งของผู้อ่ ืน ในพื้น ที่
ประทานบัตรเดิมของผูฟ้ ้ องคดีทส่ี น้ิ อายุแล้ว จึงเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ เมื่อ ประทานบัตรของผู้ฟ้อ งคดีส้นิ สุด ลงเพราะศาลแพ่ ง มีค าพิพ ากษาให้
ผูฟ้ ้ องคดีลม้ ละลาย ผู้ฟ้องคดีย่อมรูด้ วี ่าประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีส้นิ สุดลงเพราะเหตุดงั กล่าว
การที่ผฟู้ ้ องคดีย่นื คาขออนุ ญาตให้ผู้อ่นื รับช่วงสิทธิการทาเหมืองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยปกปิ ด
ข้อ ความจริงซึ่งควรบอกให้แ จ้งด้ว ยการปกปิ ดสถานภาพของตนเองที่เ ป็ นบุค คลล้มละล าย
การกระทาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่สาคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญในการออกใบอนุ ญาต พนักงานเจ้าหน้ าที่จงึ มีอานาจเพิกถอนใบอนุ ญาตดังกล่าวได้
ตามมาตรา ๕๐๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการ
เพิกถอนต้องเป็ นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา ๕๑๖ และมาตรา ๕๒๗ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
เนื่องจากเป็ นคาสังซึ
่ ่งเป็ นการให้ประโยชน์ แก่ผู้รบั และพนักงานเจ้าหน้ าที่สามารถเพิกถอน
ค าสัง่ ได้เ สมอ กรณี ไ ม่ อ ยู่ใ นบัง คับ ที่จ ะต้ อ งเพิก ถอนภายในเก้ า สิบ วัน และผู้ฟ้ องคดีจ ะอ้ า ง
ความเชื่อ โดยสุ จริต ไม่ไ ด้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติเ ดีย วกัน
แต่ เ นื่ อ งจากผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ขอยกเลิก การรับช่ ว งการทาเหมือ งและพนัก งานเจ้าหน้ าที่มคี าสัง่
อนุ ญาตให้เลิกรับช่วงการทาเหมืองไปแล้ว เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หมดสิ้นไป
จึงไม่มกี รณีต้องเพิกถอนใบอนุ ญาตดัง กล่าวอีก และการออกใบอนุ ญาตรับช่วงการทาเหมือง

๕-๘

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๙
ฯลฯ
ฯลฯ
การเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
ม่ ลี กั ษณะเป็ นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รถู้ ึงเหตุ
ทีจ่ ะให้เพิกถอนคาสังทางปกครองนั
่
น้ เว้นแต่คาสังทางปกครองจะได้
่
กระทาขึน้ เพราะการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรือปกปิด
ข้อความจริงซึง่ ควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขูห่ รือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๕๐ ค าสัง่ ทางปกครองที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมายอาจถู ก เพิก ถอนทัง้ หมดหรือ บางส่ ว น โดยจะให้
มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามทีก่ าหนดได้ แต่ถ้าคาสังนั
่ น้ เป็ นคาสังซึ
่ ่งเป็ นการ
ให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
่ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมายซึ่งเป็ น การให้เงิน หรือ ให้ทรัพ ย์ส ิน หรือ
ให้ประโยชน์ ท่อี าจแบ่งแยกได้ ให้คานึงถึงความเชื่อ โดยสุ จริต ของผู้ร บั ประโยชน์ ในความคงอยู่ข องคาสังทางปกครองนั
่
น้
กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๒ คาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทัง้ หมด
หรือบางส่วนได้ แต่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการเพิกถอนคาสังทางปกครองดั
่
งกล่าวมีสทิ ธิได้รบั ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจาก
ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสังทางปกครองได้
่
และให้นาความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รบั แจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนัน้
ฯลฯ
ฯลฯ
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และการมีคาสังอนุ
่ ญาตให้เลิกรับช่วงการทาเหมืองของพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีน้ีไม่อาจถือได้ว่า
เป็ นการรับรองสิทธิการมีประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีแต่อย่างใด
สาหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิย่นื คาขอต่ออายุประทานบัตรหรือไม่นัน้ มาตรา ๕๔
วรรคสี่๙ แห่ งพระราชบัญ ญัติแร่ฯ ก าหนดว่า การจะต่ ออายุประทานบัตรได้จะต้องเป็ นกรณี
ประทานบัตรสิ้นอายุลงตามสิทธิประทานบัตรที่ได้รบั เมื่อผู้ถือประทานบัตรยื่นคาขอต่ออายุ
ก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
รัฐมนตรีจะต่ออายุประทานบัตรให้อกี ก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดี
สิน้ สุดลงเพราะศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้ผฟู้ ้ องคดีลม้ ละลาย มิได้สน้ิ สุดลงตามอายุประทานบัตร
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิอาจยื่นคาขอต่ออายุประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ได้
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ และมิอาจยื่นคาขอเวนคืนประทานบัตรต่ อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน ได้
เนื่องจากผูถ้ อื ประทานบัตรทีม่ สี ทิ ธิเวนคืนประทานบัตรตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะต้องยื่นคาขอ
และมอบประทานบัตรต่ อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ก่ อนสิ้นอายุประทานบัต ร
ดังนัน้ เมื่อประทานบัต รของผู้ฟ้องคดีส้นิ สุดลงแล้วเพราะศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดี
ล้ม ละลาย ผู้ฟ้ อ งคดีจ ึง มิอ าจยื่น ค าขอเวนคืน ประทานบัต รต่ อ เจ้าพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่
ประจาท้องทีไ่ ด้ พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/๒๕๕๕)
๓. การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
๓.๑ การควบคุมมลพิ ษ
๓.๑.๑ มลพิ ษทางอากาศและเสียง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๑.๒ มลพิ ษทางน้า
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๙

พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๕๔
ฯลฯ
ฯลฯ
ประทานบัตรใดได้กาหนดอายุไว้ต่ ากว่ายีส่ บิ ห้าปี เมื่อผู้ถอื ประทานบัตรยื่นคาขอต่ออายุก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวันต่อทรัพยากรธรณีประจาท้องที่ รัฐมนตรีจะต่ออายุประทานบัตรให้อกี ก็ได้ แต่เมือ่ รวมกาหนดเวลาทัง้ หมด
ต้องไม่เกินยีส่ บิ ห้าปี
ฯลฯ
ฯลฯ
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๓.๑.๓ มลพิ ษอื่นและของเสียอันตราย
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๓ การทารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA)
การที่การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยก่อสร้างสิ่ งล่วงลา้ ลาน้าแล้วเสร็จ
ก่อนที่ อธิ บดี กรมเจ้าท่ าจะออกใบอนุญาตให้ ก่อสร้างสิ่ งล่วงลา้ ลาน้าได้ ถือเป็ นการกระทา
ที่ฝ่าฝื นขัน้ ตอนหรือวิ ธีการอันเป็ นสาระสาคัญตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญญัติ การเดิ นเรื อในน่ านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
เมื่ออธิ บดี กรมเจ้ าท่ าได้ ทราบถึงการดาเนิ นการที่ ไม่ช อบด้ วยกฎหมายของการนิ คมฯ
ผู้ยื่นคาขอออกใบอนุญาตแล้ว แต่ กลับดาเนิ นการออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ แก่การนิ คมฯ
โดยมีเงื่อนไขแนบท้ ายใบอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิ จารณา
รายงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ให้ การนิ คมฯ ต้ องปฏิ บตั ิ ตามเพื่อประโยชน์ ในการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เป็ นกรณี ที่ เห็นได้ ว่าเงื่ อนไขแนบท้ าย
ใบอนุญาตไม่มีสภาพบังคับในการปฏิ บตั ิ ได้ จริ ง และส่ งผลให้ คาสังอนุ
่ ญาตของอธิ บดี
กรมเจ้าท่าเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิให้การนิ คมอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒) ดาเนินการถมทะเลโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓
ซึ่ง เป็ น ส่ ว นต่ อ ขยายจากระยะที่ ๑ โดยโครงการดัง กล่ า วเป็ น โครงการหรือ กิจ การที่ต้ อ ง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเสนอต่อสานักนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงได้จดั ทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมดังกล่าวเสนอต่อสานักงานนโยบาย
และแผนสิง่ แวดล้อมเพื่อพิจารณา รวมทัง้ เสนอความเห็นเบือ้ งต้นต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการ
พิจารณารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ มด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติส่ งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานยังไม่ชดั เจน

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จึง ให้ข้อ สังเกตเพื่อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ต่ อ มา คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติมมี ติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ลดขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการ และกาหนดเงื่อนไข
ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ด าเนิ น การโดยเฉพาะการจัด ท าแผนการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ั หา
สิ่ง แวดล้อ มในช่ ว งการก่ อ สร้า งและช่ ว งด าเนิ น การ และให้ด าเนิ น การเร่ ง รัด แก้ ไ ขป ญ
ั ่ เวณหาดทรายทองซึง่ เป็ นผลกระทบทีเ่ กิดจากการก่อสร้างท่าเรือ อุตสาหกรรม
การกัดเซาะฝงบริ
มาบตาพุ ด ระยะที่ ๑ ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ส่ ง ข้อ มูล ชี้แ จงเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการฯ ตามมติของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ
ต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล้ อ มซึ่ง พิจ ารณาแล้ ว ได้ เ สนอความเห็ น เบื้อ งต้ น
ต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ โดยคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว
และให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ปฏิบ ัติต ามมาตรการที่เ สนอไว้ใ นรายงานอย่า งเคร่ง ครัด รวมทัง้
ให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเพิม่ เติมของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่อธิบดี
กรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิชยนาวี เดิม (ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑)) ตรวจสอบ
มาตรการต่ างๆ เพื่อประกอบการออกใบอนุ ญาต ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ถมทะเลตามโครงการ
ระยะที่ ๒ ไปก่อนที่จะได้รบั ใบอนุ ญาต ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ซ่งึ เป็ นเจ้าของที่ดนิ ติดชายทะเลอ้างว่า
ได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากทาให้ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ซ่งึ อยู่ติดกับ
ั ่ รบั ความเสียหาย
โครงการก่อสร้างดังกล่าว และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนชายฝงได้
ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สี่แ ละประชาชนผู้ อ ยู่อ าศัย บริเ วณดัง กล่ า วได้ร้อ งเรีย นต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สอง
แต่ไม่เป็ นผล จึงมีหนังสือร้องทุก ข์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ต่อ มา นายกรัฐมนตรี
ได้สงการตามค
ั่
าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ร้องทุกข์โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ สังการให้
่
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ หยุ ด การถมทะเลตามโครงการก่ อ สร้า งฯ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้
เป็นการชัวคราวจนกว่
่
าจะได้มกี ารอนุ ญาตทาสิง่ ล่วงล้าลาน้ าให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด รวมทัง้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองร่วมกันรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับ
ประชาชน และแก้ไขปญั หาผลกระทบที่เ กิด ขึ้นในขณะดาเนิ นการและในอนาคตอันเกิดจาก
การถมทะเลที่กระทาไปก่อนได้รบั อนุ ญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้หยุดการถมทะเลตามโครงการ
ก่ อ สร้า งฯ ระยะที่ ๒ แล้ว ส าหรับ ระยะที่ ๓ ยัง ไม่มกี ารด าเนิ น โครงการ ส่ ว นการเยีย วยา
ความเสียหายที่เกิดขึน้ กับประชาชนและการแก้ไขปญั หาผลกระทบที่เกิดขึน้ นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดี
ั ่ ่เกิด จากโครงการถมทะเล
ที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของชายฝงที
ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ แต่ อ ย่า งใด ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกใบอนุ ญาตให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒
กระทาสิง่ ล่ว งล้าลาน้ าโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่
เห็นว่าการออกใบอนุ ญาตให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ กระทาสิ่งล่ ว งล้ าล าน้ า ดังกล่ าวเป็ นการละเลย
ต่อหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของนายกรั
่
ฐมนตรี ทาให้ทด่ี นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีซ่ ง่ึ ตัง้ อยู่บนบริเวณ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๔๓

ชายหาดติดกับโครงการก่อสร้างท่าเรือพิพาทพังทลาย ถนนสาธารณะตลอดจนระบบนิเวศน์
และสิง่ แวดล้อมในทะเลและบริเวณใกล้เคียงได้รบั ความเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือค าสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาตของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่อ นุ ญ าตให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ปลูกสร้า ง
สิ่งล่ ว งล้ าล าน้ า โดยการถมทะเลโครงการก่ อ สร้างท่า เรือ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒
และให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สองปฏิบ ัติต ามค าสัง่ ของนายกรัฐมนตรีท่ีส งั ่ การตามค าวินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ๑๐ แห่งพระราชบัญ ญัติส่ งเสริมและรักษาคุ ณภาพ
สิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติฯ เป็ น กรณี ท่ีฝ่ า ยนิ ติบ ัญ ญัติม อบอ านาจให้ฝ่ า ยบริห าร คือ รัฐ มนตรี
ทีร่ บั ผิดชอบกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการทีม่ ผี ลกระทบสิง่ แวดล้อมซึ่งต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกประกาศว่า
ต้ อ งให้ ค ณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติเ ห็น ชอบก่ อ น จึง ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา
เพื่อ ให้ ม ีผ ลใช้ บ ังคับ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ๑๑ แห่ งพระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน ก าหนดให้
เมือ่ คณะกรรมการผูช้ านาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ซง่ึ มีอานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสังอนุ
่ ญาตหรือต่ออายุใบอนุ ญาตนามาตรการ
ตามที่เ สนอไว้ใ นรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มไปก าหนดเป็ น เงื่อ นไขในการ
สังอนุ
่ ญาตหรือต่ออายุใบอนุ ญาต โดยให้ถอื ว่าเป็ นเงื่อนไขที่กาหนดตามกฎหมายในเรื่องนัน้ ด้วย
จึงเห็นได้ว่า บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นมาตรการทางกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่มกี ารดาเนิ นโครงการหรือกิจการที่มผี ลกระทบสิ่งแวดล้อม และโดยที่รฐั ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ให้สทิ ธิและเสรีภาพที่รฐั ธรรมนู ญฉบับนี้
รับรองไว้มสี ภาพบังคับได้ทนั ทีทร่ี ฐั ธรรมนูญประกาศให้มผี ลใช้บงั คับโดยไม่ต้องรอให้มกี ารบัญญัติ
กฎหมายอนุ วตั กิ ารมาใช้บงั คับก่อน การบังคับใช้มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง
๑๐-๑๑

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ ในการส่ งเสริมและรัก ษาคุณภาพสิง่ แวดล้อ มให้ร ฐั มนตรีโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มผี ลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เพือ่ เสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๐
ฯลฯ
ฯลฯ
เมือ่ คณะกรรมการผูช้ านาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว
ให้เจ้าหน้าทีซ่ ่งึ มีอานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสังอนุ
่ ญาต หรือต่ออายุใ บอนุ ญาต นามาตรการตามทีเ่ สนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมไปกาหนดเป็ นเงื่อนไขในการสังอนุ
่ ญาต หรือต่ออายุใบอนุ ญาตโดยให้ถือว่าเป็ นเงื่อนไข
ทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ด้วย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๔๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห่ งพระราชบัญ ญัติ ส่ งเสริมและรัก ษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฯ จึง ต้ อ งด าเนิ น การ
ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย
เมื่อโครงการก่อสร้างฯ ระยะที่ ๒ มีลกั ษณะเป็ นการถมทะเลอันเป็ นการปลูกสร้าง
อาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าเข้าไปในทะเลภายในน่ านน้ าไทยทีจ่ าต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าก่อนตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง๑๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ให้สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อมพิจารณา และต่อมาได้มหี นังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
เพื่อขออนุ ญาตกระทาสิง่ ล่วงล้าลาน้ า รวมทัง้ แจ้งว่าได้เ สนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมให้สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อมพิจารณาแล้ว ย่อมถือได้ว่ามีการปฏิบตั ติ าม
ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม๑๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญ ญัติก ารเดินเรือ ในน่ านน้ า ไทย พระพุ ทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑

๑๒

พระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุท ธศัก ราช ๒๔๕๖ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่งอื่น ใดล่ ว งล้าเข้าไปเหนือ น้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ า
ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็ น ทางสัญจรของประชาชนหรือ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน หรือ ทะเลภายใน
น่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากเจ้าท่า
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๓
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๒ ผู้ใ ดประสงค์จะขออนุ ญ าตปลูก สร้างอาคารหรือ สิ่ง อื่น ใดล่ ว งล้ า ล าน้ า ให้ย่ืน ค าขอตามแบบที่อ ธิบ ดี
กรมเจ้าท่ากาหนด โดยระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิง่ อื่นใดทีข่ ออนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิง่ อื่นใดที่ขออนุ ญาตปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้ าต้องมีผู้ประ กอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็ นผูร้ บั รอง เว้นแต่อาคารหรือสิง่ อื่นใด
ที่ข ออนุ ญาตปลูกสร้างล่ วงล้าล าแม่น้ านัน้ จะมีข นาดเล็ก และโครงสร้างทาด้ว ยไม้ห รือ วัส ดุอ่ืน ที่ไม่ค งทนถาวรไม่จาต้อ งมี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธารับรอง
(๔) แผนผังแสดงบริเวณทีข่ ออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง
(๕) หนังสือของจังหวัดทีอ่ าคารหรือสิง่ อื่นใดทีข่ ออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้าตัง้ อยู่ รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรค
ต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
(๖) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมซึ่งต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื คาขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ย่นื คาขอพร้อมหลักฐานและเอกสาร
ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๔๕

ต้องรอการสังอนุ
่ ญาตตามคาขอของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณา
รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ มจากส านั ก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล้อ ม
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง๑๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฯ
เมื่อ ปรากฏว่ า ต่ อมา ส านั กงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีหนังสือแจ้งว่ า คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติมมี ติเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ลดขนาดพื้นทีโ่ ครงการฯ ระยะที่ ๒ และให้
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ส่งข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มต่ อ ส านัก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล้อ มให้ค วามเห็น ก่ อ นด าเนิ น โครงการ
ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ มีห นังสือ นาส่ งข้อ มูล ชี้แจงรายละเอีย ดเพิ่มเติม ต่ อ สานัก งานนโยบาย
และแผนสิง่ แวดล้อมแล้ว ต่อมา สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อมเสนอความเห็นเบือ้ งต้น
ให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๔๘
วรรคสี่๑๕ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ซึง่ คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ในรายงานฯ ดังกล่าว โดยให้ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ ปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอมาในรายงานฯ พร้อมทัง้ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ นาส่ง
สาเนาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุ ญาตทาสิง่ ล่ วงล้าล าน้ าของโครงการฯ ระยะที่ ๒ ให้สานักงาน
นโยบายและแผนสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบและกาหนดเงื่อนไขเพิม่ เติม
แนบท้ายใบอนุญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองปฏิบตั ิ ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีอานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่ านน้ าไทยที่จะดาเนินการพิจารณาสังอนุ
่ ญาตแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต่ อไป

๑๔-๑๕

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๘ ในกรณีทโ่ี ครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๔๖
เป็ นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริม่ การก่อสร้างหรือดาเนินการใ ห้บุคคล
ผู้ข ออนุ ญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มต่ อเจ้าหน้ าที่ซ่ึงมีอานาจตามกฎหมายนัน้ และต่ อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทาเป็ นรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เบือ้ งต้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีทส่ี านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมพิจารณาเห็นว่า การรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ย วข้องที่เสนอมาถูกต้องและมี ขอ้ มูล ครบถ้ว น หรือ ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมให้ถูกต้อ ง
ครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น
เกี่ย วกับ รายงานดังกล่ า วให้แ ล้ว เสร็จ ภายในก าหนดสามสิบวัน นับ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ร บั การเสนอรายงานนัน้ เพื่อ น าเสนอให้
คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณาต่อไป

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๔๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง๑๖ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง๑๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฯ สาหรับกรณีทผ่ี ู้ฟ้องคดีทงั ้ สีเ่ ห็นว่าขนาดพืน้ ทีท่ ผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ใช้ในการถมทะเลไม่ ถู กต้ องตามเงื่อนไขที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก าหนดนั น้
เมื่อพิจารณาจากขัน้ ตอนและกระบวนการที่พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติฯ กาหนดไว้เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการฯ เป็นอานาจของคณะกรรมการผูช้ านาญการตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า ว ดัง นัน้ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มิไ ด้ล ดขนาดพื้น ที่ถ มทะเล
ตามมติของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงเป็ นเรื่องทีเ่ จ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ มีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบและมีอานาจหน้าทีก่ ากับดูแลจะต้องดาเนินการตามอานาจหน้าทีต่ ่อไป
นอกจากนี้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้กาหนดเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุ ญ าตเพื่อ ให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ปฏิบ ัติต าม อัน สอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการโดยครบถ้วนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฯ ก็ตาม แต่การถมทะเลตามโครงการฯ ระยะที่ ๒
จะต้องดาเนินการภายหลังจากได้รบั ใบอนุ ญาต และต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุ ญาต
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มตัง้ แต่ ก่ อ นเริ่ม ด าเนิ น การ
จนด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ ดัง นั น้ เมื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ด าเนิ น การกระท าสิ่ง ล่ ว งล้ า ล าน้ า
ด้วยการถมทะเลตามโครงการฯ ระยะที่ ๒ แล้วเสร็จก่อนทีจ่ ะได้รบั อนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงเป็ นการกระทาโดยฝ่าฝื นขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๗
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติฯ การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ออกใบอนุ ญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก่อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าและกาหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุ ญาต
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องปฏิบตั ภิ ายหลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเป็ นกรณีท่ี
มีผ ลทาให้เ งื่อ นไขแนบท้ายใบอนุ ญ าตไม่มสี ภาพในการปฏิบตั ิเ พื่อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม
๑๖-๑๗

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๙
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีท่คี ณะกรรมการผู้ชานาญการให้ความเห็น ชอบ หรือในกรณีท่ใี ห้ถือ ว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีอานาจตามกฎหมายสังอนุ
่ ญาตแก่บุคคลซึง่ ขออนุญาตได้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๐
ฯลฯ
ฯลฯ
เมื่อ คณะกรรมการผู้ช านาญการได้ใ ห้ ค วามเห็น ชอบในรายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซ่งึ มีอานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสังอนุ
่ ญาต หรือต่ออายุใบอนุ ญาต นามาตรการ
ตามทีเ่ สนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมไปกาหนดเป็ นเงือ่ นไขในการสังอนุ
่ ญาต หรือต่ออายุใบอนุ ญาต
โดยให้ถอื ว่าเป็นเงือ่ นไขทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ด้วย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๔๗

และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การออกใบอนุ ญาตของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นการออกคาสัง่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ต าม เมื่อ การออกใบอนุ ญ าตโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายได้ก ระทามา
เป็ น เวลานานแล้ว และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ด าเนิ น การตามใบอนุ ญ าตนัน้ จนเสร็จ สิ้น แล้ว
หากศาลมีคาบังคับให้เพิกถอนคาสังดั
่ งกล่าวก็จะมีผลให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องดาเนินการเพื่อให้
กลับสู่ส ภาพเดิม รวมถึงการรื้อ ถอนสิ่งล่ ว งล้าล าน้ าทัง้ หมด ซึ่ง อาจก่ อ ให้เ กิดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมทีต่ ามมาจากการรือ้ ถอน และระบบการลงทุนทีไ่ ด้ดาเนินการมาโดยต่อเนื่องตลอดมา
รวมถึงจะก่ อให้เกิดผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ ดังนัน้ แม้ว่าท่าเทียบเรืออันเป็ นสิง่ ล่ วงล้าลาน้ า
ที่พพิ าทจะมีลกั ษณะที่อาจอนุ ญาตได้ตามข้อยกเว้นในข้อ ๕๑๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
อาจพิจ ารณาออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ ก็ ต าม แต่ เ มื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
ได้ใช้อ านาจออกใบอนุ ญาตตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ การเดิน เรือ
ในน่ านน้ าไทยฯ แล้ว ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ จึงต้อ งชาระค่าปรับตามพื้นที่ของอาคารหรือสิง่ อื่นใด
ในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท และโดยที่
เงื่อนไขที่กาหนดท้ายใบอนุ ญาต เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ไม่อาจยกเว้นหรือปฏิบตั ิ เป็ นอย่างอื่นได้
โดยเฉพาะกรณีการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอมาในรายงานโดยเคร่งครัด กรณีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ในเรื่องต่างๆ ให้กรมเจ้าท่าและสานัก งานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม กรณีท่หี ากเกิดปญั หา
สิง่ แวดล้อ มขึ้น ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ ต้อ งด าเนิ นการแก้ปญั หาโดยเร็ว กรณีท่เี กิดการร้อ งเรียน
ด้านทรัพยากรสัตว์น้ าและอื่น ๆ และได้รบั การพิสูจน์ ว่าเป็ นจริง เจ้าของโครงการจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายทัง้ หมด และในกรณีเกิดความเสียหายจากการถมทะเล เช่น การกัดเซาะพังทลาย
ของชายหาดหรือความเสียหายอื่นๆ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ จะต้องดาเนินการแก้ไขทันที ตลอดจน
๑๘

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๕ เจ้าท่าอาจอนุ ญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาแม่น้ าที่ไม่มลี กั ษณะตามข้อกาหนดในข้อ ๔
เป็ นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุ ญาตแล้ว ให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือ ลักษณะของการล่ วงล้าลาแม่น้ านัน้
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ถอื เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้
๑๙
พระราชบัญ ญัติการเดิน เรือ ในน่ า นน้ าไทย พระพุท ธศัก ราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๘ ทวิ
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีท่ีเ จ้า ท่ า จะด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และอาคารหรือ สิ่ง อื่น ใดดัง กล่ า วมีล ัก ษณะซึ่ง อาจอนุ ญ าตได้
และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองยอมชาระค่าปรับตามทีเ่ จ้าท่ากาหนดตามอัตราในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุ ญาตให้
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองก็ได้และเมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ
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ปฏิบตั ิตามข้อแนะนาของกรมเจ้าท่าและสานัก งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องรับผิดชอบและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าเสียหายจากการกระทา
เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึน้ ตามมา นอกจากนี้ กาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ตรวจสอบและพิจารณาป้องกันหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการถมทะเล
ตามโครงการของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้เ สร็จ สิ้น โดยเร็ว และสมควรก าหนดเป็ น เงื่อ นไขให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังเรี
่ ยกให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ชาระค่าปรับกรณีน้ีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่มคี าพิพากษา หากพ้นกาหนดระยะเวลาดัง กล่าว
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยังไม่ยนิ ยอมชาระค่าปรับ ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพิกถอนใบอนุ ญาตตัง้ แต่
วันถัดจากทีค่ รบกาหนด ๙๐ วัน
ส าหรับ กรณี ท่ี ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สี่ ฟ้ องขอให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ปฏิบ ัติต ามค าสัง่
นายกรัฐมนตรีทส่ี งการตามค
ั่
าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์โดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
สัง่ การให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ หยุ ด การถมทะเลโครงการฯ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้เ ป็ น
การชัวคราวก่
่
อนจนกว่าจะได้มกี ารอนุญาตให้ทาสิง่ ล่วงล้าลาน้าให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่ านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
และรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดไว้ นัน้ หน้ าที่ท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายก าหนด ก็คอื การสังการให้
่
ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ หยุดการถมทะเลไว้ก่อ นจนกว่า
จะมีการอนุ ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือสังการให้
่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ หยุด การถมทะเลโดยเด็ด ขาด จนกว่ า จะได้ร ับ อนุ ญ าตจากผู้ถู ก ฟ้ องคดี
ที่ ๑ แล้ว การทีผ่ ู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่นาคดีมาฟ้องต่อศาลภายหลังจากทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกใบอนุ ญาต
ให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ แล้ว ณ เวลาที่มกี ารฟ้ อ งคดี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ จึง ไม่ม ีหน้ าที่ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ใิ นการให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ หยุดการถมทะเล เหตุแห่งการฟ้องคดี
ข้อ หานี้ ห มดสิ้น ไปแล้ ว ก่ อ นที่ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สี่จ ะน าคดีม าฟ้ อง ทัง้ นี้ ไม่ ว่ า ในขณะที่ฟ้ องนั น้
จะปรากฏโดยแจ้ง ชัด ว่ า การอนุ ญ าตดัง กล่ า วเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมายตามค าสัง่
นายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ เนื่องจากการพิจารณาว่าการอนุญาตเป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
หรือ ไม่ จ าต้อ งได้ร บั การตรวจสอบโดยศาล ตราบใดที่ศ าลยัง ไม่ได้ม ีค าพิพ ากษาเพิก ถอน
ใบอนุ ญาตนัน้ ก็ต้องถือว่าใบอนุ ญาตยังคงมีผลในทางให้สทิ ธิแก่ผู้รบั ใบอนุ ญาตทีจ่ ะดาเนินการ
ตามใบอนุ ญ าตนั ้น อยู่ พิ พ ากษาให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ มีค าสัง่ เรีย กให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒
ชาระค่าปรับให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ
ภายในเก้าสิบ วันนับแต่ ว นั ที่ศ าลมีค าพิพากษา หากผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ไม่ปฏิบ ตั ิต ามภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้เพิกถอนใบอนุญาต โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบกาหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา และมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธกี ารดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๔๙

คาพิพากษาในคดีน้วี ่า เมือ่ การก่อสร้างตามโครงการนี้เป็ นโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ในวงกว้าง และต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนดแนบท้ายใบอนุ ญาต ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงสมควรเร่งรัดติดตามตรวจสอบว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุ ญาต
แล้ว หรือ ไม่ โดยเฉพาะในเรื่อ งการก าหนดให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ต้ อ งปฏิบ ัติต ามมาตรการ
ลดผลกระทบและติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง รวมถึง มาตรการการป้อ งกัน
ั่
การกัด เซาะชายฝ งและมาตรการติ
ด ตามตรวจสอบการเปลี่ย นแปลงชายฝ งั ่ โดยจัด ท า
ั่
แนวป้ องกัน การพัง ทลายของชายฝ งและดู
แ ลปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมให้ม ีค วามมัน่ คงแข็ง แรง
ั่
ปรับสภาพพื้นที่ด้า นหลังและป้อ งกันเขื่อนหินเรียงสองฝ งถนนเลี
ยบชายหาดที่เสียหายจาก
การกัดเซาะจากการถมทะเลตามโครงการให้มรี ะดับพื้นที่ใกล้เคียงกับระดับพื้นที่เดิม ซึ่งหาก
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ปฏิบ ัติตามเงื่อนไขดังกล่ าว ก็เป็ นเหตุ ท่ีผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ อาจพิจารณา
เพิก ถอนใบอนุ ญ าต หรือ ด าเนิ นการให้ เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๕)
๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ
๔.๑ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการระบายน้าเสียลงสู่ลาคลอง
กรมชลประทานเป็ นหน่ ว ยงานทางปกครองที่ มี ห น้ า ที่ จ ัด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง น้ า
เพื่ อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ ง ระบายหรื อ แบ่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร รวมถึ ง การป้ องกัน
ความเสียหายอันเกิ ดจากน้าซึ่ งอยู่ในเขตชลประทานตามมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่ งพระราชกฤษฎี กาแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ เจ้าหน้ าที่ ของฝ่ ายส่ งน้าและบารุงรักษา ๑
ชลบุ รี ซึ่ ง เป็ นเจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ ในสัง กัด ของกรมชลประทาน เปิ ดประตู ร ะบายน้ า
เพื่ อระบายน้ าเสี ย ลงสู่แม่ น้ าบางปะกง ในช่ วงเวลาที่ ไ ม่ เหมาะสมและไม่ ไ ด้ มีห นั ง สื อ
แจ้ งเตื อนล่วงหน้ า ทัง้ ที่ มิใช่ กรณี เร่งด่ วนที่ จะได้ รบั ยกเว้ นไม่ต้องทาหนั งสื อแจ้ งเตื อน
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ป ลาในกระชัง ของผู้ฟ้ องคดี ต ายเป็ นจ านวนมาก การเปิ ด
ประตูระบายน้าดังกล่าวจึงเป็ นการกระทาโดยประมาทเลิ นเล่ออันเป็ นการกระทาละเมิ ด
ต่ อผู้ฟ้องคดี กรมชลประทานจึ งต้ องรับผิ ด ในผลแห่ งการกระทาละเมิ ด ดังกล่ าวให้ แก่
ผูฟ้ ้ องคดี
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ เป็ นผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังโดยได้รบั อนุ ญ าต
และทาการเลี้ยงที่แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟ้ องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ได้รบั แจ้งจากลูกจ้างว่าปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังลอยหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ให้ออกซิเจน
พร้อมทัง้ ใช้เครือ่ งดันน้าบริเวณกระชังให้กระแสน้ ามีการไหลเวียนดีขน้ึ แต่ในวันต่อมาปรากฏว่า
มีปลาตายเป็ นจานวนมาก ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้แจ้งให้ผู้แทนประมงจังหวัดฉะเชิงเทราประจาอาเภอ
บางปะกง ไปตรวจสอบความเสียหาย ทาให้ทราบว่าเมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ฝ่ายส่งน้ า
และบารุงรักษา ๑ ชลบุร ี ซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบโครงการชลประทานพานทอง - พานทองขยาย
ได้เ ปิ ดประตูระบายน้ าคลองพานทองระบายน้ าเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ า บางปะกง
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังทราบล่วงหน้าเหมือนที่เคยปฏิบตั มิ า ทัง้ นี้
กรมชลประทาน (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี) อ้า งว่ า เนื่ อ งจากเป็ นกรณีเ ร่ง ด่ว น และก่ อ นการเปิ ดประตู
ระบายน้ าดังกล่าว ฝ่ายส่งน้ าและบารุงรักษา ๑ ชลบุร ี ได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าข้าม
ซึ่ง เป็ น ผู้น าท้อ งถิ่น และเป็ น ผู้ป ระกอบการเลี้ย งปลาในกระชัง ที่อ ยู่ใ กล้กับ ประตู ร ะบายน้ า
คลองพานทองมากที่สุ ด ทราบแล้ว แต่ ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า การระบายน้ า ดัง กล่ า วท าให้น้ า เสีย
ไหลผ่ า นกระชัง เลี้ ย งปลาของผู้ ฟ้ องคดี เป็ น เหตุ ใ ห้ ป ลาที่ เ ลี้ ย งไว้ ไ ด้ ร ับ ความเสี ย หาย
ซึ่งสานัก งานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราได้มหี นังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งว่า
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ร บั ความเสีย หายเป็ นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้ อ งคดีจ ึง นาคดีมาฟ้ องขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นจานวนเงินดังกล่าว
และให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี จ ัด ให้ ม ีม าตรการบ าบัด น้ า เสีย ก่ อ นที่จ ะระบายลงสู่ แ ม่ น้ า บางปะกง
รวมทัง้ ให้ร้อื ถอนประตูระบายน้ าที่ปลูกสร้างในพื้นที่ค ลองธรรมชาติและปิ ดกัน้ ทางน้ าที่ไหล
ตามคลองธรรมชาติทไ่ี ม่ได้ประกาศเป็นทีช่ ลประทานออกไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีเ ป็ น หน่ ว ยงานทางปกครองมีหน้ าที่จดั ให้ไ ด้มาซึ่ง น้ าเพื่อ กัก เก็บ
รักษา ควบคุ ม ส่ง ระบายหรือ แบ่งน้ าเพื่อ การเกษตร การพลังงาน การสาธารณู ปโภค หรือ
การอุ ต สาหกรรม และรวมถึ ง การป้ องกัน ความเสีย หายอัน เกิด จากน้ า กับ การคมนาคม
ทางน้ าซึ่งอยู่ใ นเขตชลประทานตามมาตรา ๔ ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการชลประทานหลวง
๒๐

พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทาขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ าหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา
ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้าเพือ่ เกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง
การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้ าซึง่ อยู่ในเขตชลประทานด้วย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๕๑

พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ ฯ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกอบกับมาตรา ๔๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฝ่ายส่งน้ าและบารุงรักษา ๑ ชลบุร ี ซึง่ มีหน้าที่รบั ผิดชอบโครงการ
ชลประทานพานทอง - พานทองขยาย เป็ นหน่ วยงานในสังกัดของผู้ถู กฟ้ องคดี มีภารกิจหลัก
คือ การระบายน้ า การเก็ บกักน้ า และการป้ องกันน้ าเค็มโดยการควบคุ มสถานี สู บน้ า ประตู
ระบายน้ า และทางระบายน้ าตามแนวคันกัน้ น้ า โดยมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลปิด - เปิ ด
ระบายน้ า ในแต่ ล ะประตู ร ะบายน้ า ซึ่ง ต้ อ งปฏิบ ัติง านและรับ ผิด ชอบตลอดเวลาทัง้ ในเวลา
และนอกเวลาราชการ รวมทัง้ วันหยุดราชการ โดยในการระบายน้ าที่ผ่านมาโครงการชลประทาน
พานทอง - พานทองขยาย ได้ป ฏิบ ตั ิก ารระบายน้ า ใน ๓ กรณี ดัง นี้ กรณีที่ ๑ ภาวะที่
น้ าในคลองพานทองหรือในพื้นที่มคี วามเสี่ยงเบื้องต้นเรื่องคุณภาพน้ าและมีความจาเป็ นต้อง
ระบายเพื่อ รัก ษาระดับน้ าไม่ใ ห้ท่ว มพื้นที่ลุ่ มต่ าตามแนวคลองชลประทานพานทองในระดับ
ที่สูงมาก ... และกรณีท่ี ๓ ภาวะที่เกิดอุ ทกภัยในพื้นที่ตอนบน ซึ่งต้องระบายน้ า ผ่ านทุกประตู
ระบายน้ า ทางระบายน้ า และสถานีสูบ น้ า เพื่อ เร่ ง ระบายน้ า ออกจากพื้น ที่น้ า ท่ ว มโดยเร็ว
โดยไม่คานึงถึงปญั หาเรื่องคุณภาพน้ า และระบายน้ าในปริมาณสูงสุดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในช่วงเวลาน้ าขึน้ และน้ าลง ซึง่ การดาเนินการระบายน้ าในกรณีท่ี ๑ และกรณีท่ี ๓ นัน้ ก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการระบายน้ าจะต้องทาหนังสือราชการจากโครงการชลประทานชลบุร ี เพื่อแจ้งเทศบาล
ต าบลท่ าข้ามและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณี เร่ งด่ วนซึ่งไม่ สามารถท าหนั ง สือ ราชการได้ท ัน
และก่อนทีจ่ ะเปิ ดประตูระบายน้ า หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบารุงรักษา ๑ ชลบุร ี และ/หรือเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบตั จิ ะแจ้งประสานกับนายกเทศมนตรีตาบลท่า ข้ามในฐานะผู้นาท้องถิ่นและในฐานะ
ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ใกล้ประตูระบายน้ าคลองพานทองมากที่สุด เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ า ในวัน ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้ม ีก ลุ่ ม ชาวบ้ า นร้อ งเรีย นเรื่อ งน้ า ท่ ว มพื้น ที่
และบ้านเรือนบางส่วน ทัง้ เป็ นน้ าเน่ าเสียทาให้ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายมาก
ต่อ มา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เจ้า หน้ า ที่ข องฝ ่า ยส่ง น้ า และบารุง รัก ษา ๑ ชลบุร ี
๒๑

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการจัดให้ได้มาซึง่ น้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้าเพือ่ เกษตรกรรม การพลังงาน
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ
และการคมนาคมทางน้าซึง่ อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดาเนินการเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทีไ่ ม่ได้เป็ นแผนงานประจาปี
ของกรมชลประทาน
(๓) ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้เ ป็ น อ านาจหน้ าที่ข องกรมชลประทานหรือ ตามที่ก ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๕๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ได้เปิ ดประตูระบายน้าคลองพานทองเพื่อระบายน้ าเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ าบางปะกง
จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ทราบเรือ่ งน้ าท่วมพืน้ ทีร่ าษฎรดังกล่าวแล้วตัง้ แต่วนั ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็ นวันที่ประชาชนร้อ งเรียนขอให้เ ปิ ดประตูระบายน้ าคลองพานทอง
และเป็นเวลาก่อนการเปิดประตูระบายน้ าคลองพานทองถึง ๒ วันทาการ เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึงสามารถทาหนังสือราชการจากโครงการชลประทานชลบุรแี จ้งให้ผู้ฟ้องคดีรวมทัง้ ผู้ประกอบการ
เลี้ยงปลาในกระชังทราบล่วงหน้ าได้อย่างช้าในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพราะสถานที่ตงั ้
ของฝ่ายส่งน้ าและบารุงรักษา ๑ ชลบุร ี อยู่ในพื้นทีไ่ ม่ห่างไกลกับผูฟ้ ้ องคดีและผูป้ ระกอบอาชีพ
เลีย้ งปลารายอื่นมากนัก ประกอบกับเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีควรคาดหมายได้ว่าหากมีฝนตก
ั หาน้ า ท่ ว ม
ในช่ ว งวัน ที่ ๙ และวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาจท าให้ราษฎรที่ป ระสบป ญ
ได้รบั ความเดือ ดร้อนมากขึ้น และอาจทาให้ไม่สามารถทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลา
ในกระชังได้ทนั ดังนัน้ การเปิ ดประตูระบายน้ าดังกล่าวจึงไม่ใช่กรณีเร่งด่วนที่จะทาให้โครงการ
ชลประทานไม่ตอ้ งทาหนังสือราชการแจ้งผูท้ เ่ี กี่ยวข้องแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริง รับฟงั ได้ว่า
น้ าที่โครงการชลประทานพานทอง - พานทองขยาย ระบายลงสู่แม่น้ าบางปะกงเป็ นน้ าเสีย
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ า อีกทัง้ ได้ระบายในช่วงน้ าตาย กล่าวคือ เป็ นเวลาที่น้ า
มีก ารขึ้น และลงเล็ก น้ อ ยซึ่ง เป็ นช่ ว งที่ไ ม่เ หมาะสมในการระบายน้ า เมื่อ น้ า ไหลผ่ า นกระชัง
เลีย้ งปลาของผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ ไม่ทราบถึงการระบายน้ าล่วงหน้ามาก่อน จึงทาให้ไม่ได้เตรียมการป้องกัน
ความเสียหาย และทาให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเป็ นจานวนมาก ประกอบกับก่อนการระบายน้ า
ของเจ้าหน้ าที่ของฝ่ ายส่ งน้ าและบ ารุ งรักษา ๑ ชลบุ ร ี ไม่ พบว่ าปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณ
ดังกล่าวตายแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าสาเหตุท่ปี ลาในกระชังของผู้ฟ้องคดีตายเป็ นจานวนมาก
เกิดจากการระบายน้าเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้าบางปะกงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ดัง นั น้ การเปิ ด ประตู ร ะบายน้ า ดัง กล่ า วของเจ้า หน้ า ที่ฝ่ า ยส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษา ๑ ชลบุ ร ี
จึงเป็ นการดาเนินการที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั
ความเสียหายจากการทีป่ ลาในกระชังทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเลีย้ งไว้ตายเป็ นจานวนมาก อันเป็ นการกระทา
โดยประมาทเลินเล่อซึง่ เป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐๒๒ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซ่งึ เป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดของฝ่ายส่งน้ าและบารุงรักษา ๑ ชลบุร ี

๒๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๒๐ ผู้ใ ดจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่ อ ทาต่ อ บุ ค คลอื่น โดยผิด กฎหมายให้เ ขาเสีย หายถึงแก่ ช ีว ิต ก็ดี
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ นั ้ ทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่ การนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๕๓

จึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทาละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส าหรับค่ าสินไหมทดแทนที่ผู้ ถู กฟ้ องคดี
พึงใช้ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีนั น้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟ งั ได้ว่ า ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั ความเสีย หายเป็ น ปลา
ขนาด ๖ ขีด ถึง ๗ ขีด จานวน ๕,๐๐๐ ตัว น้ าหนัก ๓,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็ นค่าเสียหายจานวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามความเห็นของสานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกับ
ภาพถ่ า ยปลาตายที่ส่ ง ศาลปกครองชัน้ ต้ น แต่ เ มื่อ พิจ ารณาบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าต
ทาการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่อนุ ญาตของอาเภอบางปะกงที่อนุ ญาตเลี้ยงปลากะพง
ในกระชัง พบว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้เ ลี้ย งปลาในกระชัง จ านวน ๑๗ กระชัง เท่ านั น้
แต่ ผู้ฟ้ องคดีได้เลี้ยงปลาทัง้ หมดถึง ๒๙ กระชัง โดยปล่ อยปลาลงเลี้ยงกระชัง ละ ๗,๐๐๐ ตัว
มากกว่ า ผู้เ ลี้ย งปลาในกระชัง รายอื่น ที่ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตเช่ น เดีย วกับ ผู้ฟ้ องคดี ซึ่ง ปล่ อ ยปลา
ลงเลี้ยงกระชังละ ๑,๕๐๐ ตัว ถึง ๒,๐๐๐ ตัว เท่านัน้ ความเสียหายจากปลาตายเป็ นจานวนมาก
จึงเกิดขึน้ เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีได้เลีย้ งปลามากกว่าที่ได้รบั อนุ ญาตไปถึง ๑๒ กระชัง และเลีย้ งปลา
หนาแน่ นถึงกระชังละ ๗,๐๐๐ ตัว ซึ่งหากผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ป ล่ อ ยปลาลงเลี้ย งหนาแน่ น ดัง กล่ า ว
ความเสียหายของผู้ฟ้ อ งคดีก็จะน้ อ ยลง จึง สมควรลดค่ าเสียหายที่ผู้ถู กฟ้ อ งคดีจะต้องชดใช้
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จานวน ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั จากปลากะพงตายจากจานวนเงิน
๔๕๐,๐๐๐ บาท ลดลงเป็นจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เงิน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายในก าหนดสามสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที่ศ าล
มีค าพิพ ากษา (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุ ด ที่ อ.๔๗/๒๕๕๕ และที่ อ.๕๙๐/๒๕๕๔
วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
๔.๒ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการดาเนิ นการถมทะเล
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มี เจตนารมณ์ ใ นการคุ้ม ครองและพัฒ นา
สิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นไปอย่างยังยื
่ น ควบคู่กบั หลักที่ ว่าผู้ก่อมลพิ ษเป็ นผู้จ่าย ผู้ก่อมลพิ ษ
จึ ง ต้ อ งรับ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนส าหรับ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผู้เ สี ย หาย
และการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียไป ดังนัน้ กรณี ที่การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
๒๓

พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ หน่ วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องตนได้กระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในกรณีน้ผี เู้ สียหายอาจฟ้องหน่ วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
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ดาเนิ นโครงการถมทะเลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่บริ เวณโครงการ
จึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ยอย่างกว้างทัง้ ทางจิ ตใจและทางทรัพย์สิน ซึ่ งศาลสามารถกาหนด
คาบังคับให้ การนิ คมฯ ชดใช้ ค่าเสี ยหายตามมูลค่ าของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถกู ทาลาย
หรือมูลค่ าของทรัพย์สินและจิ ตใจของผู้ฟ้องคดี ได้ โดยผู้ฟ้องคดี จะต้ องพิ สูจน์ ให้ เห็น
ได้ว่ามีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจริ ง เมื่อผู้ฟ้องคดี มิได้ โต้ แย้งหรือพิ สูจน์ ข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ต่อศาล ศาลจึงไม่อาจกาหนดความเสียหายให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดีทงั ้ สี่ได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ดาเนินการถมทะเลโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓
ซึ่งเป็ นส่วนต่อขยายจากระยะที่ ๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ มเสนอต่ อสานัก งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อ ม
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงได้จดั ทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมดังกล่าวเสนอต่อสานักงานนโยบาย
และแผนสิง่ แวดล้อมเพื่อพิจารณา รวมทัง้ เสนอความเห็นเบือ้ งต้นต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการ
พิจารณารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ มด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายงานยัง ไม่ชดั เจน
จึง ให้ข้อ สังเกตเพื่อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ต่ อ มา คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติมมี ติเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ลดขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการ และกาหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ด าเนิ น การ โดยเฉพาะการจัด ท าแผนการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ั หา
สิ่ง แวดล้ อ มในช่ ว งการก่ อ สร้า งและช่ ว งด าเนิ น การ และให้ด าเนิ น การเร่ ง รัด แก้ ไ ขป ญ
ั ่ เวณหาดทรายทองซึง่ เป็ นผลกระทบทีเ่ กิดจากการก่อสร้างท่าเรือ อุตสาหกรรม
การกัดเซาะฝงบริ
มาบตาพุ ด ระยะที่ ๑ ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ส่ ง ข้อ มูล ชี้แ จงเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการฯ ตามมติของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล้ อ มซึ่ง พิจ ารณาแล้ ว ได้ เ สนอความเห็ น เบื้อ งต้ น
ต่ อ คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติเ ห็นชอบรายงาน
ดังกล่าวและให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีเ่ สนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้
ให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่อธิบดี
กรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เดิม (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑)) ตรวจสอบ
มาตรการต่ างๆ เพื่อประกอบการออกใบอนุ ญาต ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ถมทะเลตามโครงการ
ระยะที่ ๒ ไปก่อนที่จะได้รบั ใบอนุ ญาต ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นเจ้าของที่ดนิ ติดชายทะเลอ้างว่าได้รบั
ผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากทาให้ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ ซึง่ อยู่ตดิ กับโครงการ
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ั ่ รบั ความเสียหาย ผู้ฟ้องคดี
ก่อสร้างดังกล่าว และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนชายฝงได้
ทัง้ สี่และประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวได้รอ้ งเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองแต่ ไม่เป็ นผล
จึง มีห นั ง สือ ร้อ งทุ ก ข์ต่ อ คณะกรรมการวินิ จ ฉั ย ร้อ งทุ ก ข์ ต่ อ มา นายกรัฐ มนตรีไ ด้ส ัง่ การ
ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์โดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ สังการให้
่
ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ หยุดการถมทะเลตามโครงการก่ อสร้างฯ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้เป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าจะได้มกี ารอนุ ญาตทาสิง่ ล่วงล้าลาน้ าให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด รวมทัง้
ให้ผู้ถู กฟ้อ งคดีทงั ้ สองร่ว มกันรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และแก้ไขปญั หาผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะดาเนินการและในอนาคตอันเกิดจากการถมทะเล
ทีก่ ระทาไปก่อนได้รบั อนุ ญาต ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้หยุดการถมทะเลตามโครงการก่อสร้างฯ
ระยะที่ ๒ แล้ว สาหรับระยะที่ ๓ ยังไม่มกี ารดาเนินโครงการ ส่วนการเยียวยาความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชนและการแก้ไขปญั หาผลกระทบที่เกิดขึน้ นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตรวจสอบแล้ว
ั ่ ่เกิดจากโครงการถมทะเลของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
เห็นว่าไม่พบความเปลี่ยนแปลงของชายฝงที
แต่ อ ย่างใด ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกใบอนุ ญาตให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ กระท าสิ่ง ล่ ว งล้า ล าน้ า
โครงการก่ อ สร้า งท่ าเรือ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ระยะที่ ๒ ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สี่เ ห็น ว่ า การออก
ใบอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ กระทาสิง่ ล่วงล้าลาน้ าดังกล่าวเป็ นการละเลยต่อหน้าทีไ่ ม่ ปฏิบตั ิ
ตามคาสังของนายกรั
่
ฐมนตรี ทาให้ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ซ่งึ ตัง้ อยู่บนบริเวณชายหาดติดกับ
โครงการก่อสร้างท่าเรือพิพาทพังทลาย ถนนสาธารณะตลอดจนระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม
ในทะเลและบริเ วณใกล้เ คียงได้รบั ความเสียหาย จึง ฟ้ อ งขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสัง่
เพิกถอนใบอนุญาตของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีอ่ นุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ า
โดยการถมทะเลโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ทัง้ สองปฏิบตั ิตามคาสังของนายกรั
่
ฐมนตรีท่สี งการตามค
ั่
าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก่ อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าแล้วเสร็จก่ อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จะออกใบอนุ ญาตก่อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าด้วยการถมทะเลตามโครงการฯ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
เป็ นการกระท าที่ ฝ่ า ฝื นขั ้น ตอนหรื อ วิ ธ ี ก ารอั น เป็ นสาระส าคั ญ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อ มฯ
ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกใบอนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ า และกาหนด
เงือ่ นไขแนบท้ายใบอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องปฏิบตั ภิ ายหลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จึงเป็นกรณีทม่ี ผี ลทาให้เงือ่ นไขแนบท้ายใบอนุ ญาตไม่มสี ภาพในการปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ในการควบคุมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมในบริเวณพื้นทีท่ ่ีมกี ารก่อสร้าง การที่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ออกใบอนุ ญ าตดัง กล่ าวให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ภายหลังจากที่การด าเนินการเสร็จสิ้น
จึงเป็นการออกคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
และโดยที่ม าตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง ๒๔ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙๖๒๕ และมาตรา ๙๗๒๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฯ มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองและพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ให้เ ป็ น ไปอย่ า งยัง่ ยืน ควบคู่ก ับ หลัก ที่ว่ า ผู้ก่ อ มลพิษ เป็ น ผู้จ่า ย โดยผู้ก่ อ มลพิษ นั น้ จ าต้อ ง
รับ ผิด ชดใช้ค่ า สิน ไหมทดแทนส าหรับ ความเสีย หายที่เ กิ ด ขึ้น กับ ผู้เ สีย หาย และการฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมทีเ่ สียไป ซึง่ กรณีของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีถ่ อื เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างกว้างทัง้ ทางจิตใจ
และทางทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดาเนินการถมทะเลของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่งศาลสามารถ
ก าหนดค าบัง คับ ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ชดใช้ค่ า เสีย หายตามมูล ค่ า ของทรัพ ยากรธรรมชาติ
ทีถ่ ูกทาลาย หรือมูลค่าของทรัพย์สนิ และจิตใจของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีท่ เ่ี สียหายได้ แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สี่
มิได้โต้แย้งหรือพิสูจน์ ข้อเท็จจริงต่อศาลว่า การทาลายคุณค่าและความงดงามตามธรรมชาติ
ั่
ที่เคยมองเห็นได้ในแนวตรงจากชายฝงทะเลบริ
เวณที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ โดยเฉพาะคุณค่า
๒๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุ รกั ษ์ บารุงรักษา และการได้ประโยชน์ จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุ ณภาพสิง่ แวดล้อม เพื่อให้
ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ
ของตน ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสม
ฯลฯ
ฯลฯ
๒๕-๒๖
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙๖ แหล่งกาเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็ นแหล่งกาเนิดของการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจายของมลพิษ
อันเป็ นเหตุให้ผู้อ่นื ได้รบั อันตรายแก่ชวี ติ ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็ นเหตุให้ทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื หรือของรัฐเสียหาย
ด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษนัน้ มีหน้าทีต่ ้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
เพื่อการนัน้ ไม่ว่าการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจายของมลพิษนัน้ จะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ในกรณีทพ่ี สิ จู น์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านัน้ เกิดจาก
(๑) เหตุสุดวิสยั หรือการสงคราม
(๒) การกระทาตามคาสังของรั
่
ฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(๓) การกระทาหรือละเว้นการกระทาของผูท้ ไ่ี ด้รบั อันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรัวไหลหรื
่
อการแพร่กระจายของมลพิษนัน้
ค่ า สิน ไหมทดแทนหรือ ค่ า เสีย หาย ซึ่ง เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิษ มีห น้ า ที่ต้อ งรับ ผิด
ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีท่ างราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ด้วย
๒๖
มาตรา ๙๗ ผูใ้ ดกระทาหรือละเว้นการกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็ นการทาลายหรือ
ทาให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่งึ เป็ นของรัฐ หรือเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน มีหน้าทีต่ ้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รฐั ตามมูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรธรรมชาติทถ่ี ูกทาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนัน้
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๕๗

ทางด้านทัศนียภาพ และการลดลงของมูลค่าที่ดนิ ต่ อการพัฒนาเพื่อเป็ นที่พกั ชายทะเลเป็ นผล
ที่ส ืบ เนื่ อ งมาจากการกระท าของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ หรือ ไม่ และก่ อ ให้ เ กิด ความเสีย หาย
ที่ศ าลสมควรจะเยียวยาความเสียหายให้อ ย่างไร ศาลจึงไม่อ าจกาหนดความเสียหายให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีไ่ ด้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ เงือ่ นไขท้ายใบอนุญาตกาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตดาเนินการ
ชดใช้ค่าเสียหายหรือรับผิดชอบในความเสียหายจากการถมทะเล ดังนัน้ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒
จึงต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึน้ จริง
เจ้าของโครงการสมควรต้องพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและเป็ นธรรม รวมทัง้
การดาเนินการป้องกันและเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการดังกล่าว
เป็ นกรณีทอ่ี ยู่ในความรับผิดชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสัง่
เรียกให้ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ชาระค่ าปรับให้ถู กต้อ งตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทยฯ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา หากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ไม่ปฏิบตั ิตามภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เพิกถอนใบอนุ ญาตก่อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าพิพาท
โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบกาหนด ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๕)
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บทที่ ๓
คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค
๑. กรณี เกี่ยวกับอาหาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. กรณี เกี่ยวกับยา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. กรณี เกี่ยวกับสิ นค้าไม่ปลอดภัย
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔. กรณี เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่ วยงานคุ้มครองผู้บริ โภค
การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒
มี ว ัต ถุป ระสงค์ เ ป็ นการคุ้ ม ครองผู้บ ริ โ ภคที่ อ ยู่ ใ นฐานะเสี ย เปรี ย บผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ
ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าและบริ การที่ ถกู ต้ อง ได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้ สินค้า
หรือบริ การ และได้รบั ความเป็ นธรรมในการทาสัญญา โดยสิ ทธิ ที่จะได้รบั ความเป็ นธรรม
ในการทาสัญญาดังกล่าวนั น้ เป็ นการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ได้ รบั ความเป็ นธรรมในการ
ทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิ จ แต่ ไม่ ถึงขนาดที่ จะห้ ามไม่ให้ ผ้ปู ระกอบธุรกิ จผิ ดสัญญา
กับผู้บริ โภคแต่ ประการใด เนื่ องจากเรื่องการผิ ดสัญ ญาเป็ นเรื่องระหว่ างคู่กรณี ที่ต้อ ง
ดาเนิ นการทางกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังนัน้ เมื่อการกระทาของบริ ษัทผู้ถกู ร้องเรียน
ไม่เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ผ้บู ริ โภค การที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคยุติเรื่องร้องเรียน
ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการใช้ดลุ พิ นิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่ามติ ของคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้บ ริ โ ภคจะมิ ไ ด้ ใ ห้ ล ัก ษณะทางกฎหมายแก่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ก่ อ นว่ า ผู้ฟ้ องคดี
ถูกละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้บริ โภคหรือไม่ อันเป็ นการกระทาที่ ไม่ถกู ต้ องตามขัน้ ตอนในการ
ออกค าสัง่ ก็ต าม แต่ ค วามบกพร่ อ งดัง กล่ า วก็มิ ไ ด้ ก ระทบต่ อ สาระส าคัญ ของค าสัง่
มติ ให้ยตุ ิ เรื่องร้องเรียนข้างต้นจึงชอบด้วยกฎหมาย
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สิบ แปดคนฟ้ องว่ า ภายหลัง จากได้ซ้อื บ้านและพัก อาศัยอยู่ใ นหมู่บ้า น
จัด สรรของบริษัท อ. ทางบริษัท ได้ ทุ บ ท าลายป้ ายปู น หน้ า โครงการ ซุ้ ม ประตู โ ครงการ
และรือ้ ทีจ่ อดรถรวมทัง้ สวนหย่อมหน้าโครงการ เพื่อก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ๗ คูหาในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ซึ่ง เป็ น การกระท าผิด สัญ ญาซื้อ ขายและไม่ เ ป็ น ไปตามใบโฆษณา ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ร้อ งเรีย น
ต่อคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) เพื่อสังการให้
่
บริษทั อ. ยุตกิ ารก่อสร้างและ
ทาให้ส ิ่งต่ างๆ คืนสู่สภาพเดิม ซึ่ง ผู้ถูก ฟ้อ งคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทาของบริษัท อ.
เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและการดาเนินคดีจะเป็ นประโยชน์ แก่ผู้บริโภคเป็ นส่วนรวม
จึง มีมติใ ห้ดาเนินคดีแพ่ งกับบริษัท อ. เพื่อ บังคับให้สร้างสวนหย่อ ม ซุ้มประตู และที่จอดรถ
ตามทีโ่ ฆษณาไว้คนื ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ต่อมา บริษทั อ. มีหนังสือชีแ้ จงต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า เนื่องจาก
การก่อสร้างทาวน์เฮาส์อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การเข้าออกจึงได้รอ้ื ซุม้ ประตูออก แต่ปจั จุบนั
ได้ก่อสร้างซุ้มประตูคนื ดังเดิมแล้ว ส่วนบริเวณสวนหย่อมและที่จอดรถนัน้ มิได้เป็ นพื้นที่ของ
โครงการทีไ่ ด้ขออนุญาตจัดสรรไว้ และมิได้เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าข้อเท็จจริงเป็ นไปตามที่บริษทั อ. กล่าวอ้างและพบว่าใบโฆษณาที่มรี ูปวาดแผนผังโครงการ
มี ๒ ชุด คือ ฉบับพิมพ์ครัง้ แรกจะไม่มขี อ้ ความระบุว่าเป็ นโครงการในอนาคตซึ่งผู้ฟ้องคดีบางราย
ได้รบั ใบโฆษณาชุดนี้ แต่ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่สองจะระบุว่าบริเวณพื้นที่พพิ าทเป็ นโครงการในอนาคต
ตามที่บริษัท อ. กล่ าวอ้ าง และเมื่อกรณี เป็ นการสมประโยชน์ แก่ ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สิบแปดคนแล้ ว
จึงมีมติให้ยุตเิ รื่องร้องเรียน แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าบริษทั อ. กระทาผิดสัญญาซือ้ ขายตามตัวอย่าง
หรือสัญญาซื้อขายตามคาพรรณนา หรือสัญญาต่อเนื่อง อันเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
และการฟ้ องคดีจะเป็ นประโยชน์ แก่ ส่ว นรวม การที่ผู้ถูก ฟ้อ งคดีมมี ติใ ห้ยุติเรื่องจึงเป็ นคาสัง่
ที่ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมาย และเป็ น การละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ
จึง น าคดีมาฟ้ องต่ อ ศาลขอให้มคี าพิพ ากษาหรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนมติข องผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ใี ห้ยุติ
การดาเนินคดีกบั บริษทั อ. และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดาเนินคดีแพ่งกับบริษทั อ.
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดาเนินคดีผู้บริโภคได้จะต้องมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการกระทา
ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคเกิดขึน้ ก่อน ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณาว่า
ข้อเท็จจริงตามคาร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบแปดคนเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่
แต่เมื่อพิจารณาจากมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ได้ให้ลกั ษณะทางกฎหมาย
แก่ขอ้ เท็จจริงก่อนว่า บริษทั อ. กระทาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่ จึงเป็ นการกระทา
ที่ไ ม่ถู ก ต้อ งตามขัน้ ตอนของการออกค าสัง่ อย่ า งไรก็ ต าม การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีม ีม ติใ ห้ ยุ ติ
เรื่อ งร้อ งเรีย นจึง อาจสันนิ ษ ฐานได้ว่า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ า การกระท าของบริษัท อ. ไม่เ ป็ น
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๕๖๑

การละเมิด สิท ธิข องผู้บ ริโ ภค กรณี จ ึง มีป ระเด็น ที่ต้ อ งพิจ ารณาว่ า มติใ ห้ยุ ติเ รื่อ งร้อ งเรีย น
ของผู้ถูก ฟ้ อ งคดีเ ป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ เมื่อ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
การแจกใบโฆษณาชุดแรกให้กบั ผู้สนใจเข้ามาดูบ้านอาจทาให้ผู้ฟ้องคดีบางรายเข้าใจว่าบริเวณ
พื้นที่พ ิพาทเป็ นสวนหย่อ มของโครงการ อันเป็ นเหตุ จูงใจส่ ว นหนึ่ง ให้เ ข้าทาสัญ ญาซื้อ บ้า น
กับบริษทั อ. เมื่อต่อมามีการรือ้ สวนหย่อมออก จึงอาจเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการขายตามตัวอย่าง
ตามมาตรา ๕๐๓ วรรคหนึ่ง ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรืออาจเป็ นคดีพพิ าท
เกี่ย วกับ สัญ ญาต่ อ เนื่ อ ง แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารละเมิด สิท ธิข องผู้บ ริโ ภคตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง๒
หรือมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากสิทธิของผูบ้ ริโภค
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูบ้ ริโภคหรือตามกฎหมายอื่น นัน้ จะต้องเป็ นการ
คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคที่อ ยู่ใ นฐานะที่เ สีย เปรีย บผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ให้ไ ด้ข้อ มูล ข่า วสารของสิน ค้า
และบริการทีถ่ ูกต้อง ได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าหรือบริการ และได้รบั ความเป็ นธรรม
ในการทาสัญ ญา โดยสิท ธิท่ีจ ะได้ร บั ความเป็ น ธรรมในการท าสัญ ญานัน้ เป็ น การคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความเป็นธรรมในการทาสัญญากับผูป้ ระกอบธุรกิจ ไม่ได้คุม้ ครองถึงขนาดทีจ่ ะ
ห้ามไม่ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจผิดสัญญากับผูบ้ ริโภค เนื่องจากการผิดสัญญาเป็ นเรื่องระหว่างคู่กรณี
ที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนัน้ เมื่อการกระทาของบริษทั อ. ไม่เป็ น
การละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภค การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมมี ติให้ยุตเิ รื่องร้องเรียนของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สิบแปดคน
จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นค าสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นี้ แม้การ
มีมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีจะไม่ได้พจิ ารณาก่อนว่าผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สิบแปดคนถูกละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภค
หรือ ไม่ แต่ ก ารกระท าดัง กล่ า วเป็ น การไม่ ใ ห้ล ัก ษณะทางกฎหมายแก่ ข้อ เท็จ จริง ซึ่ง เป็ น
ข้อบกพร่องที่ยงั ไม่กระทบต่อ สาระสาคัญของคาสัง่ เนื่ องจากแม้ผู้ถู กฟ้องคดีจะได้ให้ลกั ษณะ
ทางกฎหมายแก่ขอ้ เท็จจริง ก็ไม่ได้ทาให้ผลของคาสังเปลี
่ ่ยนแปลงไป อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้
๑

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕๐๓ ในการขายตามตัวอย่างนัน้ ผูข้ ายต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ให้ตรงตามตัวอย่าง
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิทจ่ี ะได้รบั ข่าวสารรวมทัง้ คาพรรณาคุณภาพทีถ่ ูกต้องและเพียงพอเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ
(๒) สิทธิทจ่ี ะมีอสิ ระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(๓) สิทธิทจ่ี ะได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าหรือบริการ
(๓ ทวิ) สิทธิทจ่ี ะได้รบั ความเป็นธรรมในการทาสัญญา
(๔) สิทธิทจ่ี ะได้รบั การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ หรือพระราชบัญญัตนิ ้บี ญ
ั ญัตไิ ว้
(มาตรา ๔ (๓ ทวิ) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๖๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เหตุ ผลประกอบในการมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบแปดคนแล้ว ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวจึงยังไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะทาให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นมติท่ไี ม่ชอบด้วยกฎหมาย
และต้องเพิกถอนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดาเนินคดีกบั ผู้ประกอบธุรกิจรายใด นัน้ มาตรา ๓๙
วรรคหนึ่ง ๓ แห่งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ กาหนดให้เ ป็ นดุล พินิจของผู้ถู กฟ้ องคดี
ทีจ่ ะวินิจฉัยว่ามีการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่ และการดาเนินคดีจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผบู้ ริโภคเป็นส่วนรวมหรือไม่ โดยไม่ได้เป็ นบทบังคับให้เป็ นหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี
ว่าจะต้อ งดาเนินคดีทุก กรณี แต่ เ ป็ นบทบัญ ญัติท่ใี ห้อ านาจดุ ล พินิ จตัด สินใจแก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
ในการจะดาเนินคดีกบั ผู้ละเมิดสิทธิผู้บริโภค แต่ทงั ้ นี้ มิได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีมอี านาจ
ใช้ดุลพินิจได้ตามอาเภอใจ ตรงกันข้ามผูถ้ ูกฟ้องคดีต้องผูกพันทีจ่ ะใช้ดุลพินิจอย่างสมเหตุสมผล
เป็ น ไปตามกฎหมาย และสอดคล้อ งกับ ข้อ เท็จ จริง เฉพาะกรณี กล่ า วคือ เมื่อ มีข้อ เท็จ จริง
ตามองค์ประกอบที่มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง กาหนดไว้เกิดขึน้ โดยหลักแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง
ดาเนินคดี แต่ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ดาเนินคดีจะต้องมีเหตุผลที่สมควรและไม่ขดั ต่อเจตนารมณ์
ของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไม่ดาเนินคดีกบั บริษทั อ. ตามคาร้องเรียน
จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ และไม่เป็ นการกระทาละเมิด
ต่อผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สิบแปดคน พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐/๒๕๕๔)

๓

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๙ ในกรณีท่คี ณะกรรมการเห็น สมควรเข้าดาเนิน คดีเกี่ย วกับการละเมิดสิทธิข องผู้บริโ ภค หรือ เมื่อ
ได้รบั คาร้องขอจากผูบ้ ริโภคทีถ่ ูกละเมิดสิทธิ ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินคดีนนั ้ จะเป็นประโยชน์แก่ผบู้ ริโภคเป็นส่วนรวม
คณะกรรมการมีอ านาจแต่ ง ตัง้ พนัก งานอัย การโดยความเห็น ชอบของอธิบ ดีก รมอัย การ หรือ ข้า ราชการในส านัก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคซึ่งมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางนิตศิ าสตร์ เป็ นเจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองผูบ้ ริโภคเพื่อให้มหี น้าที่
ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผกู้ ระทาการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคในศาล และเมือ่ คณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุตธิ รรม
เพือ่ แจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองผูบ้ ริโภคมีอานาจดาเนินคดีตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๔
คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
๑. การควบคุมอาคาร
๑.๑ ข้อพิ พาทเกี่ยวกับการฟ้ องเพิ กถอนกฎ
๑.๑.๑ กฎกระทรวง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่ น
รัว้ หรื อ ก าแพงถื อ เป็ นอาคารตามพระราชบัญ ญั ติ ควบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ เมื่อมีบทกฎหมายเฉพาะของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนดยกเว้นให้ มีการก่อสร้าง
รัว้ หรือกาแพงติ ดถนนสาธารณะได้โดยไม่ต้องร่นแนวรัว้ ห่ างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้ อย ๓ เมตร แม้ว่าถนนสาธารณะจะมีความกว้างน้ อยกว่า ๖ เมตร ก็ตาม เพียงแต่
ต้ องดาเนิ นการก่ อสร้ างให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บทกฎหมายเฉพาะดังกล่ าวกาหนด
เท่ า นั ้น ดัง นั ้น การที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ออกข้ อ บัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการควบคุม อาคาร
โดยกาหนดยกเว้นให้ รวั ้ หรือกาแพงกัน้ แนวเขตที่ มีความสูงไม่เกิ น ๒ เมตร ไม่ต้องร่น
ระยะห่ างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้ อย ๓ เมตร จึงเป็ นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่ น
โดยไม่ขดั หรือแย้งกับบทกฎหมายเฉพาะดังกล่าว อันเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ จ ดทะเบีย นโอนที่ดิน ให้เ ป็ น ทางสาธารณะ ต่ อ มา นาย ว.
(ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓) ได้ก่ อสร้างรัว้ ไม้และสังกะสีเพื่อกัน้ แนวเขตที่ดินของตนกับทางสาธารณประโยชน์ดงั กล่าวโดยไม่ร่นแนวรัว้ ห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๓ เมตร
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้รอ้ งเรียนกรณีดงั กล่าวต่อผูอ้ านวยการเขตวัฒนา (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ รือ้ ถอนรัว้
ดังกล่ าวออกไป และต่ อ มาผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๓ ได้ร้อื ถอนรัว้ ดังกล่ าวออกไป แต่ ได้ก่อ สร้างรัว้
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ขึน้ มาบริเวณเดิมอีก เป็ น รัว้ อิฐบล็อกไม่มเี สาเหล็ก ค.ส.ล. บนคานคอดินเพื่อกัน้ แนวเขตที่ดนิ
ของตนกับทางสาธารณประโยชน์ มีความสูงไม่เกิน ๒ เมตร ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือร้องเรียนต่อ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เพื่อให้ดาเนินคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ชีแ้ จงว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ สามารถก่อสร้างรัว้ ดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็ นการก่อสร้างรัว้ มีความสูง
ไม่เกิน ๓ เมตร จึงได้รบั การยกเว้นไม่ต้องร่นแนวรัว้ ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย
๓ เมตร ตามข้อ ๕๐ ของข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ผฟู้ ้ องคดี
เห็นว่า ข้อ ๕๐ ของข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครดังกล่าว ขัดกับข้อ ๔๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีก่ าหนดให้อาคาร
ทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีม่ คี วามกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร โดยไม่มขี อ้ ยกเว้นในลักษณะดังกล่าว กรณีจงึ ต้องนา
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มาใช้บ ังคับกับการก่ อสร้างรัว้ ของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓
นอกจากนี้ การก่อสร้างรัว้ ดังกล่าวยังไม่ชอบด้วยข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า รัว้ พิพาทก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกไม่มกี ารทา
ฐานรากคานคอดินหรือตัง้ เสา ค.ส.ล. จึงไม่ เป็ นอาคารตามมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคารฯ และไม่ต้องขออนุ ญาตตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ผูฟ้ ้ องคดี
ไม่เห็นด้วยกับคาชีแ้ จงของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกค าสังให้
่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ระงับการก่ อสร้างและให้
รื้อถอนรัว้ ให้ห่ างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้ อ ย ๓ เมตร รวมทัง้ ให้เพิกถอนข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง เฉพาะข้อความตอนท้าย
ที่บญ
ั ญัติว่า ยกเว้นรัว้ หรือกาแพงกัน้ แนวเขตที่สูงไม่เกิน ๒ เมตร อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า
ภายหลังจากศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดาเนินการ
กับผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ กรณีการก่อสร้างรัว้ พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ยินยอมปฏิบตั กิ ารรือ้ รัว้ พิพาท
โดยปราศจากเงื่อ นไข อันมีนั ยเท่ ากับผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ไม่ติดใจที่จะโต้แย้งค าพิพากษาของ
ศาลปกครองชัน้ ต้นในกรณีน้ี ในชัน้ อุทธรณ์จงึ มีเพียงประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
ออกข้อ ๕๐ วรรคหนึ่งตอนท้าย ของข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๖๕

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้รวั ้ จะถือว่าเป็ นอาคารตามมาตรา ๔ (๒)๑ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ
และข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จะกาหนดให้อาคารทีก่ ่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีม่ คี วามกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะอย่างน้ อย ๓ เมตร ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อ ๕๓ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน
ที่ก าหนดว่า รัว้ หรือก าแพงกัน้ เขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มคี วามกว้างตัง้ แต่ ๓ เมตร ขึ้นไป
และมีมุมหักน้ อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมรัว้ หรือ กาแพงกัน้ เขตนัน้ โดยให้ส่ วนที่ปาดมุม
มีระยะไม่น้อ ยกว่า ๔ เมตร และทามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็ นมุม เท่าๆ กัน ประกอบกับ
ข้อ ๔๗๔ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ที่กาหนดว่า รัว้ หรือกาแพงที่สร้างขึน้ ติดต่อหรือห่างจาก
ถนนสาธารณะน้ อ ยกว่ าความสูงของรัว้ ให้ก่ อ สร้างได้สูงไม่เ กิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้า
หรือถนนสาธารณะ ย่อมแปลความได้ว่า โดยนัยของข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง ข้างต้น ทีก่ าหนดให้ต้องมี
ระยะร่นของอาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะหมายถึงอาคารอื่น ส่วนรัว้ หรือกาแพง
แม้จะถือเป็ นอาคารตามนิยามในมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ ก็ตาม แต่ก็ม ี
บทกฎหมายเฉพาะของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กาหนดยกเว้นให้มกี ารก่อสร้างรัว้ หรือกาแพง
ติดถนนสาธารณะได้โดยไม่ต้องร่นแนวรัว้ ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้ อย ๓ เมตร
แม้ว่าถนนสาธารณะจะมีความกว้างน้ อยกว่า ๖ เมตร ก็ตาม เพียงแต่ ต้องดาเนินการก่อสร้าง
๑

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานและสิง่ ที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคล
อาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) เขือ่ น สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า ท่าจอดเรือ รัว้ กาแพง หรือประตู ทีส่ ร้างขึน้
ติดต่อหรือใกล้เคียงกับทีส่ าธารณะหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้บุคคลทัวไปใช้
่
สอย
ฯลฯ
ฯลฯ
๒-๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๕ รัว้ หรือกาแพงกัน้ เขตที่อ ยู่มุมถนนสาธารณะที่มคี วามกว้างตัง้ แต่ ๓ เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้ อยกว่า
๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมรัว้ หรือกาแพงกัน้ เขตนัน้ โดยให้ส่วนทีป่ าดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และทามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เป็นมุมเท่าๆ กัน
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อ สร้างหรือดัดแปลงใกล้ถ นนสาธารณะที่มคี วามกว้างน้ อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่น แนวอาคาร
ห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๔๗ รัว้ หรือ กาแพงที่ส ร้างขึ้นติดต่ อ หรือ ห่ างจากถนนสาธารณะน้ อ ยกว่าความสูงของรัว้ ให้ก่ อสร้างได้
สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในข้อ ๕ และข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวงข้างต้นเท่านัน้ ดังนัน้
กรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง๕
ตอนท้าย ที่กาหนดว่า “ยกเว้นรัว้ หรือกาแพงกัน้ แนวเขตที่สูงไม่เกิน ๒ เมตร” จึงเป็ นการออก
ข้อ บัญ ญัติท้อ งถิ่น โดยก าหนดรายละเอีย ดเพิ่มความจากที่ก าหนดไว้ใ นข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ ง
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว ซึง่ สามารถ
กระทาได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)๖ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ และไม่ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รบั อนุ มตั จิ ากนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐
วรรคสอง ๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติฉ บับเดียวกัน จึงชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว พิพ ากษายกฟ้ อ ง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๓/๒๕๕๔)
๑.๒ ข้อพิ พาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
อาคาร
๑.๒.๑ กรณี ฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้ องถิ่ นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคาขอ
กรณี ที่ ผ้ ูได้ ร ับอนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ างบ้ า นแถวเดิ มได้ ก ันที่ ดิ นพิ พ าทไว้
เพื่ อเป็ นที่ ว่างระหว่ างบ้ านแถว ที่ ดิ นบริ เวณดังกล่ าวจึ งตกอยู่ในภาระเป็ นที่ ว่ างโดยผล
ของข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ภายหลังที่ ดิ นดังกล่ าวจะตกเป็ นของผู้ฟ้องคดี แต่ ก็ยงั คง
๕

ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕๐ อาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีม่ คี วามกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร มิให้มสี ่วนของอาคารล้าเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรัว้ หรือกาแพงกัน้ แนวเขต
ทีส่ งู ไม่เกิน ๒ เมตร
ฯลฯ
ฯลฯ
๖-๗
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐ ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอานาจ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในเรือ่ งนัน้ ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ กาหนดรายละเอียดในเรื่องนัน้ เพิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่ขดั
หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็ นการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นกาหนดเรื่องนัน้ ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความจาเป็ น
หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิน่
การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตาม (๒) ให้มผี ลใช้บงั คับได้เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร
และได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรี
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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ต้ องถูกกันเป็ นที่ ว่างกว้ างไม่ น้อ ยกว่ า ๔ เมตร ตลอดความลึกของบ้านแถว และห้ าม
ก่ อ สร้ า งสิ่ ง ใดๆ ปกคลุ ม ในที่ ว่ า งดัง กล่ า วตามที่ ข้ อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ก าหนดไว้ ด้ ว ย และเมื่ ออาคารพัก อาศัย ที่ ผ้ฟ
ู ้ องคดี ยื่ นค าขออนุ ญ าต
ก่อสร้างทับที่ ดินที่ ต้องกันหรือเว้ นไว้ เป็ นที่ ว่าง การที่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นไม่อนุ ญาตให้
ผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารตามคาขอ จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีซ้อื ที่ดนิ มีโฉนด ซึ่งเป็ นที่ดนิ ที่ถูกกันไว้เป็ นที่ว่างระหว่างบ้านแถว
จานวน ๘ คูหา ทีม่ กี ารขออนุ ญาตก่อสร้างมาแต่เดิม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
ถาวรชนิดอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๓ ชัน้ กว้าง ๗.๕๐ เมตร จานวน ๑ หลัง บนที่ดนิ ดังกล่าวต่อ
เทศบาลเมืองหัวหิน แต่ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ไม่อนุ ญาตให้ก่อสร้าง
เนื่องจากขัดกับข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒) ซึ่ง พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า
คาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ทีไ่ ม่อนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารถูกต้องแล้ว เพราะเป็ นการขออนุ ญาต
ก่ อ สร้า งอาคารแทรกบนที่ว่ างระหว่ างบ้านแถว ซึ่งเป็ นที่ว่ างปราศจากสิ่งปกคลุ มต้ องเว้นไว้
ตามกฎกระทรวงฉบับ เดีย วกัน แม้ท่ีดิน แปลงพิพ าทจะแบ่ ง แยกโฉนดออกเป็ น แปลงย่ อ ย
และอาคารที่ผู้ฟ้องคดีขออนุ ญาตก่อสร้างเป็ นอาคารบ้านพักอาศัยที่มใิ ช่บ้านแถวก็ตาม ก็ต้อง
ปฏิบ ัติต ามข้อ ๔๙ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติค วบคุ ม อาคารฯ ด้ว ย จึง ยกอุ ท ธรณ์ ข องผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า กรณี
เป็ นการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารถาวรชนิดอยู่อาศัยและไม่ต่อเนื่องกับที่ดนิ แปลงอื่น ประกอบกับ
โครงสร้า งของอาคารไม่ต่ อ เนื่ อ งกับ อาคารข้า งเคีย งและก่ อ สร้า งชิด เขตที่ดิน เป็ น ผนั ง ทึบ
โดยได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงแล้ว การขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี
จึงไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ไม่อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และเพิกถอนคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๖๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยทีข่ อ้ ๑๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุ มอาคารฯ ก าหนดว่ า “ที่ว่ าง” หมายความว่ า พื้นที่อ ันปราศจากหลัง คา
หรือ สิ่ง ก่ อ สร้า งปกคลุ ม ซึ่ง พื้นที่ด ังกล่ าวอาจจะจัด ให้เ ป็ น บ่ อ น้ า สระว่ า ยน้ า บ่ อ พัก น้ าเสีย
ทีพ่ กั มูลฝอย ทีพ่ กั รวมมูลฝอย หรือทีจ่ อดรถทีอ่ ยูภ่ ายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึง
พื้น ที่ข องสิ่ง ก่ อ สร้า ง หรือ อาคารที่สู ง จากระดับ พื้นดินไม่ เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่ ม ีห ลัง คา
หรือสิง่ ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนัน้ และข้อ ๔๙ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน กาหนดว่า
ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน สิบคูหา และมีความยาวของอาคาร
แถวหนึ่ งๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่ างจุดศู นย์กลางของเสาแรกถึงจุดศู นย์กลาง
ของเสาสุ ดท้ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้า ของเดียวกัน และใช้โ ครงสร้างเดียวกันหรือ แยกกัน ก็ ต าม
ประกอบกับข้อ ๓๖ วรรคสอง ๑๐ ของกฎกระทรวงดังกล่ าว กาหนดว่า ระหว่างแถวด้านข้าง
ของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมีท่วี ่างระหว่างแถว
ด้า นข้างของบ้านแถวนั น้ กว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ เมตร เป็ น ช่ อ งตลอดความลึก ของบ้า นแถว
และวรรคสาม๑๑ กาหนดว่า บ้านแถวทีส่ ร้างติดต่อกันไม่ถงึ สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถงึ
๔๐ เมตร แต่ มที ่วี ่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนัน้ กว้างน้ อ ยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือ ว่า
เป็ นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ ให้ถือ ว่าบ้านแถวนัน้ สร้างต่ อ เนื่อ งเป็ นแถว
เดียวกัน
๘-๑๑

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“ทีว่ ่าง” หมายความว่า พืน้ ทีอ่ นั ปราศจากหลังคาหรือสิง่ ก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดงั กล่าวอาจจะจัดให้เป็ นบ่อ น้ า
สระว่ายน้า บ่อพักน้าเสีย ทีพ่ กั มูลฝอย ทีพ่ กั รวมมูลฝอย หรือทีจ่ อดรถ ทีอ่ ยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่
ของสิง่ ก่อสร้าง หรืออาคารทีส่ งู จากระดับพืน้ ดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มหี ลังคาหรือสิง่ ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนัน้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๔ ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่งๆ
รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของเดียวกัน
และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๓๖
ฯลฯ
ฯลฯ
ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมีท่วี ่างระหว่างแถว
ด้านข้างของบ้านแถวนัน้ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว
บ้านแถวทีส่ ร้างติดต่อกันไม่ถงึ สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถงึ ๔๐ เมตร แต่มที ว่ี ่างระหว่างแถวด้านข้าง
ของบ้านแถวนัน้ กว้างน้ อ ยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือ ว่าเป็ น ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ ให้ถือว่าบ้านแถวนัน้
สร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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เมื่อปรากฏว่าการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็ นการขออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทบั ซ้อนบนที่ดนิ ที่ต้องกันหรือเว้นไว้เป็ นที่ว่างตามข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง
ข้างต้น ซึง่ หากไม่เว้นที่ดนิ พิพาทให้เป็ นทีว่ ่างระหว่างอาคาร หรือเว้นทีว่ ่างกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร
ก็จะต้องถือว่าอาคารบ้านแถวทัง้ ๘ คูหา สร้างต่ อเนื่องเป็ นแถวเดียวกัน มีความยาวรวมกัน
เกินกว่า ๔๐ เมตร แต่เมือ่ ทีด่ นิ พิพาทเป็นทีด่ นิ ทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้างบ้านแถวเดิมมีเจตนา
กันหรือเว้นไว้เพื่อมิให้มกี ารก่อสร้าง ที่ดนิ แปลงดังกล่าวจึง ตกอยู่ในภาระเป็ นที่ว่างโดยผลของ
กฎหมาย และไม่ว่าโฉนดทีด่ นิ แปลงพิพาทจะตกเป็นของผูใ้ ดหรือได้มกี ารแบ่งแยกโฉนดออกจากกัน
หรือไม่ ที่ดนิ ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างอาคารแถวแรกกับแถวที่สองก็ต้องถู กกันเป็ นที่ว่างกว้าง
๔ เมตร ตลอดความลึกของบ้านแถว และห้ามก่อสร้างสิง่ ก่อสร้างใดๆ ปกคลุมในทีว่ ่างดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็ นอาคารอยู่อาศัย ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวก็ ตาม ทัง้ นี้ โดยผลของข้อ ๓๖
ของกฎกระทรวงฉบับข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการผังเมือง การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุขทีด่ ี
ของสาธารณชนโดยส่วนรวม การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารขึน้ ใหม่ทบั ซ้อนบนที่ดนิ
ที่ต้องกันหรือ เว้นไว้เ ป็ นที่ว่างกว้าง ๔ เมตร จึงเหลือ พื้นที่กว้างของที่ดนิ เพียง ๓.๖๐ เมตร
แต่ผู้ฟ้องคดีขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยกว้าง ๗.๖๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจ
อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพักอาศัยได้ ดังนัน้ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังไม่
่ อนุ ญาต
ให้ ผู้ ฟ้ องคดีก่ อ สร้า งอาคารพัก อาศัย ตามค าขอ และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ วินิ จ ฉั ย ยกอุ ท ธรณ์
ของผู้ฟ้ อ งคดี จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว พิพ ากษายกฟ้ อ ง (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๙/๒๕๕๔)
๑.๒.๒ กรณี ฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่ นออกใบอนุญาตโดยมิ ชอบ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกับ การละเลยต่ อ หน้ า ที่ ไ ม่ ด าเนิ นการกับ ผู้ฝ่ าฝื นกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๑.๓.๑ กรณี ฟ้องว่ าเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ นละเลยต่ อ หน้ าที่ ไ ม่ ด าเนิ นการกับ
ผูก้ ่อสร้างฯ อาคารโดยรุกลา้ ที่สาธารณะ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
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๑.๓.๒ กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ละเลยต่ อ หน้ า ที่ ไ ม่ ด าเนิ นการกับ
ผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้ นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้ า
หรือที่สาธารณะโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
การที่ เจ้ าของอาคารข้ างเคี ยงต่ อเติ มอาคารชิ ดแนวเขตที่ ดินจนไม่มี
ที่ ว่างด้ านหลังอาคารโดยไม่ ได้ รบั อนุ ญาตหรือแจ้ งต่ อเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น เมื่อเป็ นการ
ดัด แปลงอาคารที่ ฝ่าฝื นมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกอบกับข้อ ๓๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกรณี ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ ถกู ต้ องได้ ดังนัน้ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ นมีอานาจออกคาสังให้
่ เจ้าของอาคารข้างเคียง
ดังกล่ าวดาเนิ นการรื้อถอนอาคารส่ วนที่ ดดั แปลงภายในระยะเวลาที่ กาหนด และหาก
เจ้าของอาคารข้างเคียงข้างต้ นไม่ดาเนิ นการตามคาสัง่ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ นก็มีอานาจ
ใช้ มาตรการบังคับเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสังโดยการรื
่
้อถอนอาคารที่ ดดั แปลงโดยไม่ชอบ
ดังกล่าวเองหรือยื่ นคาขอฝ่ ายเดี ยวโดยทาเป็ นคาร้องต่ อศาล ขอให้ ศาลมีคาสังจั
่ บกุม
และกัก ขัง เจ้ า ของอาคารข้ า งเคี ย งข้ า งต้ น ไว้ ต ามที่ ม าตรา ๔๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนด การที่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นไม่ ใช้ มาตรการบัง คับ
ดังกล่าวเพื่อให้ มีการรื้อถอนอาคารตามที่ กฎหมายกาหนด แต่ กลับปล่อยให้ มีการก่อสร้าง
อาคารที่ ด ดั แปลงโดยไม่ ช อบด้ วยกฎหมายจนแล้ วเสร็จ จึ ง เป็ นการละเลยต่ อ หน้ า ที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่ด ินมีโ ฉนดได้รบั ความเดือ ดร้อ นหรือ
เสียหายจากการที่นาง ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดนิ และอาคารตึกแถวข้างเคียง
ได้ต่อเติมด้านหลังของตึกแถวเป็ นอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชัน้ ชิดแนวเขตทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
เห็นว่าเป็ นการต่อเติมโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด (ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี ๑)
และไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูฟ้ ้ องคดี จึงยืน่ คาร้องต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขอให้มคี าสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ หยุดการก่อสร้างโดยทันที แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็มไิ ด้ดาเนินการแต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือค าสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
รื้อ ถอนอาคารส่ วนที่ต่ อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากที่ผู้ฟ้ องคดีย่นื ฟ้ องคดีต่ อศาล
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้พจิ ารณาและอาศัยอานาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ รือ้ ถอนอาคารทีด่ ดั แปลงโดยไม่ได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จ
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ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ดาเนินการรือ้ ถอนอาคารตามคาสัง่
และก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ต่อเติมด้านหลังอาคารตึกแถวพิพาทเป็ นอาคาร
ค.ส.ล. ๓ ชัน้ และเป็นการต่อเติมชิดแนวเขตทีด่ นิ จนไม่มที ว่ี ่างด้านหลังอาคาร จึงเป็ นการดัดแปลง
อาคารตามบทนิ ยามในมาตรา ๔๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคารฯ ซึ่งผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒
จะต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีเ่ ป็ นเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือแจ้งต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เสียก่ อน จึงจะทาการดัดแปลงอาคารพิพาทได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มิได้ดาเนินการดังกล่าว
จึงเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นมาตรา ๒๑๑๓ แห่งพระราชบัญ ญัติเดียวกัน และโดยที่อาคารพิพาท
มีล กั ษณะเป็ นตึกแถว ซึ่งตามข้อ ๓๔ วรรคสอง๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนดให้ต้อ งมีท่วี ่างด้านหลัง
อาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่ อถึงกันได้โดยไม่ให้มสี ่ วนใดของอาคารยื่นเข้าไป
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทาการดัดแปลงอาคารด้วยการต่อเติมด้านหลังของอาคาร
จนทาให้ไม่มที ว่ี ่างด้านหลังอาคาร จึงเป็ นการกระทาทีฝ่ ่าฝื นข้อ ๓๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกล่าว และเป็ นกรณีท่ไี ม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีอานาจ
ออกคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ระงับการดัดแปลงอาคาร และห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปใน

๑๒

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิม่ ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน
น้าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซม
หรือการดัดแปลงทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๑๓
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๑ ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นย้ายอาคารต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ และดาเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๑๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓๔
ฯลฯ
ฯลฯ
ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีทว่ี ่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ตดิ ต่อถึงกันโดยไม่ให้มสี ่วนใด
ของอาคารยืน่ ล้าเข้าไปในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารทีย่ น่ื ล้าไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร
ฯลฯ
ฯลฯ
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ส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๑)๑๕ และ (๒)๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ รวมถึงออกคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทาการรือ้ ถอนอาคารทีด่ ดั แปลงนัน้ ทัง้ หมด
หรือบางส่ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามมาตรา ๔๐ (๓)๑๗
ประกอบมาตรา ๔๒ ๑๘ แห่ งพระราชบัญญัติเ ดียวกัน เมื่อปรากฏว่าผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ อาศัย
อานาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ออกคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ รือ้ ถอนอาคาร
ทีด่ ดั แปลงโดยไม่ได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้รบั คาสังแล้
่ ว ไม่ดาเนินการ กลับทาการดัดแปลงอาคารต่อไปจนแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จึงชอบทีจ่ ะใช้มาตรการบังคับเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังดั
่ งกล่าวตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๔๓๑๙
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยอาจใช้วธิ ีย่นื ค าขอฝ่ายเดียวต่ อศาลโดยทาเป็ นค าร้อ ง
ขอให้ศาลมีคาสังจั
่ บกุมและกักขังผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ หรือหากเห็นว่าวิธกี ารดังกล่าวไม่เหมาะสม
๑๕-๑๙

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณี ท่ีม ีก ารก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรื อ เคลื่อ นย้ า ยอาคารโดยฝ่ า ฝื น บทบัญ ญั ติ
แห่ ง พระราชบัญ ญัติน้ี กฎกระทรวง หรือ ข้อ บัญ ญัติท้อ งถิ่น ที่อ อกตามพระราชบัญ ญัติน้ี หรือ กฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจดาเนินการดังนี้
(๑) มีคาสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูค้ วบคุมงาน ผูด้ าเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว
ระงับการกระทาดังกล่าว
(๒) มีคาสังห้
่ ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณทีม่ กี ารกระทาดังกล่าว และจัดให้ม ี
เครือ่ งหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ในทีเ่ ปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ
(๓) พิจารณามีคาสังตามมาตรา
่
๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี าสังตาม
่
(๑)
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีทไ่ี ม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร
มิได้ปฏิบตั ติ ามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ผูค้ วบคุมงาน หรือผู้ดาเนินการรื้อถอนอาคารนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยให้ดาเนินการรือ้ ถอนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ทีอ่ อกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มกี ารรือ้ ถอนอาคารตามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคาขอฝ่ายเดียวโดยทาเป็ นคาร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป
ขอให้ศ าลมีค าสัง่ จับกุ มและกักขังบุ ค คลซึ่ง มิไ ด้ป ฏิบ ัติการตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น ตามมาตรา ๔๒ โดยให้น า
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๒) ดาเนิน การหรือ จัดให้มกี ารรื้อ ถอนอาคารดังกล่ าวได้เองโดยจะต้อ งปิ ดประกาศกาหนดการรื้อ ถอนไว้
ในบริเวณนัน้ แล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบ
งานออกแบบและคานวณอาคาร ผูค้ วบคุมงาน และผู้ดาเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนัน้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าว
จะพิสจู น์ได้ว่าตนมิได้เป็นผูก้ ระทาหรือมีส่วนร่วมในการกระทาทีเ่ ป็นการฝา่ ฝื นกฎหมาย
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๗๓

ก็อาจดาเนินการหรือจัดให้มกี ารรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยผู้ ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องเป็ น
ผู้เสียค่ าใช้จ่ ายก็ ได้ แล้ วแต่ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จะพิจารณาเห็นสมควร การที่ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒
ไม่ทาการรือ้ ถอนอาคารตามคาสังและได้
่
ดดั แปลงอาคารจนแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็มไิ ด้
ดาเนินการให้มกี ารรือ้ ถอนอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
จึงถือว่ าผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ละเลยต่ อหน้ าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้ องปฏิบ ัติ ส่ วนกรณี ท่ี
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ อ้า งว่า ยัง ไม่ม ีกฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไขที่จะให้
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทาการรือ้ ถอนอาคารเองได้นัน้ เมื่อบทบัญญัตมิ าตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้างต้น กาหนดมาตรการบังคับในกรณีท่ผี ู้รบั คาสังไม่
่ ปฏิบตั ิตามคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไว้
เป็ นการเฉพาะ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ชอบทีจ่ ะอาศัยอานาจตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวดาเนินการเพื่อให้
มีการรือ้ ถอนอาคารพิพาท โดยไม่จาต้องอาศัยกฎกระทรวงแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้บทบัญญัติ
มาตรา ๕๒ วรรคหก๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะมีผลระงับยับยัง้ เป็ นการชัวคราวมิ
่
ให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ใช้อานาจรือ้ ถอนอาคารพิพาทในระหว่างทีม่ กี ารอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนัน้ จะเป็ น
ภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือมีลกั ษณะซึ่งไม่อาจรอได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาหรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอานาจหน้าที่ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ละเลย
ต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติ พิพ ากษาให้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ด าเนิ น การ
ตามอานาจหน้าที่ทก่ี าหนดไว้ในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้มกี ารรื้อถอนอาคารของ
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในส่ ว นที่ต่ อ เติม โดยไม่ ไ ด้รบั อนุ ญ าตและฝ่ าฝื นข้อก าหนดในกฎกระทรวง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๘๕/๒๕๕๔)
๑.๓.๓ กรณี ฟ้ องว่ า เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ละเลยต่ อ หน้ าที่ ไ ม่ ด าเนิ นการกับ
ผูก้ ่อสร้างฯ อาคารในบริ เวณที่มีการกาหนดห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายอื่น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๒๐

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๒
ฯลฯ
ฯลฯ
ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผอู้ ุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ กระทาการใดแก่อาคารอันเป็ นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์
เว้นแต่อาคารนัน้ จะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือมีลกั ษณะซึง่ ไม่อาจรอได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๗๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑.๔ ข้อพิ พาทเกี่ยวกับคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้ องถิ่ นที่ ให้ ผ้ฝู ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคารดาเนิ นการ
๑.๔.๑ กรณี การกระทาฝ่ าฝื นกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถกู ต้องได้
กรณี ที่ มีก ารก่ อ สร้ า งหรื อดัด แปลงอาคารผิ ด ไปจากแบบแปลนที่ ไ ด้
รับอนุ ญาต โดยเว้ นระยะห่ างจากแนวเขตที่ ดิ นข้ างเคี ยง ลารางสาธารณะ และแนวเขต
แม่ น้ าน้ อยกว่ าที่ กฎหมายก าหนด ซึ่ ง ขัด กับข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ระยะห่ าง
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามผังบริ เวณและแบบแปลนแนบท้ ายใบอนุญาตก็ตาม แต่ การอนุญาต
ที่ ข ัด กับข้ อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับ ดัง กล่ าว มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด สิ ท ธิ ในการก่ อ สร้ า ง
หรือดัด แปลงอาคารให้ ขดั กับกฎกระทรวงได้ การที่ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่ นอาศัย อานาจ
ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคาสังให้
่
เจ้ า ของอาคารซึ่ ง ก่ อ สร้ า งหรื อ ดัดแปลงอาคารโดยไม่ ชอบดังกล่ าว ระงับการก่ อสร้ าง
ดัดแปลงอาคาร ห้ ามใช้ หรือเข้ าไปในส่ วนใดๆ ของอาคารบริ เวณที่ มีการก่ อสร้างดัดแปลง
ผิดไปจากที่ได้รบั อนุญาต จึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีเป็ นเจ้าของอาคารที่ได้ร บั อนุ ญาตให้ก่ อสร้างและดัดแปลงอาคาร
แต่ต่อมานายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ตรวจสอบพบว่าอาคารของผู้ฟ้องคดี
ที่ก่อ สร้างแล้วเสร็จนัน้ เป็ นการก่ อสร้างและดัดแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้รบั อนุ ญาต
จึงออกคาสังจ
่ านวนสามฉบับ ให้ผฟู้ ้ องคดีระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ
ของอาคารทีม่ กี ารก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้ผดิ ไปจากที่ได้รบั อนุ ญาต และให้ผฟู้ ้ องคดีดาเนินการ
แก้ไขและยืน่ คาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เห็นว่า คาสังให้
่
ผู้ฟ้ องคดีดาเนินการแก้ไขและยื่นค าขอรับใบอนุ ญาตก่ อสร้างดัดแปลงอาคารคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง จึงมีคาสังเพิ
่ กถอนค าสังทั
่ ง้ สามฉบับดังกล่าว และออกค าสังใหม่
่ จานวนสามฉบับ
ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร บริเวณ
ที่มกี ารก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ผดิ ไปจากที่ได้รบั อนุ ญาต และให้ผู้ฟ้องคดีดาเนินการแก้ไข
และยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร โดยระบุรายการทีต่ ้องแก้ไข ดังนี้ ๑. ผนังอาคาร
ด้านที่ตกแต่งด้านข้าง (ด้านที่ตดิ ลาราง) ก่อสร้างห่างจากเขตที่ดนิ ไม่ถงึ ๓ เมตร ผิดจากแบบ
ที่ได้รบั อนุ ญาต ๒. ซุ้มระเบียงด้านติดแม่น้ าเจ้าพระยาต้องก่อสร้างห่างจากเขตที่ดนิ ๒ เมตร
แต่ก่อสร้างห่างเพียง ๑.๗๐ เมตร ๓. แนวผนังอาคารใกล้ลาย B/๒ ตามผังบริเวณและแบบแปลน

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๗๕

ที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตต้อ งห่ า งจากแนวเขตที่ดิน ๖.๖๐ เมตร แต่ ก่ อ สร้างห่ า งเพีย ง ๓.๒๕ เมตร
ถึ ง ๓.๓๐ เมตร ผู้ ฟ้ องคดี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ ค าสัง่ ทัง้ สามฉบับ ดัง กล่ า ว จึง อุ ท ธรณ์ ค าสัง่ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิน่ อื่นในจังหวัดนนทบุร ี
(ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓) ซึ่ง พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า ค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ชอบด้ว ยกฎหมาย
จึงยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอย่างถูกต้อง
และดาเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยไม่มขี ้อทักท้วงจากเทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑) อีกทัง้ เจ้าของที่ดนิ ข้างเคียงได้ให้ความยินยอมเป็ นหนังสือ ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดนิ แล้ว จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า อาคารของผูฟ้ ้ องคดีมกี ารก่อสร้างผิดจากแบบแปลน
ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตก่อสร้าง ดังนี้ (๑) ด้านทีต่ ดิ ลารางสาธารณะ (กว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร) การก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารของผูฟ้ ้ องคดีห่างจากแนวเขตที่ดนิ น้อยกว่า ๓ เมตร ขัดกับข้อ ๔๒๒๑ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ มอาคารฯ
(๒) ซุ้มระเบียงด้านข้างก่อสร้างห่ างเขตที่ดนิ ของเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ถึง ๒ เมตร ขัดกับ
ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑)๒๒ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และ (๓) แนวผนังอาคารด้านติดแม่น้ า
(กว้าง ๑๐ เมตร ขึน้ ไป) ห่างจากแนวเขตแม่น้ าน้อยกว่า ๖ เมตร ซึง่ แม้ว่าระยะห่างตามผังบริเวณ
และแบบแปลนทีแ่ นบท้ายใบอนุ ญาตจะมีระยะห่างเพียง ๓.๗๕ เมตร ก็ตาม แต่การอนุ ญาตทีข่ ดั กับ
ข้อกาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวก็มไิ ด้ก่อให้เกิดสิทธิท่จี ะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้ขดั กับ
กฎกระทรวงได้ อีกทัง้ ในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของผูฟ้ ้ องคดีกม็ รี ะยะห่างจากแนวเขต
๒๑-๒๒

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่ อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่ งน้ าสาธารณะ เช่ น แม่ น้ า คู คลอง ล าราง หรือล ากระโดง
ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนัน้ มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่ นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่ง น้ าสาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า
๓ เมตร แต่ถา้ แหล่งน้าสาธารณะนัน้ มีความกว้างตัง้ แต่ ๑๐ เมตรขึน้ ไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่ง น้ าสาธารณะนัน้
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ส าหรับ อาคารที่ก่ อ สร้า งหรือ ดัด แปลงใกล้แ หล่ ง น้ า สาธารณะขนาดใหญ่ เช่ น บึง ทะเลสาบ หรือ ทะเล
ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
ทัง้ นี้ เว้นแต่ สะพาน เขือ่ น รัว้ ท่อระบายน้ า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือทีว่ ่างทีใ่ ช้เป็ นทีจ่ อดรถไม่ต้องร่น
แนวอาคาร
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มหี น้ าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตทีด่ นิ ดังนี้
(๑) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๕๗๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แม่น้ าเพียง ๓.๒๕ เมตร ถึง ๓.๓๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่กาหนดในแบบแปลน กรณีจงึ ถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ก่อ สร้างหรือ ดัดแปลงอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลนทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒)
แห่ งพระราชบัญ ญัติค วบคุมอาคารฯ ออกค าสังให้
่ ระงับการก่ อสร้างดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้
หรือเข้าไปในส่ วนใดๆ ของอาคารบริเวณที่มกี ารก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ผ ิดไปจากที่ได้รบั
อนุ ญาต จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่ วนที่ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ ได้อ าศัยอานาจตามมาตรา ๔๑๒๓
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน มีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีดาเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องและยื่นคาขอ
รับใบอนุ ญาตนัน้ เป็ นการออกคาสังที
่ ่คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เนื่องจากอาคารของ
ผูฟ้ ้ องคดีได้มกี ารก่อสร้างหรือดัดแปลงจนแล้วเสร็จ จึงเป็ นกรณีทไ่ี ม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ให้ถูกต้องได้ นอกจากจะต้องรือ้ ถอนอาคารส่วนทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะต้องใช้อานาจ
ตามมาตรา ๔๒ มิใช่มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม การออกคาสัง่
ข้างต้นมีมาตรการบังคับทางปกครองทีเ่ บากว่า จึงไม่ส่งผลถึงกับทาให้คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ไม่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย การที่ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ มีค าวินิ จฉั ยยกอุ ทธรณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าของอาคารข้างเคียงได้ให้ความยินยอม
เป็นหนังสือให้ผฟู้ ้ องคดีทาการก่อสร้างอาคารด้านซุม้ ระเบียงห่างจากแนวเขตทีด่ นิ ไม่ถงึ ๒ เมตร
กรณีจงึ ไม่ขดั ต่อกฎหมายนัน้ เห็นว่า หนังสือดังกล่าวเป็ นเพียงข้อตกลงว่าผู้ฟ้องคดีจะบริจาคเงิน
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายและก่ อสร้างศาลาให้แก่ว ดั เพื่อให้พ้นจากแนวถนนสาธารณะ
จัดทารางน้ าฝน และดาเนินการขุดลอกลารางสาธารณะ แก้ไขผนังรัว้ ให้เรียบร้อย ซึง่ เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้ดาเนินการตามข้อ ตกลงแล้ว เจ้าของที่ดนิ ข้างเคียงดังกล่ าวจะถอนเรื่องร้อ งเรียนทัง้ หมด
กรณีจงึ มิได้มลี กั ษณะเป็ นการได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดนิ เจ้าของที่ดนิ
ข้างเคียงตามข้อ ๕๐ วรรคสอง๒๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
๒๓

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๐ เป็ นกรณีท่สี ามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจสังให้
่ เจ้าของอาคารยื่น ค าขออนุ ญาตหรือ ด าเนิน การแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือ ดาเนิน การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลง
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ ต้องไม่น้อ ยกว่าสามสิบวัน ในกรณีท่มี เี หตุอนั สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นามาตรา ๒๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
๒๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๕๐
ฯลฯ
ฯลฯ
ผนังของอาคารทีอ่ ยู่ห่างเขตทีด่ นิ น้อยกว่าตามทีก่ าหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า
๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดนิ และอาคารดังกล่าวจะก่ อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชดิ
เขตที่ดินหรือห่ างจากเขตที่ดนิ น้ อยกว่าที่ระบุไ ว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่ อสร้างเป็ น ผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนัน้
ให้ทาผนังทึบสูงจากดาดฟ้ าไม่น้ อยกว่ า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อ สร้างชิดเขตที่ดิน ต้อ งได้ร บั ความยิน ยอมเป็ นหนังสือ จาก
เจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงด้านนัน้ ด้วย
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๗๗

พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคารฯ แต่ อ ย่างใด นอกจากนี้ กรณีท่ีแบบแปลนแผนผัง บริเ วณ
ด้านแนวผนังอาคารอีกฉบับหนึ่งได้กาหนดระยะการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยห่างจาก
แนวเขตแม่น้ า ๖.๖๐ เมตร ซึง่ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามทีข่ อ้ ๔๒ ของกฎกระทรวงฉบับข้างต้น
ก าหนดไว้ หากผู้ฟ้ อ งคดีจะก่ อ สร้างหรือ ดัด แปลงอาคารให้ห่ างจากแนวเขตแม่น้ า ๖ เมตร
ก็จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตดัดแปลงแก้ไขอาคารต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เพื่อพิจารณาอนุ ญาต
ต่อไป พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๕๔)
๑.๔.๒ กรณี การกระท าฝ่ าฝื นกฎหมายที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ให้ ถ ูก ต้ อ งได้ ห รื อ เจ้ า ของอาคารมิ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ตามค าสัง่ ให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ในการพิ จารณาพิ พากษาคดี ปกครอง แม้จะไม่มีกฎหมายกาหนดให้ ศาล
จาต้องถือข้อเท็จจริ งตามที่ปรากฏในคาพิ พากษาคดีอาญา แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีให้ การรับสารภาพ
ต่ อศาลอาญาว่า เป็ นผู้ดาเนิ นการต่ อเติ มดัดแปลงอาคารขัดต่ อข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ (๔)
ของข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่ อสร้ างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ น
การกระทาที่ ฝ่าฝื นมาตรา ๔๐ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งเป็ น
คาให้การที่เป็ นปฏิ ปักษ์และเป็ นโทษต่ อผู้ฟ้องคดีเอง ส่งผลให้ ต่อมาศาลอาญามีคาพิ พากษา
ลงโทษผู้ฟ้ องคดี ค าให้ ก ารของผู้ฟ้ องคดี แ ละค าพิ พ ากษาคดี อ าญาดัง กล่ า วจึ ง เป็ น
พยานหลักฐานที่มีน้าหนักเชื่อถือได้ และเมื่อคดีถึงที่สุด ข้อเท็จจริ งตามคาให้ การดังกล่าว
จึงย่อมมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่ นใดพิ สูจน์ ให้ เป็ นการแตกต่ าง
จากข้อเท็จจริ งในคดีอาญาดังกล่าว จึงต้ องฟั งว่าผู้ฟ้องคดีกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วย
การควบคุม อาคาร ซึ่ ง เป็ นกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงให้ ถ กู ต้ อ งได้ การที่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นใช้ อานาจตามมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน ออกคาสังให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีรอื้ ถอนอาคารส่วนที่ดดั แปลง จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีซ้อื ที่ดนิ มีโฉนดพร้อมอาคารตึกแถว ๔ ชัน้ ต่อมา เจ้าหน้ าที่ของ
ผู้อานวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดดั แปลงด้านหลัง
อาคาร เจาะช่อ งระบายอากาศ (หน้ าต่า ง) และใส่ลูกกรงเหล็กที่ชนั ้ ล่ างโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
ซึ่งขัดต่อข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ (๔) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีระงับการดัดแปลงอาคารและให้รอ้ื ถอน
อาคารส่วนทีด่ ดั แปลง รวมทัง้ ดาเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ ศาลอาญามีคาพิพากษาว่าผูฟ้ ้ องคดีมคี วามผิดจริง แต่ผฟู้ ้ องคดี
ให้ก ารรับ สารภาพเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิจ ารณา จึง ลดโทษให้ก่ึง หนึ่ ง คงจ าคุ ก ๓ เดือ น
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยโทษจาคุกให้รอไว้มกี าหนด ๒ ปี ต่ อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังให้
่
ผู้ฟ้ อ งคดีร้อื ถอนอาคาร ค.ส.ล. (ปกคลุ มทางเดินหลัง) และผนังอาคารส่วนที่เจาะผนังดัดแปลง
เป็ นหน้ าต่ าง โดยให้แ ก้ไ ขเป็ นผนัง ทึบ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้อุ ทธรณ์ ค าสังดั
่ ง กล่ าวต่ อ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า อาคาร
พิพ าทเป็ น ตึก แถว ๔ ชัน้ ดาดฟ้ ามีก ารดัด แปลงอาคารปกคลุ ม ที่ว่ า งทางเดิน หลัง อาคาร
และผนังด้านข้างของอาคารส่วนที่ชดิ เขตที่ดนิ ผู้อ่นื มีการเจาะผนังเป็ นหน้ าต่าง รวม ๓ บาน
โดยผู้ฟ้ องคดีให้การรับสารภาพต่ อศาลอาญาว่ าเป็ นผู้ด ัดแปลงอาคารดังกล่ าวจริง ซึ่งผลของ
ค าพิพากษาในคดีด ังกล่ าวถึงที่สุ ดแล้ ว จึงเชื่อว่ าผู้ฟ้ องคดีเป็ นผู้ด ัดแปลงอาคารดังกล่ าวจริง
และเป็ นกรณีท่ไี ม่ส ามารถแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงให้ถู กต้อ งได้ เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น จึง มีอ านาจ
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคาสังให้
่ ร้อื ถอนอาคารได้ แต่เนื่องจาก
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกค าสัง่ ให้ร้อื ถอนอาคารไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความสูงของอาคาร
และจานวนหน้าต่าง จึงมีคาวินิจฉัยให้เพิกถอนคาสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคารและให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
ออกคาสังให้
่ ถูก ต้องตามข้อเท็จจริงต่ อไป ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ จึงออกคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีร้อื ถอน
อาคาร ค.ส.ล. (ปกคลุ ม ทางเดิน หลัง) และผนังอาคารส่ วนที่เจาะผนังดัดแปลงเป็ นหน้ า ต่ าง
รวม ๔ บาน ให้ดาเนินการแก้ไขเป็ นผนังทึบ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังให้
่ ร้อื ถอนและแก้ไขหน้าต่าง
เป็นผนังทึบทัง้ หมดของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองจะไม่มกี ฎหมายกาหนดให้ศาลจาต้อง
ถือ ข้อ เท็จจริง ตามที่ปรากฏในค าพิพ ากษาคดีอ าญา แต่ เ มื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีใ ห้ก ารรับสารภาพต่ อ
ศาลอาญาว่ า เป็ นผู้ดาเนิ นการต่ อเติมดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. ปิ ดทางเดินด้านหลังของอาคาร
ดังกล่ าว เจาะผนัง อาคารเดิม ซึ่ง ท าเป็ น ที่ร ะบายอากาศ (หน้ า ต่ า ง) อัน เป็ น ความผิด ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็ นคาให้การที่เป็ นปฏิปกั ษ์และเป็ นโทษต่อผู้ฟ้องคดีเอง
เป็ นผลให้ศาลอาญาพิพากษาลงโทษผูฟ้ ้ องคดี คาให้การของผูฟ้ ้ องคดีและคาพิพากษาคดีอาญา
ดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานทีม่ นี ้าหนักเชื่อถือได้ อีกทัง้ หากไม่ปรากฏว่ามีการกระทาผิดจริง
และผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าผิด นั น้ ศาลอาญาก็ ย่ อ มไม่ อ าจพิจ ารณาลงโทษผู้ฟ้ องคดีไ ด้

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๗๙

ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๒๒๗๒๕ แห่ งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา และเมื่อผู้ฟ้ องคดีมไิ ด้
อุ ทธรณ์ ค ัด ค้า นความไม่ช อบด้ว ยกฎหมายของค าพิพ ากษาที่ล งโทษผู้ฟ้ องคดีใ นความผิด
ดัง กล่ า วจนคดีถึงที่สุ ด ข้อเท็จจริงตามค าให้การของผู้ฟ้ องคดีจ ึงมีผลผู กพันผู้ฟ้ องคดี การที่
ผูฟ้ ้ องคดีกล่าวอ้างพยานบุคคลซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกว่า อาคารพิพาทก่อสร้างเต็มพืน้ ที่มาตัง้ แต่
ผูฟ้ ้ องคดีซอ้ื อาคารดังกล่าว อันเป็นการขัดแย้งกับคาให้การรับสารภาพของผูฟ้ ้ องคดีในคดีอาญา
อย่างสิ้นเชิง จึงไม่มนี ้ าหนักเพียงพอที่จะรับฟงั ได้ เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดพิสูจน์
ให้ต่างไปจากข้อเท็จจริงในคดีอาญา จึงต้องฟงั ว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูด้ ดั แปลงอาคารพิพาทโดยมี
การต่ อเติมดัดแปลงอาคาร ทาให้ไม่ม ีท่วี ่างโดยปราศจากสิง่ ปกคลุมเป็ นทางเดินหลังอาคาร
ได้ถงึ กันกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และการเจาะผนังทาเป็ นหน้ าต่างโดยอยู่ชดิ เขตที่ดนิ ผู้อ่นื
ซึ่งขัดต่อข้อ ๗๔๒๖ และข้อ ๗๖ (๔)๒๗ ของข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ
และถือ ว่ า เป็ นกรณี ท่ีไม่ สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ถู ก ต้ องได้ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ชอบที่จะใช้อานาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ออกคาสัง่
ให้ผฟู้ ้ องคดีรอ้ื ถอนอาคารส่วนทีด่ ดั แปลงได้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกคาสังให้
่ รอ้ื ถอน
อาคาร และให้ดาเนินการแก้ไขผนังอาคารส่วนที่เ จาะผนังดัดแปลงเป็ นหน้ าต่างเป็ นผนังทึบ
โดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้วนิ ิจฉัยว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกคาสัง่
รือ้ ถอนอาคารให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการตามคาวินิจฉัย
ดังกล่าว โดยออกคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีรอ้ื ถอนอาคาร ค.ส.ล. (ปกคลุมทางเดินหลัง) จานวน ๑ ห้อง
๒๕

ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗ ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชังน
่ ้ าหนักพยานหลักฐานทัง้ ปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ ใจว่า
มีการกระทาผิดจริงและจาเลยเป็นผูก้ ระทาความผิดนัน้
เมือ่ มีความสงสัยตามสมควรว่าจาเลยได้กระทาผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนัน้ ให้จาเลย
๒๖-๒๗
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๗๔ อาคารทีป่ ลูกในทีด่ นิ เอกชนให้ผนังด้านทีม่ หี น้าต่าง ประตู หรือช่องระบายอากาศอยู่ห่างเขตทีด่ นิ ได้
สาหรับชัน้ สองลงมาระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สาหรับชัน้ สามขึน้ ไประยะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
สาหรับอาคารทีม่ รี ะเบียงด้านชิดทีด่ นิ เอกชน ริมระเบียงต้องห่างจากเขตทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่ง
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๗๖ อาคารประเภทต่างๆ จะต้องมีทว่ี ่างอันปราศจากหลังคา หรือสิง่ ปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนทีก่ าหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะต้องมีทว่ี ่างโดยปราศจาก
สิง่ ปกคลุ มเป็ นทางเดิน หลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยให้แสดงเขตดังกล่าวให้ปรากฏด้วยในกรณีท่ี
อาคารหันหลังเข้าหากัน จะต้องเว้นทางเดินด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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และให้ดาเนินการแก้ไขผนังอาคารส่วนทีเ่ จาะผนังดัดแปลงเป็ นหน้าต่างจานวน ๔ บาน เป็ นผนังทึบ
จึงเป็นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๘๓/๒๕๕๔)
กรณี ที่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารผิ ดไปจากแบบแปลนที่ ได้ รบั
อนุ ญาตโดยเว้นระยะห่ างจากแนวเขตที่ ดินข้างเคี ยง ลารางสาธารณะ และแนวเขตแม่น้ า
น้ อยกว่าที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งขัดกับข้อกาหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๑ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคาสัง่
ให้ เจ้าของอาคารดังกล่าวดาเนิ นการแก้ไขอาคารให้ ถกู ต้ องและยื่นคาขอรับใบอนุญาต
จึง เป็ นการออกค าสังที
่ ่ คลาดเคลื่ อนไม่ ตรงตามข้ อ เท็จจริ ง เนื่ อ งจากอาคารดัง กล่ าว
ได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงจนแล้วเสร็จ อันเป็ นกรณี ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ ถกู ต้ องได้ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ นจึงต้ องใช้ อานาจตามมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบัญญัติ
เดี ย วกัน ออกค าสัง่ ให้ เ จ้ า ของอาคารรื้ อ ถอนอาคารส่ ว นที่ ข ัด ต่ อ กฎหมายออกไป
อย่ างไรก็ตาม เมื่ อ ค าสังที
่ ่ เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่ นออกโดยอาศัย อ านาจตามมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น มีมาตรการบังคับทางปกครองที่ เบากว่า กรณี จึงไม่ส่งผลถึงกับ
ทาให้คาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิ่ นที่ออกโดยคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนัน้ คาสังของเจ้
่
าพนักงานท้ องถิ่ นที่ ให้ เจ้าของอาคารดาเนิ นการแก้ไขอาคารให้ ถกู ต้ อง
และยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อไป จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
โปรดดูคาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๕๔ หน้า ๕๗๔-๕๗๗
๑.๕ ข้อพิ พาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๖ ข้อพิ พาทเกี่ยวกับการยื่นคาขอต่ อศาลเพื่อให้ มีคาสังจั
่ บกุมและกักขังบุคคล
ซึ่งฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๘๑

๒. การผังเมือง
โยธาธิ การและผัง เมื อ งจัง หวัด มิ ใ ช่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุมอาคารที่ จะมี อานาจในการออกใบอนุ ญาตให้ ก่อสร้ างโรงบรรจุก๊าซ
และเก็บก๊าซ การที่ ผ้ฟู ้ องคดีมีคาขอให้ โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ ที่จะ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ บนที่ ดินเพื่อก่อสร้าง
โรงบรรจุก๊า ซและเก็บ ก๊า ซหุง ต้ ม จึ งไม่ อาจถื อได้ ว่าเป็ นการยื่ นค าขออนุ ญาตก่ อสร้ าง
โครงการพิ พ าท และเมื่ อ ต่ อ มาผู้ฟ้องคดี ยื่ น ค าขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโรงบรรจุก๊าซและ
เก็บก๊าซหุง ต้ มต่ อเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุมอาคาร แต่ เป็ น
การยื่ นขออนุ ญาตภายหลัง จากกฎกระทรวงให้ ใช้ บ ังคับผัง เมื องรวมจัง หวัด นนทบุ รี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้ บงั คับแล้ว
ซึ่ งกาหนดให้ พื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมีข้อห้ ามมิ ให้
ใช้เป็ นโรงบรรจุกา๊ ซและสถานที่ เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุกา๊ ซปิ โตรเลียมเหลว
ดังนั ้น การที่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นมี ค าสัง่ ไม่ อ อกใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโรงบรรจุก๊าซและ
สถานที่เก็บก๊าซให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าของที่ดนิ มีโฉนดประสงค์จะก่อสร้างโรงบรรจุก๊ าซและสถานที่เก็บ
ก๊าซหุงต้มในที่ดนิ ดังกล่าว จึงมีหนังสือถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรขี อให้ตรวจสอบ
พื้นที่ดงั กล่ าวตามผังเมือ งรวมจังหวัดนนทบุร ี และออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน
บนโฉนดที่ดนิ แปลงข้างต้น ซึ่งสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุ รมี หี นังสือแจ้ง
ผู้ฟ้ องคดีโ ดยมีส าระส าคัญ ว่ า หากร่างกฎกระทรวงให้ใช้บ ังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุ ร ี
(ปรับปรุงครัง้ ที่ ๑) แล้วเสร็จ พื้นที่ก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซหุงต้มดังกล่าวจะถูกกาหนด
ให้เป็นทีด่ นิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และมีขอ้ ห้ามมิให้ใช้เป็ นสถานที่บรรจุก๊าซ
และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานี บริก าร ร้า นจาหน่ า ยก๊ า ซ สถานที่ใ ช้ก๊ า ซ และสถานที่จ าหน่ ายอาหารที่ใช้ก๊ าซ ซึ่งเมื่อ
กฎกระทรวงข้างต้นประกาศใช้บงั คับแล้ว หากการดาเนินกิจการของผูฟ้ ้ องคดีเข้าข่ายในข้อห้าม
ของการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ดังกล่าว ก็จะไม่สามารถดาเนินการได้ ต่อมา หลังจากทีก่ ฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกาศใช้ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ย่ ืน ค าขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโรงบรรจุ ก๊ า ซและสถานที่เ ก็ บ ก๊ า ซต่ อ
นายกเทศมนตรีตาบลศาลากลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) โดยอ้างว่าได้ตดิ ต่อขออนุ ญาตกับสานักงาน
โยธาธิก ารและผัง เมือ งจัง หวัด นนทบุ ร ีแ ล้ว ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้ว มีห นัง สือ แจ้ง ว่ า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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พืน้ ที่ท่ขี ออนุ ญาตอยู่ในเขตที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงฉบับข้างต้น
ซึ่งไม่สามารถสร้างสถานีบรรจุก๊ าซได้ อีกทัง้ ในวันที่ผู้ฟ้ องคดีย่นื ขออนุ ญ าต กฎกระทรวง
ให้ใช้ บ ังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุ ร ีฯ มีผลใช้บ ังคับ แล้ว ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่ อาจออก
ใบอนุ ญาตให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ยืนยันคาสังเดิ
่ ม แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีย่นื คาขอให้สานักงานโยธาธิการและ
การผังเมืองจังหวัดนนทบุรตี รวจสอบพื้นทีโ่ ครงการและขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
ย่ อ มถื อ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีแ สดงความประสงค์ ข อยื่น ค าขอรับ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโรงบรรจุ ก๊ า ซ
ในวันดังกล่าว ซึง่ เป็ นการยื่นคาขอก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรฯี
มีผ ลใช้บ ังคับ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีค าสังไม่
่ อ นุ ญ าตทาให้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ร บั ความเสียหาย
จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังไม่
่ อนุ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ
และสถานทีเ่ ก็บก๊าซหุงต้มของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
หนังสือของผู้ฟ้องคดีท่ขี อให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรตี รวจสอบพื้นที่
ของโครงการและให้ออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ บนที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีเพื่อดาเนินการ
สร้างโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซ มิได้มเี นื้อหาสาระเป็ นการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซ
และเก็บก๊าซแต่อย่างใด อีกทัง้ หนังสือชีแ้ จงของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุร ี
ก็มไิ ด้มเี นื้อหาส่วนใดแสดงว่าได้อนุ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซดังกล่าว
ประกอบกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรมี ใิ ช่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ที่มอี านาจ
ออกใบอนุ ญาตก่อสร้างให้แก่ผฟู้ ้ องคดี จึงถือไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีได้ยน่ ื คาขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุร ี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใช้ และมิใช่
เป็ นการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ อยู่ก่อนทีจ่ ะมีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว อันเป็ นข้อยกเว้น
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง๒๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองฯ เมื่อต่อมาผูฟ้ ้ องคดีย่นื คาขออนุ ญาต
๒๘

พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๒๗
ฯลฯ
ฯลฯ
ความในวรรคหนึ่ ง มิใ ห้ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก รณีท่ีเ จ้าของหรือ ผู้ค รอบครองที่ดิน ได้ใ ช้ป ระโยชน์ ท่ดี ิน มาก่อ นที่จ ะมี
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ เช่นนัน้ ต่อไปเมือ่ มีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้า
คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เช่นนัน้ ต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อ นไขที่เจ้าของหรือ ผู้ค รองครองที่ดนิ จะต้อ งแก้ไขเปลี่ย นแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน เช่น นัน้ ต่ อไปภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อ นไขดังกล่ าวให้คานึงถึงกิจการที่มกี ารใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน
สภาพของทีด่ นิ และทรัพย์สนิ อื่นทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนราคาญทีป่ ระชาชนได้รบั จากกิจการนัน้
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ มาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๕๘๓

ก่ อสร้างอาคารพิพาทภายหลังจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่ าวมีผลใช้บ ังคับแล้ว และที่ดินของ
ผูฟ้ ้ องคดีท่ปี ระสงค์จะขออนุ ญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซหุงต้ม เป็ นที่ดนิ ที่ถูกกาหนด
ให้เป็ นที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อกิจการ
สาหรับสร้างสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง๒๙ และวรรคสอง (๒)๓๐
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรฯี ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสัง่
ไม่อนุ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษา
ยกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๔)

๒๙-๓๐

กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุร ี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๒ ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
หรือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของทีด่ นิ ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ทีด่ นิ ประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานทีใ่ ช้ก๊าซ และสถานทีจ่ าหน่ายอาหารทีใ่ ช้ก๊าซ สาหรับทีด่ นิ บริเวณหมายเลข ๖.๑๓
และ ๖.๑๕ ทีอ่ ยู่ในบริเวณที่ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ห้ามใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ สถานทีบ่ รรจุก๊าซ และสถานทีเ่ ก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๕
คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิ จการ
วิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
๑. คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม
โดยที่ ส ัญ ญาเข้ า ร่ ว มและด าเนิ นโครงการให้ บ ริ ก ารส่ ง วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ป ระเภท
บอกรับเป็ นสมาชิ กระบบ MMDS ระหว่ างกรมประชาสัมพันธ์กบั ผู้ฟ้องคดี มีข้อกาหนดให้
ผู้ฟ้องคดี เป็ นผู้รบั ผิ ด ชอบในการด าเนิ นการจัดตัง้ สถานี วิทยุโทรทัศน์ พร้ อมให้ บริ การ
ด้ วยตนเองและรับผิ ดชอบต่ อผู้บริ โภคในนามของผู้ฟ้องคดี เอง โดยผู้ฟ้องคดี ต้องจัด หา
ทรัพย์สินเพื่ อดาเนิ นการตามสัญญา และโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิ นนั น้ ทัง้ หมดให้ แก่
กรมประชาสัม พัน ธ์ รวมทัง้ ต้ องแบ่ งผลประโยชน์ ให้ แก่ กรมประชาสัมพันธ์ เป็ นรายปี
จึ งเป็ นกรณี ที่ กรมประชาสัมพันธ์ ต กลงให้ ผู้ฟ้ องคดี จ ัด ตัง้ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ละใช้
คลื่ น ความถี่ ที่ ก รมประชาสัม พัน ธ์ ไ ด้ ร ับจัดสรรจากส านั กงานคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เพื่ อประกอบกิ จการให้ บ ริ ก ารส่ ง วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ป ระเภทบอกรับ
เป็ นสมาชิ ก โดยกรมประชาสั ม พัน ธ์ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ นการจัด ตั ง้ สถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศ น์
และใช้ ค ลื่ น ความถี่ นั ้น เอง จึ ง ต้ อ งถื อ ว่ า ผู้ฟ้ องคดี อ ยู่ ใ นฐานะเป็ นผู้ใ ช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ
ซึ่ งมีหน้ าที่ ต้องเสียค่ าตอบแทนในการใช้ ความถี่วิทยุตามที่ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อ ง กาหนดให้ ผ้ใู ช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ
ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ กาหนด
ส่วนกรณี ที่เลขาธิ การคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ มีคาสังเรี
่ ยกให้
ผู้ฟ้องคดี ชาระค่ าตอบแทนการใช้ ความถี่วิทยุเพิ่ ม ในอัตราร้อยละ ๑ ของค่ าตอบแทน
การใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ที่ ต้ อ งช าระต่ อ วัน นั ้น เป็ นการใช้ อ านาจออกค าสัง่ ทางปกครอง
มิ ใช่กรณี การเรียกเบีย้ ปรับหรือค่าปรับตามสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะเป็ นผู้ใช้ ความถี่วิทยุ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

๕๘๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จึ ง ต้ อ งผูก พัน และมี ห น้ าที่ ต้ อ งช าระค่ า ตอบแทนการใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ เ พิ่ ม ดัง กล่ า ว
ศาลไม่อาจใช้ ดุลพิ นิจพิ จารณากาหนดใหม่ได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมประชาสัม พัน ธ์ไ ด้ข อจัด สรรความถี่ว ิท ยุไ ปยัง ส านัก งานคณะกรรมการกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณียโ์ ทรเลข เดิม) (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) และเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เดิม) (ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๒) เพื่อใช้
ให้บริการวิทยุโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก (MMDS) ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคตาม
มติคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แห่งชาติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ได้อนุมตั ใิ ห้กรมประชาสัมพันธ์ได้รบั การจัดสรรความถี่วทิ ยุดงั กล่าว ต่อมา กรมประชาสัมพันธ์
ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
ระบบ Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) โดยผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ย่ ืน ข้อ เสนอ
ต่อกรมประชาสัมพันธ์และได้รบั การคัดเลือก จึงได้ มกี ารทาสัญญาเข้าร่วมและดาเนินโครงการ
ให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกระบบ MMDS ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์
กับผูฟ้ ้ องคดี และต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้ตดิ ตัง้ เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์พร้อมทัง้ ขออนุ ญาตจัดตัง้ สถานี
วิทยุโทรทัศน์ ดงั กล่าวต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีจดั ตัง้
สถานีว ิทยุโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกระบบ MMDS และได้แ จ้งให้ผู้ฟ้อ งคดีติด ต่ อ
กองใบอนุ ญาตวิทยุคมนาคมเพื่อดาเนินการด้านใบอนุ ญาตทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ยื่นแบบแสดงรายการ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุเป็ นจานวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และชาระเงินภายใน ๖๐ วัน
นับแต่ ว นั ที่ได้รบั หนังสือแจ้ง แต่ ผู้ฟ้อ งคดีมไิ ด้ดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการค่ าตอบแทน
ในการใช้ค วามถี่วทิ ยุ และมิได้ชาระค่าตอบแทนในการใช้ค วามถี่วทิ ยุ ด งั กล่าว ผู้ถู กฟ้ องคดี
ทัง้ สองจึง มีห นัง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีย่นื แบบแสดงรายการค่ า ตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ
พร้อมกับชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ปี ละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ หากไม่ชาระภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุเพิม่ ในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทน
ในการใช้ความถี่วทิ ยุท่ตี ้องชาระต่อวัน นับแต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดถึงวันที่ชาระแล้วเสร็จ
ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้นาเงิน ไปชาระต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นค่ า ตอบแทนการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์
เพื่อ ให้พ ิจ ารณาทบทวนการช าระเงิน ค่ า ตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ ข้า งต้น เนื่ อ งจาก
เห็นว่า ความถี่วทิ ยุท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ อนุ ญาตให้ใช้ นัน้ เป็ นการอนุ ญาตความถี่วทิ ยุให้กบั
กรมประชาสัม พัน ธ์ซ่ึง เป็ นส่ ว นราชการเพื่อ มอบหมายให้ผู้ฟ้ องคดีน าความถี่ว ิท ยุดงั กล่ า ว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๕๘๗

ไปให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกในระบบ MMDS ของสถานีโทรทัศน์
ไทยทีว ี ซึง่ ตามระเบียบและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความถีว่ ทิ ยุทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อนุ ญาตให้
ส่วนราชการต่างๆ ใช้ในภารกิจต่างๆ นัน้ โดยปกติไม่ต้องชาระเงิ นค่าตอบแทนการใช้ความถี่
วิทยุให้กบั ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่อย่างใด ต่อมา กรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกรณีดงั กล่าวไปยัง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึง่ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูใ้ ช้ความถี่วทิ ยุ
ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
เรือ่ ง กาหนดให้ผใู้ ช้ความถีว่ ทิ ยุตอ้ งเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๓๙ หลัง จากนั น้ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ม ีห นั ง สือ ร้อ งขอความเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ว่ า
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ
และค่าตอบแทนในการใช้ความถี่ว ิทยุเพิม่ นัน้ เป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผูใ้ ช้ความถี่วทิ ยุทไ่ี ด้รบั การจัดสรรความถี่วทิ ยุได้รบั ยกเว้น
ไม่ต้องชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ดังนั ้น เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคู่สญ
ั ญา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ม่จาต้อง
เสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ด้วย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็ นเพียง
ผู้ร่วมงานของกรมประชาสัมพันธ์เท่ านัน้ ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้เป็ นผู้ใช้ความถี่วทิ ยุท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ความถี่วทิ ยุตามนัยมาตรา ๑๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวทิ ยุ คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่จะต้อง
เสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุแก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ อีกทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีได้เสียค่าตอบแทน
ให้แก่รฐั แล้วตามสัญญาทีท่ าไว้กบั กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้มนี ิตสิ มั พันธ์ใดตามสัญญา
กับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง ไม่ มสี ิท ธิเ รีย กให้ผู้ฟ้ องคดีช าระค่ า ตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนเพิม่ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องคืนเงิน
จานวน ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท ซึง่ ได้แก่ ค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุจานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ผู้ฟ้ อ งคดีจ่ ายให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไปแล้ว โดยสาคัญ ผิด และค่ าปรับจากการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคมฯ จานวน ๕๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ยืนยันความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจงึ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสังเรี
่ ยกให้ชดใช้เงินของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ คืนเงินทีผ่ ฟู้ ้ องคดีชาระไปแล้ว ทัง้ นี้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองฟ้องแย้ง
ขอให้ผู้ฟ้องคดีชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุและค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุเพิม่
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ๕๖,๖๐๑,๐๐๐ บาท แต่ศาลปกครองสูงสุด
มี ค าสั ง่ ยื น ตามค าสั ง่ ของศาลปกครองชั น้ ต้ น ไม่ ร ับ ค าฟ้ องแย้ ง ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท ั ง้ สอง
เนื่ อ งจากเห็นว่ า กรณีต ามฟ้ อ งแย้งไม่ใช่ ค ดีพพิ าทเกี่ยวกับสัญ ญาทางปกครอง แต่ เ ป็ นการ
ใช้อานาจตามกฎหมายในการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุอนั เป็ น

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๕๘๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาสังทางปกครองที
่
่เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
ออกขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วนได้
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีมปี ระเด็นต้องวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึ่ง ผูฟ้ ้ องคดีมหี น้าทีต่ อ้ งเสียค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุและค่าตอบแทน
การใช้ความถี่วทิ ยุเ พิม่ ตามมาตรา ๑๑ ทวิ๑ แห่งพระราชบัญ ญัติวทิ ยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผู้ใช้ความถี่วทิ ยุต้องเสียค่าตอบแทน
ในการใช้ความถี่วทิ ยุ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ หรือไม่ และผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองต้องคืนเงิน
ค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีได้ชาระไปแล้วพร้อมค่าปรับจานวน ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
หรือ ไม่ เห็นว่ า โดยที่ม าตรา ๑๑ วรรคหนึ่ ง ๒ และมาตรา ๑๑ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
วิท ยุ ค มนาคมฯ ก าหนดห้า มมิใ ห้ผู้ใ ดตัง้ สถานี ว ิท ยุ ค มนาคม เว้น แต่ จ ะได้ร ับ อนุ ญ าตจาก
เจ้า พนัก งานผู้อ อกใบอนุ ญ าต โดยให้รฐั มนตรีมอี านาจประกาศก าหนดให้ผู้ใ ช้ค วามถี่ค ลื่น
เพื่อกิจการใดหรือในลักษณะใดต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่คลื่นนัน้ ให้แก่รฐั บาลได้
ตามอัตราทีเ่ ห็นสมควร และข้อ ๒๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผใู้ ช้ความถี่วทิ ยุ
ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ กาหนดให้ผใู้ ช้ความถี่วทิ ยุ
ที่ไ ด้ร บั การจัดสรรความถี่ว ิท ยุเ พื่อ น าความถี่ว ิทยุไ ปใช้ใ นการให้บ ริก ารข่ายวิท ยุค มนาคม
สาธารณะในกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่
วิทยุเ ป็ นรายปี ตามอัตราและวิธ ีการที่กาหนด เมื่อปรากฏว่ าตามข้อสัญญาเข้าร่วมและดาเนิน
โครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกระบบ MMDS กาหนดให้ผฟู้ ้ องคดี
เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์พร้อมให้บริการด้วยตนเองทัง้ หมด
๑-๒

พระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๑ ทวิ ให้รฐั มนตรีมอี านาจประกาศกาหนดให้ ผใู้ ช้ความถี่คลื่นเพื่อกิจการใดหรือในลักษณะใดต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้ความถีค่ ลืน่ นัน้ ให้แก่รฐั บาลได้ตามอัตราทีเ่ ห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผใู้ ช้ความถี่วทิ ยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๓๙
๒. ให้ผู้ใช้ความถี่วทิ ยุท่ไี ด้รบั การจัดสรรความถี่วทิ ยุ (Frequency Assignment) เพื่อนาความถี่วทิ ยุไปใช้ในการ
ให้บริการข่ายวิทยุคมนาคมสาธารณะ ข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ หรือใช้ในข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจในกิจการดังต่อไปนี้
ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถีว่ ทิ ยุเป็นรายปี ตามอัตราและวิธกี ารทีก่ าหนดใน ๓. แล้วแต่กรณี
ฯลฯ
ฯลฯ
๒.๓ กิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription Television Service)
ฯลฯ
ฯลฯ
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๕๘๙

และรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคในนามของผูฟ้ ้ องคดีเอง โดยผูฟ้ ้ องคดีต้องจัดหาทรัพย์สนิ เพื่อดาเนินการ
ตามสัญ ญาและโอนกรรมสิ ท ธิ ใ์ นทรัพ ย์ ส ิ น นั ้น ทั ง้ หมดให้ แ ก่ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ รวมทัง้
ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์เป็ นรายปีตามทีก่ าหนด ลักษณะของสัญญาดังกล่าว
ถือว่ ากรมประชาสัมพันธ์ ไ ด้ต กลงให้ผู้ฟ้ องคดีจ ดั ตัง้ สถานี ว ิท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ละใช้ค ลื่น ความถี่
ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รบั จัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพื่อประกอบกิจการให้บริการส่ งวิทยุ
โทรทัศ น์ ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกระบบ MMDS โดยกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ดาเนินการ
จัด ตัง้ สถานี ว ิท ยุโ ทรทัศ น์ แ ละใช้ค ลื่น ความถี่นัน้ เอง จึง ต้ อ งถือ ว่ า ผู้ฟ้ องคดีอ ยู่ใ นฐานะเป็ น
ผู้ใ ช้ ค วามถี่ว ิท ยุ เมื่อ การด าเนิ น การของผู้ฟ้ องคดีไ ม่ เ ข้า หลัก เกณฑ์ต ามพระราชบัญ ญัติ
วิทยุคมนาคมฯ ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหน้าที่
ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุตามกฎหมายและประกาศกระทรวงคมนาคมข้างต้น
ทัง้ นี้ ค่ า ตอบแทนในการใช้ ค วามถี่ ว ิท ยุ ด ัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ซ้ า ซ้ อ นกับ ค่ า ตอบแทนที่ผู้ ฟ้ องคดี
ต้อ งชาระให้แ ก่ ก รมประชาสัมพันธ์ ตามสัญ ญา เนื่อ งจากค่ าตอบแทนที่ผู้ฟ้ อ งคดีต้อ งจ่ายให้
กรมประชาสัมพันธ์นัน้ เป็ นไปตามข้อ ตกลงที่เ กิดขึ้นบนพื้นฐานความสมัค รใจของคู่สญ
ั ญา
ตามสัญ ญาเข้า ร่ว มและดาเนิ นโครงการให้บริการส่ งวิทยุโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิก
ระบบ MMDS เฉพาะอย่างยิง่ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ย่นื ข้อเสนอทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม ส่วนค่าตอบแทน
การใช้ความถี่วทิ ยุเป็ นหน้ าที่ท่ผี ู้ฟ้องคดีในฐานะผูใ้ ช้ความถี่วทิ ยุจะต้องจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ตามที่พ ระราชบัญ ญัติว ิทยุค มนาคมฯ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อ ง กาหนดให้ ผู้ใช้
ความถี่วทิ ยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่ว ิทยุฯ กาหนด อันถือเป็ นหน้ าที่ตามกฎหมาย
ทีผ่ ู้ฟ้องคดีต้องปฏิบตั ติ าม ค่าตอบแทนทัง้ สองส่วนจึงเป็ นคนละส่วนแยกต่างหากจากกัน ดังนัน้
การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชาระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุประจาปี
ทีค่ า้ งชาระ จึงเป็นการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามสัญญาในฐานะทีเ่ ป็นผูม้ สี ทิ ธิตามข้อกาหนดในสัญญา
เข้าร่วมและดาเนินโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกระบบ MMDS
ระหว่ า งกรมประชาสัม พัน ธ์ก ับ ผู้ฟ้ องคดี ประกอบกับ มาตรา ๑๑ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
วิทยุคมนาคมฯ และข้อ ๖.๓๔ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผใู้ ช้ความถี่วทิ ยุ
๔

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผใู้ ช้ความถี่วทิ ยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๓๙
๖. ผู้ใ ช้ค วามถี่ว ิท ยุ ท่ีต้ อ งเสีย ค่ า ตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ ต ามประกาศนี้ ต้ อ งยื่น แบบแสดงรายการ
ค่ า ตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ ต ามที่ก รมไปรษณี ย์โ ทรเลขก าหนด พร้อ มช าระค่ า ตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ
ต่อกรมไปรษณียโ์ ทรเลข ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๖.๓ กรณีท่ไี ม่ช าระ หรือ ช าระค่ าตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิท ยุ เ กิน ก าหนดเวลาตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒
ผูใ้ ช้ความถีว่ ทิ ยุทไ่ี ด้รบั การจัดสรรความถีว่ ทิ ยุตอ้ งเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุเพิม่ ในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทน
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ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุฯ อันเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ชาระเงินค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นเงิน
จานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นการชาระหนี้ท่ชี อบด้วยกฎหมายแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มหี น้ าทีต่ ้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด สาหรับเงิน
จานวน ๕๒,๐๐๐ บาทนั น้ เป็ นกรณีท่ีผู้ฟ้ องคดีช าระค่ า ปรับ ในความผิด ที่ม ีโ ทษทางอาญา
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทาความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต อันเป็ นความผิดที่มโี ทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติว ิทยุคมนาคมฯ
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงใช้อานาจเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๒๑๕ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ซึ่ง เป็ น การด าเนิ น การตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา ไม่ ใ ช่ การกระท าทางปกครอง
ทีศ่ าลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาได้
ประเด็นทีส่ อง หนังสือของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีเ่ รียกให้ผฟู้ ้ องคดีชาระค่าตอบแทนการใช้
ความถี่ว ิทยุเ พิ่ม ในอัต ราร้อ ยละ ๑ ของค่ าตอบแทนในการใช้ค วามถี่วทิ ยุท่ตี ้อ งชาระต่ อ วัน
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผใู้ ช้ความถี่วทิ ยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้
ความถี่วทิ ยุ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ เป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
มีอานาจหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การใช้คลื่นความถี่วทิ ยุ เรียกเก็บค่าตอบแทนในการ
ใช้ค ลื่นความถี่ว ิทยุ และดาเนินการอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งตามมติของคณะกรรมการประสานงาน
การจัดและบริหารความถี่วทิ ยุแห่งชาติ (กบถ.) เดิม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่เรียกให้
ผู้ฟ้องคดีชาระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุเพิม่ ในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทนการใช้
ความถี่วทิ ยุท่ตี ้องชาระต่อวัน จึงเป็ นการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ใช้อานาจตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุ
คมนาคมฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ผู้ใช้ความถี่วทิ ยุ ต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้ค วามถี่ว ิทยุฯ ข้อ ๖.๓ ที่กาหนดให้ผู้ท่ตี ้องชาระค่ าตอบแทนในการใช้
ความถี่ว ิทยุท่ไี ม่ชาระหรือ ชาระเกินก าหนดเวลาต้องเสียค่ าตอบแทนเพิม่ ในอัต ราร้อ ยละ ๑
ของค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิ ยุท่ตี ้องชาระต่อวัน นับแต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดจนถึง
วันทีช่ าระแล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็ นผูใ้ ช้ความถี่วทิ ยุต้องผูกพันและมีหน้าที่ต้องชาระ
ค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุเพิม่ ดังกล่าวตามสัญญาเข้าร่วมและดาเนินโครงการให้บริการ
ส่งวิทยุโทรทัศน์ ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิกระบบ MMDS ประกอบกับกฎหมายและประกาศ
ในการใช้ความถี่ว ิทยุ ท่ตี ้องชาระต่ อวันนับแต่ว นั ถัดจากวันครบกาหนดจนถึงวันที่ชาระแล้วเสร็จ หากไม่ชาระให้แล้ว เสร็จ
ภายในหนึ่งปี กรมไปรษณียโ์ ทรเลขจะยกเลิกการจัดสรรความถีว่ ทิ ยุดงั กล่าว
๕
พระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๒๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตมีอานาจทาการเปรียบเทียบได้
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๕๙๑

กระทรวงคมนาคมข้างต้น หนังสือของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕๖
แห่ งพระราชบัญ ญัติว ิธ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ การมีค าสัง่ ทางปกครองดังกล่ า วของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็นการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศกระทรวงคมนาคม
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว อันเป็ นเงื่อนไขที่ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูม้ วี ชิ าชีพด้านนี้พงึ ทราบดีอยู่แล้วก่อนทีจ่ ะ
เข้าทาสัญญาผูกพันตนกับกรมประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิ ยุเพิม่ จึงมิใช่เบี้ยปรับ
หรือค่าปรับตามสัญญาทีศ่ าลจะมีดุลพินิจพิจารณากาหนดใหม่ได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองก็มใิ ช่
ความสัม พัน ธ์ ใ นฐานะคู่ ส ัญ ญา แต่ เ ป็ น ความสัม พัน ธ์ ต ามกฎหมายที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สอง
มีสทิ ธิเรียกร้องเหนือผูฟ้ ้ องคดี และมีอานาจหน้าทีท่ จ่ี ะบังคับให้ผฟู้ ้ องคดีปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายก าหนด การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ มีค าสัง่ เรียกให้ผู้ฟ้ องคดีชาระค่ า ตอบแทนการใช้
ความถี่ว ิทยุเ พิ่ม ในอัต ราร้อ ยละ ๑ ของค่ าตอบแทนในการใช้ค วามถี่วทิ ยุท่ตี ้อ งชาระต่ อ วัน
จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๕)

๖

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
“คาสังทางปกครอง”
่
หมายความว่า
(๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้า หน้ าที่ท่มี ีผ ลเป็ น การสร้า งนิติส มั พัน ธ์ข้นึ ระหว่างบุ ค คลในอัน ที่จะก่ อ
เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการถาวรหรือชัวคราว
่
เช่น การสังการ
่
การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ การวินิจฉัยอุ ทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบีย น แต่ ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ
(๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
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บทที่ ๖
คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิ สาหกิ จ
๑. กรรมการบริ หาร/กรรมการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิ สาหกิ จ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิ สาหกิ จ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การยุบเลิ กรัฐวิ สาหกิ จ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
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บทที่ ๗
คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิ น การคลัง และการธนาคาร
๑. การลงทุน
อานาจของคณะอนุกรรมการพิ จารณาลงโทษสมาชิ กและผู้รบั ใบอนุญาตในการ
ลงโทษผู้ร บั ใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๑๔ ของข้ อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เรื่ อ ง ใบอนุ ญ าตเป็ นเจ้ า หน้ าที่ ก ารตลาด (ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๓๗)
จะกระทาได้ ต่อเมื่อในขณะนัน้ ผู้ได้ รบั คาสังลงโทษมี
่
สถานภาพเป็ นเจ้าหน้ าที่ การตลาด
รับ อนุ ญ าตเท่ า นั ้น ดัง นั ้น ค าสัง่ ลงโทษที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลดัง กล่ า วปฏิ บัติ งาน
เป็ นเจ้าหน้ าที่ การตลาดที่ มีขึ้นในขณะที่ บุคคลนัน้ มิ ได้ เป็ นเจ้าหน้ าที่ การตลาด จึงเป็ น
คาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับอานาจในการไม่อนุญาตให้ บุคคลใดปฏิ บตั ิ งานเป็ นเจ้าหน้ าที่ รบั อนุญาต
ในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นอานาจของผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ดังนัน้ การที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณาลงโทษสมาชิ กและผู้รบั ใบอนุ ญาตมีมติ ลงโทษ
ผู้ฟ้ องคดี โ ดยการสัง่ พัก ใช้ ใ บอนุ ญ าตการเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ร บั อนุ ญ าตในระบบซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์โดยที่ ไม่ปรากฏว่าได้รบั มอบหมายจากผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ให้ ใช้ อานาจ
ลงโทษดัง กล่ าว ค าสังลงโทษของคณะอนุ
่
กรรมการจึ งไม่ ชอบด้ วยกฎหมายตามข้ อ ๑๐
ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้ าที่ รบั อนุญาตในระบบซื้อขาย
ประกอบกับ ข้ อ ๑๑ ของประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง เจ้ า หน้ า ที่
รับอนุญาตในระบบซื้อขาย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๑
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีเ คยท างานที่บ ริษัท ท. และได้รบั ใบอนุ ญ าตเป็ น เจ้าหน้ า ที่ก ารตลาดจาก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี) โดยบริษัท ท. ให้ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นเจ้าหน้ าที่
รับอนุ ญ าตเพื่อ ให้ผู้ฟ้ องคดีส ามารถทาการซื้อ ขายด้ว ยระบบการซื้อ ขายแทน ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
จึงขึน้ ทะเบียนผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาตเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ และใบอนุ ญาต
จะสิ้นอายุใ นวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีแ จ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีทราบว่าได้รบั
เรื่องร้องเรียนจากลูก ค้าของบริษัท ท. ว่าผู้ฟ้ อ งคดีในขณะปฏิบตั ิห น้ าที่เ จ้าหน้ าที่การตลาด
และเจ้า หน้ าที่ร บั อนุ ญ าตระบบซื้อ ขายได้กระทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยพลการ
ซึง่ เป็ นความผิดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางในการปฏิบตั งิ าน
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ของเจ้าหน้ าที่การตลาด จึง ให้ผู้ฟ้องคดีช้แี จงต่ อผู้ถู กฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีมหี นังสือขอทราบ
ข้อ เท็ จ จริง และขอใช้ ส ิท ธิต รวจดู เ อกสารและขอคัด ส าเนาเอกสารตามพระราชบัญ ญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีไม่อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจดู ต่อมา
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีแ จ้ง ผู้ฟ้ อ งคดีว่ า คณะอนุ ก รรมการพิจ ารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบั ใบอนุ ญ าต
ได้พจิ ารณาเรื่องร้องเรียนแล้ว เห็นว่า การกระทาของผู้ฟ้องคดีขดั ต่อประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง แนวทางในการปฏิบ ัติง านของเจ้า หน้ า ที่ก ารตลาด ข้อ ๓ จึง มีม ติ
ให้พ กั ใบอนุ ญ าตเป็ น เจ้าหน้ าที่รบั อนุ ญ าตในระบบการซื้อ ขายและไม่อ นุ ญ าตให้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาดเป็ นเวลา ๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คาสังลงโทษดั
่
งกล่าวโดยเห็นว่า
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ ม ีอ านาจสัง่ พัก ใบอนุ ญ าตของผู้ฟ้ องคดีเ นื่ อ งจากใบอนุ ญ าตของผู้ ฟ้ องคดี
ได้สน้ิ อายุไปแล้ว ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
มีมติยนื ตามคาสังลงโทษของคณะอนุ
่
กรรมการฯ ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่ อศาลขอให้เพิกถอน
คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทล่ี งโทษผูฟ้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีแจ้งเวียนหนังสือขอขมาต่อผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ลี งโทษไม่อนุ ญาต
ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาดและเจ้าหน้ าที่รบั อนุ ญาตในระบบการซื้อ ขาย
หลัก ทรัพ ย์นั น้ ต้อ งแยกพิจารณาเป็ นสองกรณี คือ กรณี ไ ม่อ นุ ญ าตให้ผู้ฟ้ อ งคดีปฏิบตั ิง าน
เป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาด และกรณีไม่อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้ าที่รบั อนุ ญาต
ในระบบการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ โดยกรณี ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติง านเป็ น เจ้า หน้ า ที่
การตลาดนัน้ เมื่อ การลงโทษดังกล่ าวเป็ นมติของคณะอนุ กรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิก
และผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าต ซึ่ง มีอ านาจในการลงโทษผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตตามข้อ ๑๔ ของข้อ บัง คับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง ใบอนุ ญาตเป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาด (ประกาศ ณ วันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗) กรณีจงึ เป็ นการพิจารณาและออกคาสังลงโทษโดยคณะอนุ
่
กรรมการ
ผู้มอี านาจในการพิจารณาความผิดและลงโทษแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ใบอนุ ญ าตเป็ น เจ้า หน้ า ที่ก ารตลาดของผู้ ฟ้ องคดีส้ิน อายุ เ มื่อ วัน ที่ ๒๑ ธัน วาคม ๒๕๔๐
และผู้ฟ้ อ งคดีมไิ ด้ขอใบอนุ ญ าตดัง กล่ าวอีก จึง เห็นได้ว่ าในช่ ว งระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๔๓ ถึง วัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ ที่ค ณะอนุ ก รรมการลงโทษผู้ฟ้ องคดีม ิใ ห้
ปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาด ผู้ฟ้องคดีไม่มสี ถานภาพเป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาดเนื่องจาก
เป็ นผูต้ ้องห้ามมิให้ปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าที่การตลาดตามข้อ ๒ ของข้อบังคับดังกล่ าว ดังนัน้
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยมติคณะอนุ กรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบั ใบอนุ ญาตลงโทษ
ไม่อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้ าที่การตลาด จึงเป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
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ส าหรับ กรณี ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติง านเป็ น เจ้า หน้ า ที่ร ับ อนุ ญ าตในระบบ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์นัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุ กรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิก
และผูร้ บั อนุ ญาตเป็ นผู้ออกคาสังลงโทษผู
่
ฟ้ ้ องคดีในฐานะเจ้าหน้ าทีร่ บั อนุ ญาตโดยไม่ปรากฏว่า
คณะอนุ กรรมการดังกล่ าวได้รบั มอบหมายจากผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้อานาจลงโทษ
ดังกล่าว คาสังลงโทษในส่
่
วนนี้จงึ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๐ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้ าที่รบั อนุ ญาตในระบบซื้อขาย และข้อ ๑๑ ของประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตในระบบซือ้ ขาย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๑
ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคาสังลงโทษของคณะอนุ
่
กรรมการเป็ นการลงโทษตามหน้าที่
ที่ได้กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตัง้
อนุ ก รรมการพิจารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบั ใบอนุ ญ าต และคณะอนุ กรรมการดังกล่ าวก็ม ี
ผู้จ ัด การตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ป็ น อนุ ก รรมการอยู่ด้ว ย ค าสัง่ ดัง กล่ า วจึง เป็ น ค าสัง่ ที่ช อบด้ว ย
กฎหมาย นั น้ เมื่อ พิจ ารณาข้อ ๗ ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง
ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การซื้อ ขาย การช าระราคาและการส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย น
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๐ ของประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย
เรื่อ ง เจ้า หน้ า ที่ร ับ อนุ ญ าตในระบบซื้อ ขาย และข้อ ๑๑ ของประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง เจ้า หน้ า ที่ร ับ อนุ ญ าตในระบบซื้อ ขาย (ฉบับ ที่ ๑)ฯ ซึ่ง ก าหนด
เช่นเดียวกันว่า ให้ผจู้ ดั การมีอานาจสังลงโทษเจ้
่
าหน้าทีร่ บั อนุญาต โดยไม่ปรากฏว่ามีขอ้ กาหนด
ให้อานาจในการแต่งตัง้ อนุ กรรมการขึ้นเพื่อการพิจารณาความผิดและลงโทษ อีกทัง้ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตัง้ อนุ กรรมการพิจารณาโทษ
สมาชิก และผู้ร บั ใบอนุ ญ าต ก าหนดให้ค ณะอนุ ก รรมการดัง กล่ า วมีห น้ า ที่ ๒ ประการ คือ
๑. พิจารณาข้อเท็จจริง และลงโทษสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของสมาชิกที่ฝ่าฝื น
หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ บัง คับ ระเบีย บ
หรือ ประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย มติคณะกรรมการ และมติท่ปี ระชุมสมาชิก
แล้ว รายงานการลงโทษให้ค ณะกรรมการทราบ ๒. พิจารณาข้อ เท็จจริงและพยานหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสรุปผลการกระทาผิด และพิจารณาลงโทษผูร้ บั ใบอนุ ญาตเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้ า ที่ใ นข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง ใบอนุ ญ าตเป็ น เจ้า หน้ า ที่
การตลาด จึงเห็นได้ว่า อานาจหน้าที่ประการที่ ๒ ของคณะอนุ กรรมการดังกล่าวนี้ เป็ นอานาจ
ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษผู้รบั ใบอนุ ญาตที่เป็ นเจ้าหน้าที่การตลาดเท่านัน้ หาได้ม ี
อานาจในการพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตในระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
แต่ อ ย่ า งใดไม่ พิพ ากษาให้ เ พิก ถอนค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีล งโทษผู้ ฟ้ องคดีด ัง กล่ า ว
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๔)
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พฤติ การณ์ ข องผู้ประเมิ นราคาทรัพ ย์สิ นรับอนุ ญ าตที่ ใช้ วิธี การประเมิ นราคา
โดยเพียงแต่ สอบถามข้อมูลราคาซื้อขายที่ ดินบริ เวณใกล้เคี ยง โดยไม่ได้ สอบถามราคา
ประเมิ นของทางราชการด้ วย ถือ ได้ ว่าเป็ นการด าเนิ นการประเมิ นราคาที่ ไ ม่ มีข้ อ มูล
ครบถ้ วน มี ความบกพร่ องและไม่เหมาะสม อันไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิ ช าชี พ ชอบที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐผู้มี อ านาจหน้ า ที่ จ ะมี ค าสัง่ พัก การให้ ค วามเห็น ชอบ
การเป็ นผู้ประเมิ นราคาทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ าวได้ ทัง้ นี้ ตามข้ อ ๙ ของประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ ความเห็นชอบ
ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘
การที่ ส านั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งได้ ร บั
มอบหมายจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ออกระเบี ย บ
กาหนดให้ การประกอบวิ ชาชี พประเมิ นราคาทรัพย์สินเกี่ยวกับตลาดทุนและการซื้อขาย
หลัก ทรัพ ย์ ต้ อ งเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ ถื อ เป็ นการจัด ระเบี ย บ
การประกอบวิ ชาชี พและเป็ นการคุ้มครองผู้บริ โภค ดังนัน้ การที่สานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์มี ค าสัง่ พัก การให้ ค วามเห็ น ช อบผู้ฟ้ องคดี
เป็ นผู้ป ระเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น จึ ง เป็ นการจ ากัด สิ ท ธิ ของผู้ฟ้ องคดี โดยอาศัย อ านาจ
ตามบทบัญญัติเฉพาะ เพื่อประโยชน์ ในการจัดระเบียบการประกอบวิ ชาชี พและคุ้มครอง
ผู้บริ โภค จึงไม่เป็ นการขัดต่ อมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัด ประกอบธุรกิจหลักรับประเมินหรือวิเคราะห์
ราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สนิ หรือสินทรัพย์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทุกชนิด และเป็ น
ผู้ได้รบั การเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ น
ผู้ ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ ส ิน ตามประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เรื่อ ง การให้ ค วามเห็ นชอบผู้ ประเมินราคาทรัพ ย์ ส ิน ต่ อ มา ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส ัง่ พัก การให้ ค วามเห็นชอบผู้ ฟ้ องคดี
เป็ น ผู้ ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิ น ด้ว ยเหตุ ผ ลว่ า ผู้ ฟ้ องคดีม ีคุ ณ สมบัติ ไ ม่ เ หมาะสมในการเป็ น
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เนื่องจากพนักงานอัยการมีคาสังฟ
่ ้ องผูฟ้ ้ องคดี
ในข้อหาสนับสนุ นผู้อ่ ืนกระทาการยักยอกทรัพย์ของธนาคาร ก. จากัด (มหาชน) โดยมีมูลเหตุ
จากการที่ผู้ฟ้ องคดีประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ถู กต้องเหมาะสม และมีคดีอยู่ระหว่าง
การพิจ ารณาของพนั ก งานอัย การในข้อ หาเดีย วกัน อีก ผู้ ฟ้ องคดีอุ ท ธรณ์ ค าสัง่ พัก การให้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง...๕๙๙

ความเห็นชอบดังกล่าวต่ อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี)
โดยเห็นว่าคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผลการพิจารณาปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
มีมติยนื ตามคาสังของส
่
านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี
จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทย่ี นื ตามคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบ
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กรณีท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถูกฟ้องคดี
นาเอาเหตุท่ผี ถู้ ูกฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประเมินราคาหลักประกันทีน่ ามาใช้เป็ นหลักประกัน
ในการขอสินเชื่อจากธนาคารสูงกว่ าราคาปกติโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นซึ่งท าการประเมิน
ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทารายงานการประเมินไว้แล้วถึง ๒ ปีเศษ และในกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดี
นาเอาราคาประเมินกลางของสานักงานทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมมาเทียบเคียงมาเป็ นเหตุในการพิจารณามีคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดี
เป็ น ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่ า เป็ นการกระท าที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมายนัน้
ในประเด็นนี้เป็ นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีในเรื่องมาตรฐาน
การประเมินราคาทรัพ ย์ส ิน ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้นได้วนิ ิจฉัยว่า หากผู้ฟ้ องคดีประเมินราคา
ทรัพ ย์ ส ิน โดยถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการประเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน ก็ ไ ม่ น่ า จะเกิ ด
ความเสีย หายแก่ ธ นาคารเป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากหากที่ดิน ที่น ามาเป็ น หลัก ประกัน
การขอสินเชื่อมีราคาสูงตามความเป็ นจริง ธนาคารก็สามารถบังคับเอาจากหลักประกันดังกล่าว
ได้ร าคาเพีย งพอที่จ ะน ามาช าระหนี้ เ งิน กู้ย ืม ได้ ก็จ ะไม่ เ กิด ความเสีย หายแก่ ธ นาคารหรือ
เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ จึงพอฟงั ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีประเมินราคาทีด่ นิ โดยไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการประกอบอาชีพ เมื่อ ผู้ฟ้อ งคดีมไิ ด้โ ต้แ ย้ง ค าวินิจฉัยของศาลปกครองชัน้ ต้นว่ า
การประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารเป็ นจานวนมาก
อย่ างไร และไม่ ไ ด้โต้ แย้ง กรณี ท่ีศาลปกครองชัน้ ต้ นวินิ จฉั ยว่ าผู้ ฟ้ องคดีเ คยให้ถ้ อ ยค าชี้แจง
ข้อ เท็จ จริง ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยเร่งด่วนตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง วิธ ีการประเมิน ของผู้ฟ้องคดี
จึงเพีย งแต่ ส อบถามราคาซื้อ ขายที่ดิน บริเ วณใกล้เ คีย งโดยมิได้ส อบถามราคาประเมิน ของ
ทางราชการ จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยวิธกี ารดังกล่าวจริง
กรณีจงึ ฟงั ได้ว่าผู้ฟ้ องคดีไม่ได้ใช้ข้อ มูล ที่ค รบถ้วนในการประเมินราคาทรัพ ย์ส ินอันจะถือว่ า
ได้ด าเนิ นการตามมาตรฐานการประเมินราคาทรัพ ย์ส ิน จากพฤติกรรมดังกล่ าวจึงฟ งั ได้ว่ า
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ ส ิน โดยบกพร่ อ ง ไม่ เ หมาะสม ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๐๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การประกอบอาชีพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสังยื
่ นตามคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดี
เป็ นผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ตามข้อ ๙๑ ของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพย์ เรื่อ ง การให้ค วามเห็นชอบผู้ประเมินราคาทรัพย์ส ิน ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๓๙ แจ้งไปยังเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีประเมินราคาที่ดนิ บางรายผิดจากความเป็ นจริงมาก ธนาคารจึงได้ทกั ท้วง แต่ผู้ฟ้องคดี
ไม่สามารถอธิบายเหตุผล รวมทัง้ มิได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปญั หาดังกล่าว ธนาคารจึงได้ตดั
รายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากรายชื่อบริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่ธนาคารให้ความเห็นชอบ ดังนัน้
แม้ในเวลาต่ อมาธนาคารแห่ งประเทศไทยจะได้ประกาศรายชื่อบริษัทประเมินราคาทรัพย์ส ิน
ที่ธนาคารให้ความเห็นชอบส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม
แต่ ข้อ เท็จ จริง ที่ป รากฏตามหนั งสือ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ลงวัน ที่ ๕ สิง หาคม ๒๕๓๙
มิได้ถู กลบล้างไปด้วย ผู้ถู กฟ้ องคดีชอบที่จะน าพฤติกรรมของผู้ฟ้ องคดีท่ปี รากฏตามหนังสือ
ดังกล่าวมาประกอบการใช้ดุลพินิจออกคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ ได้
สาหรับประเด็นทีศ่ าลอาญากรุงเทพใต้พพิ ากษายกฟ้องผูฟ้ ้ องคดีในข้อหายักยอกทรัพย์นนั ้
เป็ น การด าเนิ น การในกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญา ส่ ว นการด าเนิ นการของส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ีม ีค าสัง่ พัก การให้ ค วามเห็ น ชอบ
๑

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘
ข้อ ๙ หากสานักงานพบว่าผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ รายใดไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓
หรือ ปฏิบตั ิห น้ าที่บ กพร่อ ง ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ค รบถ้ว น หรือ ฝ่าฝื น ข้อ ก าหนดตามประกาศนี้ ส านักงานอาจดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) สังให้
่ มาชีแ้ จง หรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) สังให้
่ แก้ไขการกระทา หรือสังให้
่ กระทาหรืองดเว้นการกระทา
(๓) สังพั
่ กการให้ความเห็นชอบ เป็นระยะเวลาทีก่ าหนด ในกรณีท่ี
(ก) เหตุตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นมีลกั ษณะร้ายแรง
(ข) มีเหตุตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น เกิดซ้าขึน้ อีกภายในช่วง ๒ ปี ใดๆ
(ค) ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ไม่ดาเนินการตามคาสังตาม
่
(๑) หรือ (๒)
ในกรณีทส่ี านักงานกาหนดระยะเวลาการสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง (๓) อันเป็ นผลให้ผปู้ ระเมิน
ราคาทรัพ ย์ส ิน นัน้ ไม่อ าจลงนามในรายงานประเมิน ค่ าทรัพ ย์ส ิน ได้อีกตลอดระยะเวลาการให้ค วามเห็น ชอบที่ย งั เหลือ อยู่
สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาหรือเงือ่ นไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลนัน้ ในคราวต่อไปด้วยก็ได้
เมื่อพ้นระยะเวลาที่สานักงานสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือระยะเวลาการรับพิจารณาคาขอ
ตามวรรคสอง หรือ เมื่อ บุค คลที่ถูก สังพั
่ กการให้ค วามเห็น ชอบได้ปฏิบตั ิต ามเงื่อ นไขที่ส านักงานกา หนดในวรรคสองแล้ว
สานักงานจะไม่นาประวัตกิ ารกระทาทีเ่ ป็ นเหตุให้สานักงานสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบนัน้ มาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ป ระเมินราคาทรัพ ย์ส ิน เป็ น เรื่อ งการพิจารณาในทางปกครองที่ม ีก ฎหมาย
ให้อานาจไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘ ซึ่ง มีห ลัก เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาแตกต่ า งจาก
การด าเนิ นคดีอ าญา โดยการมีค าสัง่ พัก การให้ค วามเห็นชอบผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ประเมิน ราคา
ทรัพย์สนิ นัน้ มีประเด็นทีต่ ้องพิจารณาว่า พฤติกรรมของผูฟ้ ้ องคดีเข้าลักษณะเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ
ไม่ เ หมาะสมในการเป็ น ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะตามข้อ ๓๒
ของประกาศฉบับดังกล่าวหรือไม่ ซึง่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูถ้ ูกฟ้องคดีมดี ุลพินิจรับฟงั ข้อเท็จจริงเท่าทีป่ รากฏเพื่อพิจารณามีคาสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบ
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ประเมินราคาทรัพ ย์ส ินได้โ ดยไม่จาต้องรอให้ผ ลการดาเนิ นคดีอาญาถึง ที่สุ ด
เสียก่อน และแม้ว่าผลการพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้จะมีคาพิพากษายกฟ้องผูฟ้ ้ องคดี
ในข้อหายักยอกทรัพย์ก็ตาม แต่คาพิพากษาดังกล่าวก็มไิ ด้วนิ ิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีได้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ถูกต้องเหมาะสมเป็ นไปตามมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ แต่อย่างใด ดังนัน้
แม้ใ นคดีอ าญาศาลมิไ ด้ม ีค าพิพ ากษาว่ า ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ก ระท าความผิด ตามที่ถู ก กล่ า วหา
ก็ไ ม่ ท าให้ ค าสัง่ พัก การให้ ค วามเห็น ชอบผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน เป็ น ค าสัง่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘
ข้อ ๓ บุคคลทีย่ ่นื คาขอความเห็นชอบตามข้อ ๒ เพื่อเป็ นผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รบั ความเห็นชอบจากสมาคมให้เป็ นบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อประชาชน
(๒) ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ทอ่ี อกตาม
กฎหมายดังกล่าว หรือพฤติกรรมทีท่ าให้สานักงานพิจารณาได้ว่าผูย้ น่ื คาขอความเห็นชอบนัน้ มีคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็ น
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(๓) มีผบู้ ริหาร และผูป้ ระเมินราคาหลัก ทีม่ จี ริยธรรม มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจทีจ่ ะดาเนินการ
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตัง้ ใจทีจ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีประวัตเิ คยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากการกระทาทุจริต
(ข) มีประวัตกิ ารทางานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
(ค) มีประวัตกิ ารบริหารงานหรือการกระทาอื่นใดอันเป็ นเหตุให้เกิดการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลายครัง้ หรือทีเ่ ป็ นความผิดร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบ
ในการบริหารงาน หรือมีประวัตกิ ารดาเนินงานอื่นทีท่ าให้สานักงานพิจารณาได้ว่า มีคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสมในการเป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูล้ งลายมือชือ่ ในรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ซึง่ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(๔) ไม่มปี ระวัตกิ ารขาดความรับผิดชอบหรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเยีย่ งผูม้ วี ชิ าชีพจะพึงกระทา
ในการประเมินค่าทรัพย์สนิ เพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน
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นอกจากนี้ ข้อโต้แย้งที่ว่า ค าสังพั
่ กการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้ องคดีเป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นการจากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม
ตามมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นัน้ เห็นว่า การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี าสังยื
่ นตามคาสังของส
่
านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีส่ งพั
ั ่ กการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นการออกคาสังโดยอาศั
่
ย
๓
อานาจตามมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึง่ บัญญัตใิ ห้ผู้ถูกฟ้องคดีมอี านาจกากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
การออกหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน อานาจดังกล่าวให้รวมถึงการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี การที่สานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ซ่ึง ได้รบั มอบหมายจากผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้อ อกระเบีย บ
ก าหนดให้ก ารประกอบวิช าชีพ ประเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน เกี่ย วกับ ตลาดทุ น และการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาทรัพย์สนิ โดยถู กต้องเพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์
อัน เป็ น การจัด ระเบีย บการประกอบวิช าชีพ และเป็ น การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค ดัง นั น้ การที่
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม ี ค าสั ง่ พั ก การให้
ความเห็น ชอบผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน จึง เป็ น การจ ากัด สิท ธิข องผู้ ฟ้ องคดี
โดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายเฉพาะ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการจัด ระเบีย บ

๓

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าทีว่ างนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนกากับดูแลในเรื่อง
หลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการและการป้องกันการกระทา
อันไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๒) กาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับคาขออนุ ญาต คาขอรับใบอนุ ญาต ใบอนุ ญาต หรือการประกอบกิจการตามที่
ได้รบั ใบอนุญาต
(๓) วางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ
(๔) ออกระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตัง้ ถอดถอน
และวินยั พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่า งๆ
(๔/๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาปญั หาที่อ าจเกิดขึ้นอันเนื่อ งมาจากการใช้บงั คับ
พระราชบัญญัตนิ ้ี
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิ ้ี
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดใดๆ ทีใ่ ช้เป็ นการทัวไป
่ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บงั คับได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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การประกอบวิชาชีพและเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงไม่เป็ นการขัดต่อมาตรา ๕๐ วรรคสอง๔
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๔๐ และการจากัดสิทธิการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นการจากัดสิทธิเฉพาะการประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวกับตลาดทุน
และการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต ามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากมิใช่เป็ นการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ดังกล่าวมาข้างต้นผูฟ้ ้ องคดียงั สามารถเป็ นผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ได้ตามปกติ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
มีคาสังยื
่ นตามคาสังของส
่
านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่พี กั
การให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๕)
๒. การเงิ น การคลัง และการธนาคาร
โดยที่ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ก าหนดว่ า เมื่ อ ศาลสัง่ พิ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์ลู ก หนี้ เ ด็ด ขาดแล้ ว เจ้ า หนี้ จ ะขอรับ ช าระหนี้ ไ ด้
ก็แต่ โดยปฏิ บตั ิ ตามวิ ธีการที่ กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์
มีอานาจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดการและจาหน่ ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนัน้ เมื่อศาลแพ่ง
ได้ มี ค าพิ พากษาให้ บริ ษัทเงิ นทุ นหลักทรัพย์ ซ. ช าระเงิ นให้ แก่ ผ้ ฟ
ู ้ องคดี จึ งมี ผลท าให้
ผูฟ้ ้ องคดีมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ ตามคาพิ พากษาของบริ ษทั ดังกล่าว และเมื่อศาลล้มละลายกลาง
ได้ มีคาสังพิ
่ ท ักษ์ ท รัพย์เด็ด ขาดบริ ษัท ข้ างต้ น แล้ ว อ านาจในการจัด การและจาหน่ าย
ทรัพย์สินของบริ ษัทเงิ นทุนหลักทรัพย์ ซ. จึงตกอยู่กบั เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์แต่ เพียง
ผู้เ ดี ย ว การที่ องค์ การเพื่ อการปฏิ รู ประบบสถาบันการเงิ นไม่ ด าเนิ นการให้ ผ้ ูฟ้ องคดี
แลกเปลี่ยนเงิ นตามตั ๋วสัญญาใช้ เงิ นเป็ นบัตรเงิ นฝากของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
จึงไม่ถือเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ

๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๕๐
ฯลฯ
ฯลฯ
การจากัดเสรีภ าพตามวรรคหนึ่ งจะกระทามิไ ด้ เว้น แต่ โ ดยอาศัย อ านาจตามบทบัญญัติแ ห่ งกฎหมายเฉพาะ
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ ครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็ นธรรม
ในการแข่งขัน
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โดยที่ ข้อ ๓ ของข้อบังคับกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น
ว่ า ด้ ว ยการประกันผู้ฝ ากเงิ น และเจ้ าหนี้ ข องสถาบัน การเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้
สถาบัน การเงิ น หมายถึ ง ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลัก ทรัพ ย์
และบริ ษั ท เครดิ ต ฟองซี เ อร์ ซึ่ ง เปิ ดด าเนิ นกิ จ การตามปกติ แ ละมิ ไ ด้ ถ ูก สัง่ ให้ ร ะงับ
การด าเนิ นกิ จการภายในวัน ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๔๐ หรื อ ที่ ถ กู ระงับการด าเนิ นกิ จ การ
แต่ ได้ ปรับปรุงฐานะทางการเงิ นจนสามารถเปิ ดดาเนิ นกิ จการได้ ตามกฎหมายในภายหลัง
ดัง นั น้ เมื่ อ ผู้ฟ้ องคดี เป็ นผู้ถื อ ตัว๋ สัญ ญาใช้ เงิ นที่ อ อกโดยบริ ษัท เงิ นทุ น หลัก ทรัพ ย์ ซ.
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคาสังให้
่ ระงับการดาเนิ นกิ จการ และแผนฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษัท ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร บั ความเห็น ชอบจากองค์ก ารเพื่ อ การปฏิ รูป ระบบสถาบัน
การเงิ น จึงไม่สามารถเปิ ดดาเนิ นการได้ บริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ ซ. จึงมิ ใช่ สถาบันการเงิ น
ตามที่ บ ทบัญ ญัติ ข้ า งต้ น ก าหนดไว้ ผู้ฟ้ องคดี จึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ ร บั ความช่ ว ยเหลื อ
จากกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคาร
แห่ งประเทศไทยในส่วนที่ เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น
ส่วนธนาคารแห่ งประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนัน้ ไม่มีบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมายใดกาหนดให้ มีหน้ าที่ ช่วยเหลือผู้ฝากเงิ นของสถาบันการเงิ นที่ ถกู สังระงั
่ บ
การดาเนิ นกิ จการ ฉะนัน้ การกระทาขององค์การเพื่อการปฏิ รปู ระบบสถาบันการเงิ น
กองทุ น เพื่ อ การฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมิ ได้เป็ นการละเมิ ดต่ อผู้ฟ้องคดีอนั เกิ ดจากการ
ละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม มีนิติบุคคลผู้ถอื หุ้นจานวน ๗ ราย
มาร่วมลงทุน โดยในระหว่างที่รอใบอนุ ญาตจัดตัง้ บริษทั จากกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีได้นา
เงินค่ าหุ้นไปฝากไว้ก ับผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง คือ บริษัท เงินทุ นหลักทรัพย์ ซ. และบริษัทดังกล่ าว
ได้ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินให้ผฟู้ ้ องคดียดึ ถือไว้เป็ นหลักฐาน ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔) โดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) มีคาสังให้
่
บริษัท เงิน ทุ น หลัก ทรัพ ย์ ซ. ระงับ การด าเนิ น กิจ การเพื่อ แก้ ไ ขฐานะและการด าเนิ น งาน
ของบริษทั ซึง่ ต่อมาบริษทั ดังกล่าวได้เสนอแผนการแก้ไขฟื้นฟูฐานะของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
องค์ก ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แต่ค ณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงินเห็นว่าบริษทั ดังกล่าวไม่อาจดาเนินงานต่อไปได้ จึงมีคาสังให้
่ คณะกรรมการของ
บริษทั ข้างต้นพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะและแต่งตัง้ บุคคลเป็ นคณะกรรมการเพื่อดาเนินการแทน
บริษัท โดยมีน าง ม. เป็ น ประธานกรรมการ ต่ อมา คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ระบบสถาบันการเงินได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้
ทีส่ ุจริตของบริษทั ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ กาหนดหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินและเจ้า หนี้ท่สี ุจริตของบริษทั ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการตาม
คาสังกระทรวงการคลั
่
ง โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟู และพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน และ/หรือกระทรวงการคลังกาหนด ซึ่ง ได้แก่ ประกาศธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั ๋วบริษัท เงิน ทุน ๔๒ บริษัท
(คปต. ๔๒) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือถึงคณะกรรมการองค์การ
ปฏิรปู ระบบสถาบันการเงินและผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ เพื่อขอผ่อนผันให้ผฟู้ ้ องคดีเปลีย่ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ผู้ฟ้องคดีถืออยู่เป็ นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิเข้าโครงการข้างต้นตามหลักเกณฑ์เดียวกับผู้ฝากเงินได้
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้ย่นื คาขอเปลีย่ นตั ๋วบริษทั เงินทุนเป็ นบัตรเงินฝากต่อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซ.
รวมเป็ นเงิน ๑๐๔,๑๖๔,๔๘๙.๙๓ บาท และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกบัตรเงินฝาก
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามจานวนเงินดังกล่าว อย่างไรก็ด ี ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
แลกตั ๋วบริษทั เงินทุนเป็ นบัตรเงินฝากอีกจานวน ๓๐,๗๘๘,๔๙๐.๘๑ บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
บริษัท เงินทุ นหลัก ทรัพย์ ซ. หักออกจากยอดเงินตามตัว๋ เงินฝากโดยอ้ างว่ าเป็ นค่ าใช้ จ่ าย
ในการจัดตัง้ บริษัท แต่ ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้ องคดีมมี ติไม่อนุ มตั ิให้ห กั เงินดังกล่ าว อีกทัง้
ศาลแพ่ งได้ ม ีค าพิพ ากษาให้ บ ริษั ท เงิน ทุ น หลัก ทรัพ ย์ ซ. ช าระเงิน จ านวนข้ า งต้ น ให้ แ ก่
ผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ขอให้องค์ก ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑)
กองทุ น เพื่อการฟื้ นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒) ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓
และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ร่วมกันดาเนินการให้คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงินจัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ ผู้ฟ้องคดี หรือให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั สิทธิเปลี่ยนเงินจานวน
ดังกล่าวเป็ นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือตั ๋วเงินของสถาบันการเงินทีเ่ ป็ น
ผู้ ด าเนิ นการแทนต่ อ ไป ซึ่ ง ต่ อ มาผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ ม ีห นั ง สือ แจ้ ง ให้ ผู้ ฟ้ องคดีท ราบว่ า
ไม่สามารถจัดสรรเงินจานวนดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะศาลล้มละลายกลางได้มคี าสัง่
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. แล้ว และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดี
ทราบว่าโครงการรับแลกเปลี่ยนตั ๋วสัญ ญาใช้เ งิน ที่ทางการได้ดาเนินการช่วยเหลือ ผู้ฝ ากเงิน
หรือ เจ้าหนี้ส ถาบันการเงินที่ถู กปิ ดกิจการได้ส้นิ สุด ระยะเวลาแล้ว จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีย่นื ค าขอ
รับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในกาหนด แต่ ผู้ฟ้อ งคดีเห็นว่าคาสังตามหนั
่
งสือ
ทัง้ สองฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังให้
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีร่ ว่ มกันรับผิดชอบโดยการเปลีย่ นตั ๋วสัญญาใช้เงินของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นบัตรเงินฝาก

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๐๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในต้นเงินจานวน ๓๐,๗๘๘,๔๙๐.๘๑ บาท พร้อมดอกเบีย้
หากไม่สามารถเปลีย่ นได้กใ็ ห้ชดใช้เงินแทน
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็ นผูถ้ อื ตั ๋วสัญญาใช้เงินของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. ที่ถูกสังให้
่ ระงับ
การดาเนินกิจการ จึงถือเป็ นผู้ฝากเงินของบริษัทที่ถูกระงับการดาเนินกิจการตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชกาหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ย่อมมีหน้ าที่
ทีต่ อ้ งให้ความช่วยเหลือตามมาตรา ๗ (๒)๖ แห่งพระราชกาหนดเดียวกัน ซึง่ การช่วยเหลือในกรณีน้ี
ก็คอื การออกประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ค วามช่ ว ยเหลือ ผู้ฝ ากเงินและเจ้าหนี้ ท่สี ุ จริต ของบริษัทที่ถู ก ระงับ การดาเนิ นกิจการ
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยข้อ ๒๗ ของประกาศดังกล่าวกาหนดให้ผฟู้ ้ องคดีไปดาเนินการ
ขอเปลี่ยนตั ๋วสัญญาใช้เงินเป็ นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อ นไขที่ธ นาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดไว้ ซึ่ง ปรากฏว่ าผู้ฟ้ องคดี
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยขอใช้สทิ ธิแลกตั ๋วเงินรวมเป็นเงิน ๑๐๔,๑๖๔,๔๘๙.๙๓ บาท และ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกบัตรเงินฝากให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจานวนเงินดังกล่าวแล้ว
สาหรับเงินจานวน ๓๐,๗๘๘,๔๙๐.๘๑ บาท ผู้ฟ้อ งคดีไม่ได้ย่นื คาขอใช้สทิ ธิเนื่อ งจากบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. โต้แย้งว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นหนี้เงินจานวนดังกล่าวอยู่ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้นากรณี
๕-๖

พระราชกาหนดการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๓ ในพระราชกาหนดนี้
“บริษัทที่ถูก ระงับ การด าเนิน กิจการ” หมายความว่ า บริษัทเงิน ทุน และบริษัทเงิน ทุ น หลัก ทรัพ ย์ท่ถี ู กระงับ
การดาเนินกิจการตามคาสังของรั
่
ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ สังโดยอาศั
่
ยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
“ผูฝ้ ากเงิน” หมายความว่า ผูฝ้ ากเงินทุกประเภทของบริษทั ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการ และหมายความรวมถึง
ผูถ้ อื ตั ๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ อกเพือ่ การกูย้ มื หรือรับเงินจากประชาชน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๗ ให้องค์การมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพ ย์ท่ถี ูกระงับ
การดาเนินกิจการตามคาสังของรั
่
ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึง่ สังโดยอาศั
่
ยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ช่วยเหลือผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ทส่ี ุจริตของบริษทั ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการ
๗
ประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อ การปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน เรื่อ ง หลักเกณฑ์การให้ค วามช่ว ยเหลือ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ทส่ี ุจริตของบริษทั ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐
ข้อ ๒ การให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ฝ ากเงิน และเจ้าหนี้ท่ีสุ จริต ของบริษัทที่ถู กระงับการดาเนิ น กิจการตามคาสัง่
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ทางการได้จดั ให้มกี ารดาเนินการไปแล้ว จึงให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ กองทุนเพื่อการฟื้ น ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน และ/หรือ กระทรวงการคลัง กาหนด
๖ พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง...๖๐๗

การโต้แย้งดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่งได้มคี าพิพากษาให้บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซ.
ชาระเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี จากผลของคาพิพากษาดังกล่าวทาให้ผฟู้ ้ องคดีมสี ถานะ
เป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. ประกอบกับโครงการธนาคารกรุงไทย
รับเปลีย่ นตั ๋วบริษทั เงินทุน ๔๒ บริษทั ได้สน้ิ สุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิ
นาหนี้จานวนนี้ไปแลกเปลีย่ นเป็ นบัตรเงินฝากตามโครงการดังกล่าวได้ นอกจากนัน้ ยังปรากฏว่า
ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. ซึง่ เป็ นเวลา
ก่ อ นที่ศ าลแพ่ ง จะมีค าพิพ ากษา และเจ้า พนักงานพิทกั ษ์ ทรัพ ย์ได้มคี าสังพิ
่ ทกั ษ์ ทรัพ ย์แล้ว
เมื่อ ผู้ฟ้อ งคดีได้ย่นื คาร้อ งขอรับชาระหนี้ต่ อ เจ้าพนัก งานพิทกั ษ์ ทรัพ ย์แ ล้ว ตามมาตรา ๒๗๘
แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่มหี น้าทีใ่ นการช่วยเหลือ
ผู้ฟ้ อ งคดีส าหรับเงินจานวนดัง กล่ าวอีก ต่ อ ไป ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๒๒ ๙ แห่งพระราชบัญ ญัติ
เดียวกัน การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ดาเนินการให้ผฟู้ ้ องคดีแลกเปลี่ยนเงินตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ที่เหลือเป็ นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน้ าที่
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั แิ ต่อย่างใด
สาหรับกรณีของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ นัน้ โดยทีม่ าตรา ๒๙ อัฎฐ (๔)๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญ ญัติธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๕ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
กาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอานาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่กรณี สาหรับ
๘-๙

พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๒ เมือ่ ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แต่ผเู้ ดียวมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดการและจาหน่ายทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ หรือกระทาการทีจ่ าเป็นเพือ่ ให้กจิ การของลูกหนี้ทค่ี า้ งอยู่เสร็จสิน้ ไป
(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สนิ ซึง่ จะตกได้แก่ลกู หนี้ หรือซึง่ ลูกหนี้มสี ทิ ธิจะได้รบั จากผูอ้ ่นื
(๓) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสูค้ ดีใดๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๗ เมื่อศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ ทรัพ ย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้จะขอรับชาระหนี้ไ ด้ก็แต่โดยปฏิบตั ิตาม
วิธีก ารที่ก ล่า วไว้ใ นพระราชบัญญัติน้ี แม้จะเป็ น เจ้าหนี้ ต ามค าพิพ ากษา หรือ เป็ น เจ้า หนี้ ท่ีไ ด้ฟ้ องคดีแ พ่ ง ไว้แ ล้ว แต่ ค ดี
ยังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตาม
๑๐
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ อัฎฐ ให้กองทุนมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี
และอานาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ค้าประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั ๋วเงิน
(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่กรณีสาหรับผู้ฝากเงิน หรือ เจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ต้อ ง
เสียหาย เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง
๙ ประกาศคณะกรรมการองค์การเพอื่ การปฏิร ูประบบสถาบันการเง ิน เร อื่ งหล ักเกณฑ์การให ้ความช่วยเหล ือผูฝา้ กเง ินและเจ ้าหนี้ท ี่สุจริตของบริษัท ที่ถ ูกระงับ การดาเนิน กิจการลงว
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๖๐๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูฝ้ ากเงิน หรือเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินทีต่ ้องเสียหายเนื่องจากสถาบันดังกล่าวประสบวิกฤตการณ์
ทางการเงินอย่างร้ายแรง และมาตรา ๒๙ เตรส (๑) ๑๑ กาหนดให้คณะกรรมการจัดการของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอานาจและหน้าทีใ่ นการออกข้อบังคับเพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ อัฎฐ
เมือ่ คณะกรรมการจัดการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๐ ตรี และมาตรา ๒๙
อัฎฐ (๓) และ (๔) ประกอบมาตรา ๒๙ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันออกข้อบังคับกองทุน
เพื่อ การฟื้ นฟู แ ละพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน ว่า ด้ว ยการประกันผู้ฝ ากเงิน และเจ้า หนี้ของ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่กรณี สาหรับผู้ฝากเงิน
หรือ เจ้าหนี้ของสถาบัน การเงินที่ต้อ งเสียหายจากการที่ส ถาบันการเงินประสบวิกฤตการณ์
ทางการเงินอย่างร้ายแรง โดยข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าวกาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ประกัน
การชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นเงินบาทแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน และข้อ ๓
ของข้อ บังคับ เดียวกัน ก าหนดให้ส ถาบันการเงินตามข้อ บังคับนี้หมายถึง ธนาคารพาณิช ย์
บริษทั เงินทุน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ และบริษทั เครดิตฟองซีเอร์ ซึง่ เปิดดาเนินกิจการตามปกติ
และมิไ ด้ ถู ก สัง่ ให้ ร ะงับการด าเนิ นกิ จการภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ หรือ ที่ถู ก ระงั บ
การดาเนินกิจการแต่ได้ปรับปรุงฐานะทางการเงินจนสามารถเปิดดาเนินกิจการได้ ตามกฎหมาย
ในภายหลัง เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ นผู้ ถื อ ตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งินที่อ อกโดยบริษัท เงินทุ นหลักทรัพย์ ซ.
ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ มีคาสังให้
่ ระงับการดาเนินกิจการ และแผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ดังกล่าว
ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่สามารถเปิ ดดาเนินการได้ ดังนัน้ บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. จึงมิใช่สถาบันการเงินตามข้อ ๓ ของข้อบังคับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิ
ทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ นัน้ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกาหนดให้มหี น้าทีช่ ่วยเหลือผูฝ้ ากเงิน
ของสถาบันการเงินทีถ่ ูกสังระงั
่ บการดาเนินกิจการ กรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีเห็นว่าเมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้รว่ มกันออกแถลงการณ์ยนื ยันในการช่วยเหลือผูฝ้ ากเงินกับบริษทั ทีถ่ ูกสัง่
ระงับการดาเนินกิจการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองจึงมีหน้าทีต่ ้องช่วยเหลือผูฟ้ ้ องคดีตามคาแถลงการณ์
๑๑

๑๑ พระราชบัญ ญัต ิธนาคารแห่ง ประเทศไทย พุท ธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่ง แก้ไขเพมเติมโดยพระราชก
ิ่
าหนดแก้ไขเพ ิ่มเติมพระราชบัญ ญัต ิธนาคารแห่ง ประเทศไทย พุท ธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ เตรส คณะกรรมการจัดการกองทุนมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัวไปซึ
่ ่งกิจการ
ของกองทุน อานาจและหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ออกข้อบังคับเพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ ตรี มาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ อัฏฐ
(๒) ออกข้อบังคับเกีย่ วกับการประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการกองทุน
(๓) ออกข้อบังคับเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
(๔) พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง...๖๐๙

ดังกล่าวด้วยนัน้ โดยที่คาแถลงการณ์ เป็ นเพียงคาชี้แจงถึงวิกฤติการณ์ท่เี กิดขึ้นและแนวทาง
ั หาดัง กล่ า วเท่ านั น้ มิไ ด้เ ป็ น กฎเกณฑ์ท่มี ีส ภาพบัง คับ ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
ในการแก้ ไ ขป ญ
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ต้องปฏิบตั ติ าม การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ แจ้งว่าผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิเข้าโครงการ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) รับแลกเปลี่ยนตั ๋วบริษทั เงินทุน ๔๒ บริษทั ตามหลักเกณฑ์
เดียวกับผู้ฝากเงินได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ เป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ รวมทัง้ เป็ นผู้เสนอหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในโครงการ
ดังกล่าว ก็มไิ ด้มผี ลทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ มีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือ
แก่ ผู้ฟ้ องคดีแต่ อย่างใด อีกทัง้ ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ได้เ ป็ นผู้ใช้อ านาจหน้ าที่ใ นการพิจารณา
และอนุ ม ัติ ใ ห้ ม ีก ารใช้ ส ิท ธิห ัก กลบลบหนี้ ข องผู้ ฟ้ องคดี ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่ ต้ องรับผิด
ส่วนผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๔ เป็ นเพียงผู้รกั ษาการตามพระราชกาหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐ อ านาจในการด าเนิ นการตามพระราชกาหนดดังกล่ าวเป็ น ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ในการกระทากิจการต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
โดยมิตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบหรือความยินยอมจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ แต่อย่างใด
ส าหรับ กรณีท่ีผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็น ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เป็ น ผู้แต่ ง ตัง้ นาง ม. เป็ นประธาน
กรรมการบริษัท เงิน ทุนหลัก ทรัพย์ ซ. และนาง ม. เป็ นผู้ห ักกลบลบหนี้ของบริษัทดัง กล่ า ว
กับเงินฝากของผูฟ้ ้ องคดีโดยไม่ถูกต้อง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผู้ฟ้องคดีด้วยนัน้ แม้การแต่ งตัง้ นาง ม. เป็ นประธานกรรมการบริษัทของคณะกรรมการของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะมีลกั ษณะเป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายของหน่ วยงานทางปกครองก็ตาม
แต่คณะกรรมการดังกล่าวเป็ นเพียงผู้กระทาการในฐานะผู้แทนของบริษัท มิได้มสี ถานะเป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๐๑๒
๑๒

พระราชกาหนดการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการองค์การเห็นว่า บริษทั ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการใดไม่อาจแก้ไขหรือฟื้ นฟูฐานะ
หรือการดาเนินงานได้ ให้รายงานรัฐมนตรีทราบ และให้คณะกรรมการองค์การมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนมีอานาจเข้าดาเนินการแทนบริษทั นัน้ ได้ทุกประการและทาการชาระบัญ ชี
บริษทั กับให้ประธานกรรมการเป็นผูแ้ ทนของบริษทั นัน้ โดยให้ถอื ว่าเป็นมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
เมื่อมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการแจ้งเป็ นหนังสือให้บริษัทนัน้ ทราบและให้กรรมการ
ของบริษทั นัน้ พ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะ โดยให้ถือว่าเป็ นมติทป่ี ระชุมผู้ถื อหุ้น และให้ปิดประกาศการแต่งตัง้ คณะกรรมการไว้
ในทีเ่ ปิดเผย ณ สานักงานของบริษทั นัน้ กับทัง้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนบริษทั นัน้ หรือคณะกรรมการได้
ในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง การใดที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยบริษทั จากัด หรือกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด กาหนดอานาจและหน้าทีใ่ ห้เป็ นของทีป่ ระชุมใหญ่ ให้เป็ นอานาจ
และหน้าทีข่ องรัฐมนตรี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๑๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห่งพระราชกาหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ การกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สี่จงึ มิได้
เป็ นการละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีอนั เกิดจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๕๔)

การขายทรัพ ย์ ส ิน เพื่อ ช าระบัญ ชีข องบริษั ท นั น้ ให้เ ปิ ด ประมูล โดยเปิ ด เผย หรือ แข่ ง ขัน ราคาตามวิธีก าร
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด และให้องค์การได้รบั ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละหนึ่งของราคาทีข่ ายได้
การช าระบัญ ชีข องบริษัท ให้ค ณะกรรมการมีอ านาจแต่ ง ตัง้ ผู้ช าระบัญ ชี และการใดที่เป็ น อ านาจและหน้ าที่
ของทีป่ ระชุมใหญ่ ให้เป็นอานาจและหน้าทีข่ องรัฐมนตรี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๘
คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ และการอุตสาหกรรม
๑. การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมอาหาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๙
คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค
กรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็จ จริ ง ว่ า ร่ อ งน้ า ตามธรรมชาติ ถ กู บุก รุก มี ก ารถมดิ น และ
ก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างบนที่ ดินดังกล่าว จนน้ าไหลผ่านไม่สะดวกมาก่อนหน้ าที่ หน่ วยงาน
ทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ จะรื้ อถอนสะพานข้ า มร่ อ งน้ า ธรรมชาติ ข้ า งต้ น
และสร้ า งท่ อ ลอดแทนสะพานเดิ ม ดัง นั ้น จึ ง ฟั ง ไม่ ไ ด้ ว่ า การกระท าของหน่ วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐดังกล่าวเป็ นต้ นเหตุของความเดื อดร้อนหรือเสียหาย
ที่ทาให้น้าไม่สามารถระบายจากคลองเข้าสู่ที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีได้โดยสะดวก
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า นายช่างแขวงการทางบ้านไผ่ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) และอธิบดีกรมทางหลวง
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ดาเนินโครงการขยายถนนทางหลวงในย่านชุมชนเทศบาลตาบลพยัคฆภูมพิ สิ ยั
จากเดิม ๒ ช่องทางจราจร เป็ น ๔ ช่องทางจราจร โดยได้รอ้ื ถอนสะพานข้ามคลองและสร้างท่อลอด
แทนสะพานเดิม เป็ นเหตุให้น้ าตามธรรมชาติจากคลองร่องโดนไม่อาจไหลผ่านลอดใต้สะพาน
มายังที่นาของผู้ฟ้องคดีในหมู่บ้านเมียงเจียได้ตามปกติ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
จากการตรวจสถานที่พ ิพาทโดยพนักงานคดีปกครองตามค าสังศาลปกครองชั
่
น้ ต้น
พบว่า น้าจากคลองจอบไหลมารวมกันบริเวณสระน้ าขนาดใหญ่หลังสถานีขนส่งก่อนทีจ่ ะไหลลง
สู่คลองร่องโดน ถัดจากสระน้าดังกล่าวมีอาคารพาณิชย์และกาแพงหลังอาคารพาณิชย์ซง่ึ อยู่ใกล้
กับสถานีขนส่งตัง้ ขวางสระน้ า และไม่ปรากฏร่องน้ าจากบริเวณสระน้ า เพื่อระบายมายังท่อลอด
ทางหลวงที่เ ป็ นมูล พิพ าทแต่อ ย่างใด อีกทัง้ ผลการตรวจสถานที่ก็ไม่ปรากฏร่องระบายน้ า
ทัง้ ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของทางหลวงเช่นเดียวกัน เนื่องจากพื้นที่ร่องน้ าเดิม
ถู ก ถมจนไม่ ม ีส ภาพร่ อ งน้ า เหลือ อยู่ ประกอบกับ การตรวจสอบของเจ้ า พนั ก งานที่ดิ น
พบว่ า พื้น ที่บ ริเ วณร่ อ งน้ า พิพ าทได้ ร ับ การพัฒ นาจากพื้น ที่เ กษตรกรรมเป็ น ที่อ ยู่ อาศัย
ที่ประกอบการพาณิชย์ โดยมีการสร้างตึกแถว โรงเรียน และถมดินให้สูงขึน้ น้ าจึงไม่สามารถ
ไหลผ่ านไปได้ อีกทัง้ ที่ดินบริเวณดังกล่ าวได้มกี ารออกเอกสารสิทธิให้แก่ เอกชน เป็ นเหตุ ใ ห้
ในปจั จุบนั น้ าตามธรรมชาติไม่สามารถไหลไปตามคลองร่องโดนได้ นอกจากนี้ มีการร้องเรียน
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ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดนิ สาธารณประโยชน์ โดยการถมดิน
รุกล้าคลองร่องโดนจนน้ าไม่สามารถไหลผ่านได้ ทาให้น้ าท่วมไร่นา อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดีได้ช้แี จง
รับข้อเท็จจริงต่อศาลว่า บริเวณร่องน้ าเดิมดังกล่าวมีผบู้ ุกรุกเกินกว่าหนึ่งรายและบุกรุกมานานแล้ว
จนในปจั จุบนั ได้มกี ารถมดินจนเต็มและก่อสร้างอาคารบนทีด่ นิ ทีบ่ ุกรุก เป็ นเหตุให้น้ าไม่สามารถ
ไหลได้โดยสะดวก จึงเห็นได้ว่า ได้มกี ารพัฒนาบริเวณที่ดนิ พิพาทโดยการถมดินสูงขึน้ เท่ากับ
ที่ดิน ราษฎรทัว่ ไปในบริเ วณแนวทางหลวง และจากการส ารวจพบว่ า น้ า ที่ไ หลผ่ า นสองฝ งั ่
ทางหลวงมีปริมาณน้ อย ไม่มคี วามจาเป็ นต้องสร้างสะพาน การสร้างท่อลอดแทนสะพานเดิม
เพียงพอต่ อ การระบายน้ าแล้ว ดัง นัน้ มูล เหตุ ท่ีทาให้น้ า จากคลองร่อ งโดนไม่อ าจไหลผ่ า น
ท่ อ ลอดมายัง ที่น าของผู้ฟ้ องคดีไ ด้โ ดยสะดวกนัน้ จึง ฟ งั ได้ว่ าเกิด จากการถมดิน กัน ทางน้ า
ในบริเ วณที่ด ินพิพ าท มิใช่ เ กิด จากการรื้อถอนสะพานและสร้างท่อ ลอดแทนตามที่ผู้ฟ้อ งคดี
กล่าวอ้าง พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๔)
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กาหนดว่า
กรณี ที่กรุงเทพมหานครจะดาเนิ นกิ จการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ ต้ องเป็ นกิ จการ
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ก ับ ประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร โดยต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบ
จากสภากรุงเทพมหานคร และได้รบั ความยิ นยอมจากราชการส่วนท้ องถิ่ นที่ เกี่ยวข้องก่อน
ดัง นั ้น การที่ ผ้ ูอ านวยการเขตสายไหมด าเนิ นการก่ อ สร้ า งสะพานข้ ามคลองหกวา
ซึ่ งมี ด้ านหนึ่ งของปลายสะพานอยู่ ในเขตพื้ นที่ ต าบลคูคต จังหวัดปทุ มธานี โดยไม่ ไ ด้
เสนอให้ สภากรุงเทพมหานครให้ ความเห็นชอบก่อน แม้ว่าต่ อมาสภากรุงเทพมหานคร
จะให้ ความเห็ น ชอบในการก่ อ สร้ า งสะพานดั ง กล่ า วแล้ ว ก็ ต าม แต่ ก็ เ ป็ นการ
ให้ ค วามเห็ น ชอบภายหลัง จากที่ ส ะพานได้ ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
กรณี จึ ง เป็ นการกระท าโดยไม่ ถ ูก ต้ อ งตามขัน้ ตอนหรื อ วิ ธี ก ารอัน เป็ นสาระส าคัญ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
อย่ างไรก็ตาม เมื่อการก่ อสร้างสะพานดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหา
การจราจรและใช้ เป็ นเส้ นทางลัดจากเขตกรุงเทพมหานครออกสู่พื้นที่ จงั หวัดปทุมธานี
และรองรับประชาชนรวมทัง้ นั กเรี ย นที่ อ ยู่ ในพื้ นที่ ด งั กล่ าว อัน เป็ นการจัด ท าบริ การ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนรวม แม้การเปิ ดใช้สะพานและถนนพิ พาท
จะทาให้ สภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของผู้พกั อาศัยในพื้นที่ ข้างต้ นแตกต่ างไปจากเดิ มบ้าง
แต่เมื่อชังน
่ ้าหนักระหว่างประโยชน์ ส่วนรวมกับผลกระทบที่ผ้อู ยู่อาศัยในบริ เวณดังกล่าว
ได้ รบั แล้วเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า การก่อสร้างสะพานพิ พาทจะเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
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๖๑๕

มากกว่า จึงสอดคล้องกับหลักความได้สดั ส่วน หลักความจาเป็ น และหลักความสัมฤทธิ์ ผล
ของการกระทาทางปกครอง อี กทัง้ หากศาลมีคาพิ พากษาหรือคาสังให้
่ รื้อถอนสะพาน
พิ พาท จะก่ อให้ ความเสี ยหายต่ อประโยชน์ สาธารณะทัง้ ในแง่ ง บประมาณที่ ใช้ ในการ
ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งและที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการรื้ อถอน รวมทั ง้ ประโยชน์ ของประชาชน
โดยส่ วนรวมที่ จะต้ องเสี ยไปจากการรื้อถอนสะพาน จึงเห็นได้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สะพานพิ พาทจะทาให้ รฐั ต้ องเสี ยหายเกิ นควรแก่กรณี ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคาพิ พากษา
หรือคาสังให้
่ รอื้ ถอนสะพานดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรุงเทพมหานครได้รบั อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผอู้ านวยการ
เขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้าง
ถนนซอยสายไหม ๓๙ หรือซอยผ่องสุวรรณ โดยเริม่ ทาการก่อสร้างตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗
ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองเป็ นผู้อาศัยในหมู่บ้านมัณฑวรรณ (ตะวันออก)
ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานและถนนพิพาทดังกล่าว จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เพื่อให้ยกเลิกการก่อสร้างสะพานและถนนพิพาท โดยอ้างว่าหากมีการเปิ ดใช้สะพานและถนน
จะทาให้ผู้อาศัยในหมู่บา้ นมัณฑวรรณ (ตะวันออก) ไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยเฉพาะ
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ จะได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากคอสะพานมีลกั ษณะผายปาก
(หูช้าง) เมือ่ รถวิง่ ลงจากสะพานอาจทาให้วงิ่ มาชนบ้านของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ได้ เพราะรัศมีวงเลีย้ ว
ไม่เพียงพอ ส่วนความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างถนนซอยผ่องสุวรรณนัน้ เมื่อมีการก่อสร้าง
ถนนจะทาให้เกิดปญั หาน้ าท่วม และมีปญั หามลพิษที่เกิดจากควันรถเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ จะเกิด
แรงสันสะเทื
่
อนของรถบรรทุก ที่สญ
ั จรไปมา และโดยที่การก่ อ สร้างสะพานพิพาทเป็ นกิจการ
นอกเขตกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบ
จากสภากรุงเทพมหานครในการประชุ มสภากรุงเทพมหานครสมัย ประชุม สามัญ สมัย ที่ ๑
(ครัง้ ที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึง่ เป็ นการขอรับความเห็นชอบ
ภายหลังที่สะพานพิพาทได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
อ้างว่าเหตุท่เี สนอเรื่องให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาล่าช้า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นว่า
ในการแปรญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอนุ มตั ใิ ห้สร้างสะพานพิพาทไม่มสี มาชิกสภา
กรุงเทพมหานครคนใดคัดค้าน อีกทัง้ ได้มกี ารประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว จึงไม่ต้องนาเสนอให้สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบตามมาตรา ๙๓ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่วนการขอความยินยอม
จากราชการส่ ว นท้อ งถิ่นที่เ กี่ย วข้อ งตามมาตรา ๙๓ (๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติเ ดีย วกัน นัน้
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ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ความยินยอมจากองค์การบริหารส่วนตาบลคูคตให้ก่อสร้างสะพานแล้ว
ตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองเห็นว่าการก่อสร้างสะพานดังกล่าว
ไม่ดาเนินการตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ น สาระสาคัญ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๙๓ (๒)
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ อีกทัง้ ไม่ได้สารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายอย่างแท้จริง จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนการกระทาของผู้ถู กฟ้ องคดีท งั ้ สองโดยสัง่ ให้ ร้อื ถอนสะพาน
ทีพ่ พิ าทออกไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้การก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาจะเป็ นการจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้ า
และทางระบายน้ า และจัดเป็ นการดาเนินกิจการด้านการวิศวกรรมจราจรซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมทีอ่ ยู่
ในอ านาจหน้ าที่ข องกรุง เทพมหานครตามมาตรา ๘๙ (๖) ๑ และ (๗) ๒ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ ก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างสะพานดังกล่าวด้านหนึ่ง
ของปลายสะพานอยู่ใ นพื้น ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคูค ต จัง หวัด ปทุ ม ธานี ซึ่งตาม
มาตรา ๙๓๓ แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน กาหนดว่า การที่กรุงเทพมหานครจะดาเนินกิจการ
นอกเขตกรุงเทพมหานครได้นนั ้ ต้องเป็นกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
โดยต้ องได้ร ับความเห็นชอบจากสภากรุ งเทพมหานคร และได้ร ับความยินยอมจากราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ สะพานข้ า มคลองหกวาเป็ น การด าเนิ น กิ จ การนอกเขต
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและได้รบั ความยินยอม
จากองค์การบริหารส่วนตาบลคูคตตามความในมาตรา ๙๓ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวา โดยไม่ได้เสนอ
ให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบก่อน แม้ต่ อมาสภากรุงเทพมหานครได้มมี ติเห็นชอบ
๑-๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๘๙ ภายใต้ บ ัง คับ แห่ ง กฎหมายอื่ น ให้ ก รุ ง เทพมหานครมีอ านาจหน้ า ที่ด าเนิ น กิจ การในเขต
กรุงเทพมหานครในเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(๗) การวิศวกรรมจราจร
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมือ่
(๑) การนัน้ จาเป็ น ต้องกระทาและเป็ น การที่เกี่ย วเนื่อ งกับกิจการที่ดาเนิน การตามอ านาจหน้าที่ท่อี ยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ได้รบั ความยินยอมจากผูว้ ่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิน่ หรือราชการส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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๖๑๗

ให้กรุ งเทพมหานครด าเนิ นกิจการนอกเขตในการก่ อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาแล้วก็ตาม
แต่การให้ความเห็นชอบดังกล่าวเป็ นการเห็นชอบภายหลังสะพานก่อสร้างเสร็จแล้ว กรณีจงึ เป็ น
การกระทาโดยไม่ถู กต้องตามขัน้ ตอนหรือวิธ ีการอันเป็ นสาระส าคัญ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
อันเป็ น การกระท าที่ไ ม่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย การด าเนิ น การก่ อ สร้างสะพานข้ ามคลองหกวา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) จึงไม่เป็ นไปตามมาตรา ๙๓ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ อย่างไรก็ดี การที่มาตรา ๘๙ (๖)
และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติขา้ งต้น บัญญัตใิ ห้กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ
จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า อันทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ สามารถ
ก่ อ สร้า งสะพานข้า มคลองสาธารณะเชื่อมทางสาธารณะเข้าด้วยกันได้ ซึ่ งเป็ นการใช้อ านาจ
ตามหลัก การเพื่อ บริก ารสาธารณะหรือ เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะ อีก ทัง้ จุ ด มุ่ ง หมายของ
การก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญั หาการจราจร
และใช้เป็ นเส้นทางลัดจากพื้นที่เขตสายไหมเชื่อ มออกสู่พ้ืนที่จ งั หวัด ปทุม ธานี โดยไม่ต้องใช้
เส้ นทางอ้ อ มจากถนนสายไหมไปถนนเฉลิมพงษ์ และรองรับประชาชนที่จะเข้าอยู่ อ าศัยใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร รวมทัง้ นักเรีย นโรงเรีย นสายไหมและโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ถือเป็ นการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนรวม อันเป็ นประโยชน์
สาธารณะประการหนึ่ง แม้การเปิ ดใช้สะพานและถนนพิพาทจะทาให้สภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
ของผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ สองและผู้พกั อาศัยในหมู่บ้านมัณฑวรรณ (ตะวันออก) แตกต่างไปจากเดิม
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มีส ิ่งรบกวนมากขึ้นจากยวดยานที่สญ
ั จรผ่านไปมา
บริเวณนัน้ เพิม่ ขึ้น แต่เ มื่อชังน
่ ้ าหนักถึงประโยชน์ ท่สี ่วนรวมจะได้รบั จากการก่อสร้างสะพาน
พิพาทแล้วจะเห็นได้ว่า การก่อสร้างสะพานพิพาทเป็ นการแก้ไขและบรรเทาปญั หาการจราจร
และใช้เป็ นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองรวมทัง้ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนัน้ จะได้รบั แล้ว ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างสะพานพิพาทจะเป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากกว่า จึงสอดคล้องกับหลักความได้สดั ส่วนระหว่างผลประโยชน์ ของส่วนรวม
และของเอกชนผู้ได้รบั ผลกระทบ กับทัง้ เป็ นไปตามหลักความจาเป็ นและหลักความสัมฤทธิ ์ผล
ของการกระทาทางปกครองในการก่อสร้างสะพานพิพาทเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญั หาการจราจร
เพื่อให้ภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐดาเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ส่วนที่ได้ดาเนินการไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
หรือ การแก้ ไ ขเปลี่ยนแปลงจะท าให้ ร ัฐต้ อ งเสียหายเกินควรแก่ กรณี จึงไม่ ม ีเ หตุ ท่ีศ าลจะมี
ค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท งั ้ สองด าเนิ นการแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงการด าเนิ นการ
ตามโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วโดยสังให้
่ รอ้ื ถอนสะพานพิพาทได้ เนื่องจากการให้รอ้ื ถอน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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สะพานพิพ าทจะก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หายต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะทัง้ ในแง่ ง บประมาณที่ใ ช้
ในการด าเนิ นการก่ อสร้างไปแล้ วกับที่จะต้ องใช้ในการรื้อถอน และประโยชน์ ของประชาชน
โดยส่ วนรวมที่จะต้องเสียไป ซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ ที่จะได้ร ับหลังจากรื้อถอนสะพาน รวมทัง้
ั หาที่จ ะเกิ ด ขึ้น ต่ อ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สองตามที่ก ล่ า วอ้ า งนั ้น เป็ น เพีย ง
ความเสีย หายหรือ ป ญ
การคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ตามความเข้า ใจของผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สองเอง ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สอง
ได้ห ามาตรการแก้ ไ ขให้อ ย่ า งเหมาะสมแล้ว เมื่อ เปรีย บเทีย บผลกระทบดัง กล่ า วกับ ผลดี
ของโครงการที่เ กิด แก่ ป ระชาชนโดยส่ ว นรวมแล้ ว เห็น ว่ า โครงการก่ อ สร้า งสะพานและ
ถนนพิพาทของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองถือได้ว่าเป็ นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
มากกว่า พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๕)
๒. การบารุงรักษาและดูแลสิ่ งสาธารณูปโภค
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การให้บริ การสิ่ งสาธารณูปโภค
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

บทที่ ๑๐
คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนราคาญ
๑. อาหารและยา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การจาหน่ ายสิ นค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒.๑ การผ่อนผันให้จาหน่ ายสิ นค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒ การดาเนิ นการกับผู้ฝ่าฝื นจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รบั
อนุญาต
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. ระบบบริ การสุขภาพ
๓.๑ สวัสดิ การด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔. เหตุราคาญ
๔.๑ เหตุราคาญจากการประกอบกิ จการโรงงาน
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสัง่ เป็ นหนั ง สื อ ให้ ผ้ ูก่ อ เหตุ ร าคาญ
ระงับเหตุราคาญและกาหนดวิ ธีการเพื่อป้ องกันมิ ให้ มีเหตุราคาญเกิ ดขึ้นในอนาคตได้
ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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เมื่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง รับ ฟั ง ได้ ว่ า การประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ตปุ๋ยชี ว ภาพของผู้ฟ้ องคดี
ก่อให้เกิ ดเหตุราคาญจริ ง การที่ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ นมีคาสังให้
่ ระงับการบดดิ นในโรงงาน
ดัง กล่ า ว โดยให้ ย้ า ยเครื่ อ งบดดิ น ไปตัง้ ที่ โ รงงานแห่ ง อื่ น ซึ่ ง ห่ า งไกลชุ ม ชน และให้
ด าเนิ นการหมักดิ น ขึ้ น เม็ด และตากแห้ ง ที่ โ รงงานแห่ ง อื่ น เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
เหตุราคาญที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มี ผลเพี ย งเป็ นการย้ ายสถานที่ ประกอบกิ จการบางส่ วน มิ ไ ด้
มีลกั ษณะเป็ นการเพิ กถอนใบอนุ ญาตให้ ประกอบกิ จการแต่ ประการใด คาสังดั
่ งกล่ าว
ไม่ได้เป็ นการออกโดยเกิ นขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของเจ้าพนักงานท้ องถิ่ นตามที่ กฎหมาย
กาหนด จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องแค (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) มีหนังสือแจ้งไปยังบริษทั พ.
ซึ่ง เป็ น โรงงานประกอบกิจ การผลิต ปุ๋ ยชีว ภาพ ให้ร ะงับ การบดดิน ในโรงงานอัน ก่ อ ให้เ กิด
ฝุ่นละอองและเหตุเดือดร้อนราคาญ ให้ดาเนินการย้ายเครื่องบดดินไปยังโรงงานทีต่ งั ้ อยู่บริเวณ
บ้านเขาฝา โดยให้ดาเนินการหมักดิน ขึน้ เม็ด และตากแห้งที่โรงงานบ้านเขาฝา แต่บริษทั พ.
ได้อุ ท ธรณ์ ค าสัง่ ดัง กล่ า วต่ อ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ง ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
นครสวรรค์ ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคาสังยกอุ
่ ทธรณ์ ทัง้ นี้
ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั พ. ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั และในระหว่างการชาระบัญชี
ของบริษัท กรรมการของบริษัทได้โอนกิจการผลิต ปุ๋ยชีว ภาพ รวมทัง้ สิทธิแ ละหน้ าที่ท่ีมตี ่ อ
บุคคลภายนอกให้ผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ สังระงั
่ บกิจการนัน้ เป็ นคาสัง่
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ก่อให้เกิดอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน ไม่ เ กิ ด ฝุ่ น ละออง ไม่ ม ีก ลิ่น เหม็น ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ท าถู ก ต้ อ งตาม
หลักวิชาการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แสวงหาหลักฐานแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้ฟงั พยานหลักฐาน
จากคู่กรณี ไม่ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน อีกทัง้ โรงงานไม่ได้ตงั ้ อยู่ใกล้
ชุมชน วัด หรือสถานศึกษาแต่อย่างใด จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชาระค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีในฐานะเป็ นผู้รบั โอน
สิทธิและหน้าทีม่ าจากบริษทั พ.
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อการประกอบกิจการของผูฟ้ ้ องคดีก่อให้เกิดฝุ่นละอองและกลิน่ เหม็น จนเป็ นเหตุให้
เสื่อ มเสีย หรือ เป็ น อันตรายต่ อ สุ ขภาพ อันถือ ว่าเป็ นเหตุ ราคาญที่ก่ อ ให้เ กิดความเดือ ดร้อ น
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แก่ ผู้อ ยู่อ าศัยในบริเ วณใกล้เคียงตามมาตรา ๒๕ (๔) ๑ แห่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิน่ จึงมีอานาจออกคาสังเป็
่ นหนังสือให้ผฟู้ ้ องคดีระงับเหตุราคาญ
และก าหนดวิธ ีก ารเพื่อ ป้ อ งกัน มิใ ห้มเี หตุ ราคาญเกิดขึ้น ในอนาคตได้ต ามมาตรา ๒๖ ๒ และ
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่
ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ จะมีค าสังดั
่ ง กล่ าว ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๑ และองค์การบริหารส่ วนต าบลช่อ งแค
(ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) พร้อ มด้ว ยเจ้า หน้ า ที่ ตัว แทนของอ าเภอตาคลี ตัว แทนของส านัก งาน
สาธารณสุขอาเภอตาคลี และกานันตาบลช่องแค ได้เข้าตรวจสถานทีโ่ รงงานพิพาทของผูฟ้ ้ องคดี
ซึ่ง ถือ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองได้ พ ิจ ารณาพยานหลัก ฐานที่จ าเป็ น แก่ ก ารพิสู จ น์ ข้อ เท็จ จริง
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕)๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และเปิดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดีมโี อกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอแล้ว
โดยผู ้จ ดั การโรงงานของผู ้ฟ้ อ งคดีเป็ นตัวแทนในการให้ข้อมูลถ้อยคา และนาตรวจสถานที่

๑-๓

พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๕ ในกรณีทม่ี เี หตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู้ ยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผูท้ ต่ี ้องประสบ
กับเหตุนนั ้ ดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเป็นเหตุราคาญ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) การกระทาใดๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิน่ แสง รังสี เสียง ความร้อน สิง่ มีพษิ ความสันสะเทื
่
อน ฝุ่น ละออง
เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่นื ใด จนเป็นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๖ ให้เจ้า พนักงานท้อ งถิ่น มีอ านาจห้ามผู้ห นึ่ง ผู้ใดมิให้ก่ อ เหตุ ร าคาญในที่ห รือ ทางสาธารณะหรือ
สถานที่เอกชนรวมทัง้ การระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทัง้ การดูแล ปรับปรุง บารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า
คู คลอง และสถานที่ต่ า งๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุ ร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น มีอ านาจออกคาสัง่
เป็นหนังสือเพือ่ ระงับ กาจัดและควบคุมเหตุราคาญต่างๆ ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๘ ในกรณีทม่ี เี หตุราคาญเกิดขึน้ ในสถานทีเ่ อกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสังเป็
่ นหนังสือ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นัน้ ระงับเหตุ ราคาญภายในเวลาอัน สมควรตามที่ระบุไ ว้ในคาสัง่ และถ้าเห็นว่าสมควร
จะให้ก ระท าโดยวิธีใดเพื่อ ระงับเหตุ ร าคาญนัน้ หรือ สมควรก าหนดวิธีก ารเพื่อ ป้ อ งกัน มิให้มเี หตุ ร าคาญเกิดขึ้น ในอนาคต
ให้ระบุไว้ในคาสังได้
่
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าทีต่ ้องพิจารณาพยานหลักฐานทีต่ นเห็นว่าจาเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึง
การดาเนินการดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
ฯลฯ
ฯลฯ
๒ พระราชบัญ ญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓ พระราชบัญ ญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

อีกทัง้ ยังได้ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญั หาตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติด งั กล่ าว ซึ่ง สรุปได้ว่ า ฝ่ายผู้ร้อ งเรียนและฝ่ายโรงงานของ
ผู้ฟ้ องคดีต่ างพอใจในการแก้ไขปญั หาของทัง้ สองฝ่าย และไม่ปรากฏว่าการด าเนิ นการของ
ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองมีขอ้ บกพร่องหรือผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจที่ไม่สุ จริตแต่อย่างใด โดยคาสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีใ่ ห้ระงับการบดดินในโรงงานพิพาท ให้ยา้ ยเครื่องบดดินไปตัง้ ที่ โรงงาน
บ้านเขาฝาซึ่งห่างไกลชุมชน และให้ดาเนินการหมักดิน ขึน้ เม็ด และตากแห้งที่โรงงานบ้านเขาฝา
ั หามลภาวะฝุ่ น ละอองและกลิ่น เหม็น ซึ่ง เป็ น เหตุ เ ดือ ดร้อ นร าคาญตามที่
ก็ เ พื่อ แก้ ไ ขป ญ
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายผูร้ อ้ งเรียนและฝ่ายโรงงานของผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันประชุม
เพื่อ หาแนวทางแก้ไ ขปญั หา และการออกค าสังของผู
่
้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ตามข้อ ตกลงดังกล่ าว
มีผลเพียงเป็ นการย้ายสถานทีป่ ระกอบกิจการบางส่วนเท่านัน้ หาได้มลี กั ษณะเป็ น การเพิกถอน
ใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการไม่ จึงไม่เป็ นคาสังที
่ ่เกินขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขฯ ดังนัน้ คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จึงเป็นคาสังที
่ ่ชอบด้ว ยกฎหมาย และมิไ ด้เ ป็ นการกระทาละเมิด ต่ อ ผู้ฟ้ อ งคดีแต่อย่างใด
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๕)
๔.๒ เหตุราคาญจากการประกอบกิ จการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔.๓ เหตุราคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
การเลี้ยงไก่เพียง ๖ ตัว ในเล้าไก่ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ ดินของตนเองในพื้นที่
หมู่บ้านจัดสรรในเขตพื้นที่ ของเทศบาลตาบลอโยธยา ถือได้ ว่าเป็ นการเลี้ยงสัตว์ที่มิได้
ทาให้เสียสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชี วิตของประชาชนในท้ องถิ่ น จึงไม่อยู่
ภายใต้ บงั คับที่ ต้องขออนุญาตและเสี ยค่ าธรรมเนี ยมในการขออนุญาตประกอบกิ จการ
ที่ เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลอโยธยา
เรื่อง การควบคุมกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ อย่ างใด
นอกจากนี้ ข้ อ กล่ า วอ้ างของผู้ฟ้องคดี ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นราคาญจากเสี ย งขัน ของไก่
ดังกล่ าวนั ้น หากพิ จารณาอย่ างเป็ นภาวะวิ ส ัยแล้ ว วิ ญํูชนทัว่ ไปที่ ได้ ยิ นย่ อมเห็ นว่ า
๕

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ ในกรณีทค่ี าสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีต่ ้องให้ค่กู รณีมโี อกาสทีจ่ ะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ฯลฯ
ฯลฯ
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เป็ นเรื่ อ งปกติ ธ รรมดาที่ เกิ ด ขึ้ นได้ เสี ย งไก่ ข นั ตามธรรมชาติ ตามข้ อ เท็จจริ ง ในคดี นี้
จึงไม่ถึงกับทาให้ เป็ นเหตุราคาญตามกฎหมาย ดังนัน้ การที่ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ นเห็นว่า
กรณี การเลี้ยงไก่อนั เป็ นมูลพิ พาทคดีนี้มิได้สร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผ้อู ื่น จึงไม่ถือ
เป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ แต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ท่หี มู่บ้านซึ่งเป็ นทาวน์ เฮาส์ ๒ ชัน้ มีจานวนทัง้ หมด ๑๖ ห้อง
ั่
โดยผูฟ้ ้ องคดีอยูห่ อ้ งที่ ๑๔ ส่วนทาวน์เฮาส์หอ้ งที่ ๑๖ เป็ นบ้านของผูร้ อ้ งสอด บริเวณฝงตรงข้
าม
บ้านของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดได้สร้างเล้าไก่และเลี้ยงไก่ไว้หลายตัวซึ่ง ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ า
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ฟ้องคดีหลายประการ เช่น ไก่ร้องขันเสียงดังทุกคืน ทาให้หลับ
ไม่เพียงพอ ถ่ายมูลเรี่ย ราดบริเวณถนนหน้ าบ้าน เล้าไก่ สร้างไม่ถูกสุขลักษณะส่ งกลิน่ เหม็น
ขนไก่ซง่ึ มีไรไก่ตดิ อยูป่ ลิวเข้าบ้านและติดตามเสือ้ ผ้าทีซ่ กั ตากไว้หน้าบ้าน ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้แจ้งให้
เทศบาลเมืองอโยธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ดาเนินการแก้ไข แต่ ไม่ได้รบั ทราบผลการดาเนินการ
แต่ อ ย่ า งใด ผู้ ฟ้ องคดีจ ึงได้ ย่ ืน ค าร้อ งต่ อ ส านั ก งานอัย การจังหวัดพระนครศรีอ ยุ ธ ยาขอให้
ดาเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) สังห้
่ าม
ผูร้ อ้ งสอดมิให้ก่อเหตุราคาญ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้แจ้งต่อผูฟ้ ้ องคดีและอัยการจังหวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยาว่า การกระทาของผู้ร้อ งสอดมิได้ส ร้างความเดือ ดร้อ นราคาญให้กับ ผู้อ่ืน
แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าเป็ นคาชี้แจงที่ไม่มเี หตุผล และขัดกับข้อเท็จจริง จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองสังให้
่ ผรู้ อ้ งสอดรือ้ ถอนโรงเรือนเล้าไก่และขนย้ายไก่
ทัง้ หมดออกทันที
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รอ้ งสอดเลี้ยงไก่เพียง ๓ ตัว ถึง ๔ ตัว และภายหลังเพิม่ เป็ น
๖ ตัว ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นจัดสรรและก่อสร้างเล้าไก่ขนาดเล็กไว้ในทีด่ นิ ของตนเอง เมื่อพิจารณาจาก
จานวนของไก่ทเ่ี ลีย้ งและสภาพภูมปิ ระเทศในหมู่บา้ นจะเห็นได้ว่าเป็ นการเลี้ยงสัตว์เลีย้ งที่มไิ ด้
ทาให้เสียสภาวะความเป็ นอยู่ท่เี หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิน่ ซึ่งโดยสภาพ
การหากินตามธรรมชาติของไก่ อาจมีการถ่ ายมูลหรือมีขนไก่ หลุ ดร่ วงบ้าง แต่ เ มื่อ พิจ ารณา
จานวนไก่และวิธกี ารเลี้ยงดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบล
อโยธยา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กาหนดให้
ต้องขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมในการขออนุ ญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
แต่ อ ย่างใด กรณี ถือ ไม่ไ ด้ว่ าการเลี้ย งไก่ ของผู้ร้อ งสอดเป็ นการเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธ ีใด
หรือมีจานวนมากเกินสมควรจนเป็ นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จึงยังไม่ถงึ ขนาด
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เป็นเหตุราคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔)๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สาหรับมูลไก่ บริเวณหน้ าบ้านของผู้ฟ้ องคดีนัน้ ตามภาพถ่ ายปรากฏว่ ามีมูลไก่เพียงเล็กน้ อย
กรณี ยงั ไม่ถึงขนาดเป็ นสภาพข้อเท็จจริงที่ต้องบังคับตามพระราชบัญ ญัติร กั ษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
สาหรับ กรณีที่ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็น ว่า เสีย งไก่ข นั ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญนัน้
เห็นว่า หากพิจารณาตามความรูส้ กึ ของบุคคลโดยอัตวิสยั แล้ว เสียงไก่ขนั อาจสร้างความพึงพอใจ
หรือ อาจสร้า งความเดือ ดร้อ นร าคาญแก่ บุ ค คลก็ไ ด้ แต่ เ มื่อ พิจ ารณาโดยค านึ ง ถึง วิถีชีว ิต
ของบุค คลในท้อ งถิ่นโดยทัวไปที
่
่อ าจเลี้ยงสัต ว์ประเภทสัต ว์ปีก หรือ สัต ว์เ ลี้ยงชนิดอื่นๆ ไว้
เพื่อเป็ นอาหารหรือเพื่อความเพลิดเพลินได้ตามจานวนหรือวิธกี ารเลี้ยงที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ซึ่งเจ้าของจะต้อ งระมัด ระวังสัต ว์เ ลี้ยงของตนตามชนิด วิส ัย และพฤติการณ์ ข องสัต ว์ มิใ ห้
ก่ อ ความเสีย หายแก่ บุ ค คลอื่น ซึ่ง การที่ส ัต ว์เ ลี้ย งส่ ง เสีย งร้อ งหรือ เสีย งขัน ตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะเสียงไก่ขนั นัน้ หากพิจารณาอย่างเป็ นภาวะวิสยั แล้ว วิญํูชนทัวไปที
่ ไ่ ด้ยนิ ย่อมเห็นว่า
เป็ น เรื่อ งปกติธ รรมดาที่เ กิด ขึ้น ได้ โดยไม่ถือ เป็ นเรื่อ งที่ทาให้เ กิด ความเดือ ดร้อ นหรือ เป็ น
เหตุราคาญแต่อย่างใด อีกทัง้ เมื่อพิจารณาสภาวะความเป็ นอยู่และการดารงชีพของประชาชน
ในท้องถิน่ ประกอบแล้ว เห็นได้ว่าเสียงไก่ขนั ตามธรรมชาติในคดีน้ไี ม่ถงึ กับทาให้เป็ นเหตุราคาญ
ตามกฎหมาย โดยมิพกั จะต้องจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เพื่อตรวจวัด
ความดังของเสียงไก่ขนั หรือจะต้องพิจารณารายงานทางวิชาการเกีย่ วกับความดังของเสียงไก่ขนั
ว่าขึน้ อยู่กบั ขนาดของไก่หรือไม่ตามการกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๔)
๔.๔ เหตุราคาญจากการประกอบกิ จการฆ่าสัตว์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๖

พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๕ ในกรณีทม่ี เี หตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู้ ยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผูท้ ต่ี อ้ งประสบกับ
เหตุนนั ้ ดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเป็นเหตุราคาญ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) การเลีย้ งสัตว์ในทีห่ รือโดยวิธใี ด หรือมีจานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) การกระทาใดๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิน่ แสง รังสี เสียง ความร้อน สิง่ มีพษิ ความสันสะเทื
่
อน ฝุ่น ละออง เขม่า
เถ้า หรือกรณีอ่นื ใด จนเป็นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ฯลฯ
ฯลฯ
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๔.๕ เหตุราคาญจากการประกอบกิ จการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔.๖ เหตุราคาญจากการประกอบกิ จการตลาดนัด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔.๗ เหตุราคาญจากสุขลักษณะของอาคาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔.๘ เหตุราคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชน
กรณี ที่ ผลการตรวจวัด ระดับเสี ย งของเครื่ องปั ม๊ ลมและปั ม๊ น้ า ในการล้ า ง
รถยนต์หน้ าบ้านของผู้ฟ้องคดี มีค่าระดับเสี ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อ ๑ และข้อ ๒
ของประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานระดับเสี ย งโดยทัว่ ไป ซึ่ ง ได้ กาหนดค่ า ระดับ เสี ย งไว้ ไ ม่ เกิ น ๗๐ เดซิ เ บลเอ
และค่ าระดับเสี ยงสูงสุดไม่เกิ น ๑๑๕ เดซิ เบลเอ จึ งไม่เป็ นเหตุราคาญตามมาตรา ๒๕ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
นอกจากนี้ การที่ ผ้รู ้องสอดได้ ทาการล้ างรถยนต์บนถนนบริ เวณหน้ าบ้าน
ของตนเองและทาการซักล้ างและเทน้ าบนถนนบริ เวณหน้ าบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่ ง แม้
จะเป็ นถนนส่ วนบุคคลภายในหมู่บ้านก็ตาม แต่ เมื่อพิ จารณาตามบทบัญญัติมาตรา ๔
แห่ งพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จะเห็นได้ ว่าการล้างรถยนต์ การซักล้างและเทน้ าบนถนนเป็ นการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ เมื่อข้อเท็จจริ ง
ฟังได้ว่าภายหลังจากที่เทศบาลเมืองอโยธยาและนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาได้รบั แจ้ง
เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่ามีเหตุราคาญเกิ ดขึ้น ก็ได้ ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
มาโดยตลอด จึงยังถือไม่ได้ ว่าเทศบาลเมืองอโยธยาและนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
ละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีอาศัยอยู่ท่หี มู่บา้ นซึ่งเป็ นทาวน์ เฮาส์ ๒ ชัน้ ห้องที่ ๑๔ จากจานวนทัง้ หมด
๑๖ ห้อง ส่ วนทาวน์ เ ฮาส์ห้องที่ ๑๖ เป็ นบ้านของผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดีก ล่าวอ้างว่ าผู้ร้อ งสอด
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ก่ อ ความเดือ ดร้อ นร าคาญโดยเปิ ด เครื่อ งสู บ น้ า ฉี ด ล้า งรถยนต์เ สีย งดัง ละอองน้ า กระเซ็น
ั๊
ถูกเสือ้ ผ้าของผูฟ้ ้ องคดีทแ่ี ขวนตากไว้ และยังได้ใช้เครื่องปมลมในการล้
างรถยนต์และเปิ ดเครื่อง
เสียงดังเกินสมควรเป็ นประจา ก่อให้เกิดความราคาญและละเมิดสิทธิการอยู่อาศัยโดยปกติ สุข
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร้อ งเรีย นการกระท าดัง กล่ า วของผู้ร้อ งสอดไปยัง หลายหน่ ว ยงานเพื่อ ให้ร ะงับ
เหตุเ ดือดร้อนราคาญ แต่หน่ ว ยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการใดๆ จึงได้ย่นื คาร้องต่อ สานักงาน
อัย การจัง หวัด พระนครศรีอยุ ธยาให้ด าเนิ นการให้ เทศบาลเมืองอโยธยา (ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑)
และนายกเทศมนตรีเ มือ งอโยธยา (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) สังห้
่ ามผู้ร้อ งสอดมิใ ห้ ก่อ เหตุราคาญ
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีและอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า การกระทา
ของผู้ร้อ งสอดมิไ ด้ส ร้า งความเดือ ดร้อ นราคาญให้กับผู้อ่ืน แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ าเป็ นค าชี้แ จง
ที่ไม่มเี หตุผล และขัดกับข้อเท็จจริง จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดี
ั ๊ ้ าฉีดล้างรถยนต์อนั เป็ นเหตุให้น้ าไหลนองพืน้ ถนน
ทัง้ สองสังให้
่ ผรู้ อ้ งสอดระงับการใช้เครื่องปมน
หน้าบ้านของผูฟ้ ้ องคดี รวมถึงการเปิดวิทยุฟงั เพลงเสียงดัง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ั๊
ั ๊ ้ า บริเ วณ
เมื่อ ปรากฏว่ า ในการตรวจวัด ระดับ เสีย งของเครื่อ งป มลมและเครื
่ อ งป มน
ั๊
จุดกาเนิดเสียงและบริเวณหน้ าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผลการวัดเสียงเครื่องปมลมบริ
เวณจุดกาเนิ ด
ั ๊ ้า
เท่ากับ ๘๖.๕ เดซิเบลเอ บริเวณหน้าบ้านผูฟ้ ้ องคดี ๖๓.๔ เดซิเบลเอ ผลการวัดเสียงเครื่องปมน
บริเ วณจุ ด ก าเนิ ด เท่ า กับ ๕๕.๓ เดซิเ บลเอ บริเ วณหน้ า บ้ า นผู้ ฟ้ องคดี ๔๗ เดซิเ บลเอ
ซึ่งสานัก งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยาได้มหี นังสือ ชี้แจงตามคาสังศาลปกครอง
่
๗
๘
ชัน้ ต้นว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มคี ่าในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทัวไป
่ ซึง่ ได้กาหนดค่าระดับเสียงไว้ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน
๕-๖

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อ ง ก าหนดมาตรฐานระดับเสีย ง

โดยทัวไป
่
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ระดับเสียงโดยทัวไป”
่ หมายความว่า ระดับเสียงทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ แวดล้อม
“ค่าระดับเสีย งสูงสุด ” หมายความว่า ค่าระดับเสีย งสูงสุดที่เกิดขึ้น ในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัด
ระดับเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ
“ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชัวโมง”
่
หมายความว่า ค่าระดับเสียงคงที่ท่มี พี ลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง
ซึง่ มีระดับเสียงเปลีย่ นแปลงตามเวลาในช่วง ๒๔ ชัวโมง
่ โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๒ ให้กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไปไว้
่
ดงั ต่อไปนี้
(๑) ค่าระดับเสีย่ งสูงสุด ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ
(๒) ค่าระดับเสียงเฉลีย่ ๒๔ ชัวโมง
่ ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ั๊
ั ๊ ้า
๑๑๕ เดซิเ บลเอ ดัง นัน้ เสีย งที่เ กิด จากการที่ผู้ ร้อ งสอดใช้เ ครื่อ งป มลมและเครื
่ อ งป มน
ล้างรถยนต์ จึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติดงั กล่าว
สาหรับกรณีท่ีผู้ฟ้ องคดีอ้า งว่าระดับ เสียงในห้อ งนอนและห้ อ งทางานอันเป็ นสถานที่เ ฉพาะ
ไม่อยู่ในความหมายของคาว่า “ระดับเสียงทัวไป”
่ ตามข้อ ๑ ของประกาศฉบับดังกล่าว จึงต้อง
ถือมาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นภายในบ้านและในห้องนอนซึ่งไม่ควรเกิน ๓๐ เดซิเบลเอ
และมีเ อกสารต าราเรียนและเอกสารงานวิจ ยั ทางวิชาการที่ใ ช้ศึกษาในมหาวิทยาลัยระบุว่ า
เสีย งในระดับ สูง กว่า ๔๘ เดซิเ บลเอ สามารถรบกวนการนอนหลับของคนส่วนใหญ่ ได้ นัน้
เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนามาอ้างอิงเป็ นเพียงตาราอันเป็ นการแสดงความคิดเห็นของผู้แต่งเท่านัน้
มิใช่เป็ นงานวิจยั ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และผู้ฟ้องคดีไม่มหี ลักฐานมาหักล้างว่าการกาหนด
มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศฉบับดังกล่าวมีขอ้ บกพร่องอย่างไร จึงถือไม่ได้ว่าระดับเสียง
ั๊
ั ๊ ้ าที่ว ดั ได้บริเ วณหน้ าบ้านของ
ที่เ กิดจากการล้า งรถยนต์โดยใช้ เ ครื่อ งป มลมและเครื
่ อ งปมน
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเหตุราคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองจะต้องดาเนินการตามอานาจหน้าทีโ่ ดยการสังระงั
่ บแต่อย่างใด
ส่ว นประเด็นที่ว่า การล้างรถยนต์บนถนนบริเ วณหน้ าบ้านของผู้ร้อ งสอดเป็ นการ
ฝ่ า ฝื น พระราชบัญ ญัติร ัก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบีย บเรีย บร้ อ ยของบ้ า นเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่นนั ้ เมือ่ พิจารณาพยานหลักฐานและภาพถ่ายจะเห็นได้ว่ามีการล้างรถยนต์
บนถนนบริเวณหน้าบ้านของผูร้ อ้ งสอด และมีการซักล้างและเทน้ าบนถนนบริเ วณหน้าบ้านของ
ผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้จะเป็ นถนนส่วนบุคคลภายในหมู่บ้าน แต่ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้นิยาม คาว่า “ถนน” ไว้ว่า หมายความรวมถึง ถนนส่วนบุคคลซึง่ เจ้าของยินยอมให้
ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ ดังนัน้ การทีม่ กี ารล้างรถยนต์และมีการซักล้างและเทน้ าบนถนน
จึงเป็ นการฝ่าฝื นมาตรา ๙๑๐ และมาตรา ๑๕๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
๙-๑๑

พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึง่ เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือ ซักล้างสิ่งใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จดั ไว้เพื่อการนั ้ น
หรือในบริเวณทางน้าทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ประกาศห้ามไว้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะและทาให้ถนน
หรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๑ พระราชบัญ ญัต ิรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้า นเมือง พ.ศ.
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ซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว จึงมีหน้ าที่สอดส่องไม่ให้มกี ารฝ่าฝื น
พระราชบัญญัติข้างต้นตามมาตรา ๔๔๑๒ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏว่า เมื่อผู้ถู กฟ้องคดี
ทัง้ สองได้ ร ับ แจ้ ง เรื่อ งร้ อ งเรีย นของผู้ ฟ้ องคดี ก็ ไ ด้ ม อบหมายให้ ผู้ ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ จาก
เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น ไปตรวจสอบข้อ เท็จ จริง และเมื่อ ได้ต รวจสอบข้อ เท็จ จริง แล้ว เห็น ว่ า
การกระทาของผู้ร้อ งสอดเป็ นการดารงชีว ิต ตามปกติของผู้อ ยู่อ าศัยในทาวน์ เ ฮาส์ ไม่ถึงกั บ
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันจะถือว่า
เป็ นเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ดาเนินการ
แก้ไขปญั หาของผู้ฟ้องคดีตามหน้ าที่มาโดยตลอด จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๔)

๑๒

พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๔ นอกจากอ านาจหน้ าที่ท่ีไ ด้บ ัญญัติไ ว้ใ นพระราชบัญญัติน้ี ให้เ จ้าพนักงานท้อ งถิ่น และพนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ อี านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าทีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มกี ารฝา่ ฝืนพระราชบัญญัตนิ ้โี ดยเคร่งครัด
(๓) ตักเตือนผูก้ ระทาความผิด หรือสังให้
่ ผกู้ ระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็ นระเบียบ
หรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(๔) จับกุมผูก้ ระทาความผิดซึง่ ไม่เชือ่ ฟงั คาตักเตือนและดาเนินคดี ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๑๑
คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิ จการ
๑. การออกใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการสถานบริ การ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การออกใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการโรงงาน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การออกใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการโรงแรม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิ จการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิ จการรับจ้างพิ มพ์สิ่งพิ มพ์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖. การออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗. การออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สถานตรวจสภาพรถ
การที่ นายทะเบียนปฏิ เสธการต่ ออายุ ใบอนุ ญาตให้ จ ดั ตัง้ สถานตรวจสภาพรถ
ของผู้ฟ้องคดี เนื่ องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยไม่ได้ นารถ
เข้ า ตรวจสภาพอัน เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อ ๗ ของระเบี ย บกรมการขนส่ ง ทางบก ว่ า ด้ ว ย
การตรวจสภาพรถของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็ นการ
ใช้ดลุ พิ นิจออกคาสังโดยชอบแล้
่
ว
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ สถานตรวจสภาพรถได้ย่นื คาขอต่ออายุใบอนุ ญาต
ตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกต่อนายทะเบียนกลาง กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี)
แต่ ส านัก งานขนส่ งจังหวัดเชียงใหม่ มหี นัง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีท ราบว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมคี าสัง่
ไม่อ นุ ญ าตเนื่อ งจากตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ฟ้ องคดีม ีประวัติอ อกใบรับรองการตรวจสภาพ
โดยไม่ม ีก ารตรวจสภาพรถ ผู้ฟ้ องคดีจ ึง มีห นั ง สือ ขอให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท บทวนค าสังดั
่ งกล่ า ว
แต่ผถู้ ูกฟ้องคดียนื ยันผลการพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุ ญาตเช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้ออ้างของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่มนี ้ าหนัก เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้มพี ฤติการณ์
ตามที่ถูกกล่าวหา และพนักงานอัยการมีคาสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาล
ขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทไ่ี ม่อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต
ให้จดั ตัง้ สถานตรวจสภาพรถ พร้อมกับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุ ญาตให้กบั ผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
จากการสอบข้อ เท็จจริงและการสอบสวนบุ ค คลที่เกี่ยวข้อ งตามข้อ ร้องเรียนมีพยาน
สามคนให้การตรงกันว่า การตรวจสภาพรถก่ อนการชาระภาษีประจาปี นัน้ ไม่ได้มกี ารนารถ
เข้าตรวจสภาพก่อนแต่อย่างใด แต่กไ็ ด้รบั ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ
ของผูฟ้ ้ องคดี ซึง่ เป็ นการให้ถ้อยคากับเจ้าหน้ าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๔
และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ต่อมาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ พยานทัง้ สามคนได้ไปให้การ
ต่อ พนัก งานสอบสวนโดยมีข้อ เท็จจริงแตกต่างกันในประเด็นเดียวกัน โดยพยานทัง้ สามคน
ให้การไปในทานองเดียวกันว่าได้มอบหมายให้บุคคลอื่นไปดาเนินการชาระภาษีแทน โดยบุ คคล
ในบ้านได้มอบรถให้ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายไปโดยที่ต นเองไม่ทราบ เมื่อ ชังน
่ ้ าหนักข้อ เท็จจริง
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า การให้ถ้อยคาของพยานทัง้ สามคนต่อเจ้าหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นการ
ให้การในช่วงระยะเวลาใกล้ชดิ กับเหตุการณ์ พยานน่ าจะยังจาเหตุการณ์ได้ดแี ละยังไม่มเี วลา
เตรียมตัวว่าจะให้ถอ้ ยคาไปในทางใด อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าพยานทัง้ สามคนได้มเี รื่องขัดแย้งใดๆ
กับผูฟ้ ้ องคดีอนั อาจจะเป็ นมูลจูงใจทีจ่ ะให้การทีเ่ ป็ นผลร้ายแก่ผฟู้ ้ องคดี ถ้อยคาพยานทีใ่ ห้ไว้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ น่ าเชื่อว่าเป็ นการให้การตามความเป็ นจริง มีน้ าหนักน่ าเชื่อถือกว่า
ถ้อยคาพยานในประเด็นเดียวกันซึง่ ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวน ซึง่ มีระยะเวลาห่างจากเหตุการณ์
ถึงหนึ่งปีเศษ ทาให้ไม่มนี ้ าหนักพอทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงถ้อ ยคาพยานที่ได้ใ ห้การไว้ ต่อ เจ้าหน้ าที่
ของผู้ถูก ฟ้ อ งคดี ดังนัน้ แม้พ ยานทัง้ สามคนจะให้การขัดแย้งกันในประเด็นเดียวกัน แต่เมื่อ
ถ้ อ ยค าพยานในชัน้ สอบสวนไม่ ม ีพ ยานหลัก ฐานใดใหม่ แ ละไม่ ม ีน้ า หนั ก พอที่ จะหัก ล้ า ง
ถ้อ ยค าของพยานที่ให้ไว้ต่ อเจ้าหน้ าที่ของผู้ถู กฟ้ องคดีได้ว่ าผู้ฟ้ องคดีไม่ได้มกี ารกระทาตามที่
มีการร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสทิ ธิท่ีจะรับฟ งั ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ า
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ผูฟ้ ้ องคดีมพี ฤติการณ์ออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไม่ได้นารถเข้าตรวจสภาพ อันเป็ นการฝ่าฝื น
ต่ อ ระเบีย บกรมการขนส่ ง ทางบก ว่ า ด้ว ยการตรวจสภาพรถของผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตจัด ตั ้ ง
สถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๑ แล้วนามาเป็ นเหตุในการออกคาสังไม่
่ อนุ ญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุ ญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถได้ การใช้ดุลพินิจในการออกคาสังไม่
่ อนุ ญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุ ญาตของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย คาสังที
่ ่ไม่อนุ ญาตให้ต่ ออายุใบอนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดีจดั ตัง้ สถานตรวจสภาพรถ
จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๙๗/๒๕๕๔)

๑

ระเบีย บกรมการขนส่ ง ทางบก ว่ า ด้ว ยการตรวจสภาพรถของผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตจัด ตัง้ สถานตรวจสภาพรถ

พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๖ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถดาเนินการตรวจสภาพรถ เพื่อออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
สาหรับรถทีจ่ ะต่ออายุทะเบียน หรือเสียภาษีประจาปี ดังนี้
(๑) รถทีจ่ ดทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท
(๒) รถที่จดทะเบีย นไว้ต ามกฎหมายว่ าด้ว ยรถยนต์ บางประเภท ทัง้ นี้ ตามประเภทที่น ายทะเบีย นประกาศ
กาหนดให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถดาเนินการตรวจสภาพได้
ข้อ ๗ การตรวจสภาพรถตามข้อ ๖ ต้องดาเนินการภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้
สถานตรวจสภาพรถหรือ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และให้ทาการตรวจสภาพรถล่ วงหน้ าได้ภ ายในกาหนดเวลา
สามเดือนก่อนวันสิน้ อายุภาษีประจาปี หรือก่อนวันครบกาหนดเสียภาษีประจาปี แล้วแต่กรณี
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บทที่ ๑๒
คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ
การโอนสิ ทธิ เช่ าซื้ อรถยนต์เป็ นการโอนสิ ทธิ ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เมื่ อ ไม่ มี ก ฎหมายใดบัญ ญัติ ใ ห้ อ านาจอธิ บ ดี ก รมการขนส่ ง ทางบกเพิ ก ถอนสัญ ญา
โอนสิ ทธิ เช่ าซื้ อรถยนต์ได้ การที่ อธิ บดี กรมการขนส่ งทางบกไม่เพิ กถอนการโอนสิ ทธิ
เช่าซื้อดังกล่าวจึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ
โดยที่ ส ัญญาโอนสิ ท ธิ เช่ าซื้ อ รถยนต์ พิ พ าทเป็ นสัญ ญาระหว่ างนิ ติ บุ ค คล
ทางแพ่ งโดยผู้แทนของนิ ติ บุ คคล การเปลี่ ยนตัวผู้แทนของนิ ติ บุ คคลดังกล่ าวจะมี ผล
ต่ อเมื่อได้ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือตราสารจัดตัง้ แล้ว แต่ จะยกขึ้นเป็ นข้ อต่ อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริ ตไม่ได้ ดังนัน้ แม้ผ้ฟู ้ องคดี จะเปลี่ยนตัวผู้แทนของ
ผูฟ้ ้ องคดีโดยได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษทั ตามกฎหมายแล้ว
แต่ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งอันทาให้ เชื่ อได้ว่าผู้ให้ เช่ าซื้ อรถยนต์พิพาทได้ ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ดงั กล่าว ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจยกกรณี การเปลี่ยนแปลง
ผู้แ ทนของผู้ฟ้ องคดี ขึ้ น เป็ นข้ อ ต่ อ สู้ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลภายนอกผู้ก ระท าการ
โดยสุจริ ตได้ ดัง นั น้ เมื่อ ผู้ให้ เช่ าซื้ อยื่ นคาขอแก้ ไขเพิ่ มเติ มรายการในทะเบียนรถต่ อ
อธิ บดี กรมการขนส่ งทางบกเพื่อขอเปลี่ยนชื่ อผู้ครอบครองรถยนต์ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบคาขอเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการพิ จารณาครบถ้วนตามรายการที่ กาหนด
อธิ บดี กรมการขนส่ งทางบกจึงมีอานาจหน้ าที่ ผกู พันตามกฎหมายที่ จะต้ องดาเนิ นการ
จดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ ผู้ค รอบครองรถยนต์ ต ามค าขอ อี ก ทัง้ การจดแจ้ ง รายการ
ทางทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นการจดแจ้งเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมการใช้ รถและการจัดเก็บภาษี มิ ใช่ เป็ นการจดแจ้งกรรมสิ ทธิ์ ของรถยนต์
การที่ ผ้ใู ห้ เช่ าซื้อไม่ได้มอบอานาจให้ มีการดาเนิ นการเปลี่ยนชื่ อผู้ครอบครองรถยนต์พิพาท
แต่ได้มอบหลักฐานสัญญาโอนสิ ทธิ เช่าซื้อให้แก่ผร้ ู บั มอบอานาจดาเนิ นการเปลี่ยนประเภท
รถยนต์ใช้ ในการดาเนิ นการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่ มเติ มรายการในทะเบียนรถ อันเห็นได้ ว่า
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ผู้มอบอานาจต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองในทะเบียนรถด้วย ประกอบกับผู้มอบอานาจ
มิ ได้มีข้อโต้ แย้งกรณี ดงั กล่าวอันเป็ นการให้ สตั ยาบันแก่การกระทาข้างต้ น การที่ อธิ บดี
กรมการขนส่ งทางบกไม่ดาเนิ นการเปลี่ยนชื่ อผู้ครอบครองรถยนต์ตามคาขอของผู้ฟ้องคดี
จึงมิ ใช่การละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ นนิ ติ บุ ค คลและเป็ นผู้ เ ช่ าซื้อ รถยนต์ จ านวน ๘ คัน จากบริษัท ด.
(ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ) ต่อมา ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ยื่นคาขอแก้ไขเพิม่ เติมรายการในทะเบียนรถเพื่อเปลีย่ นประเภทรถ
และเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ทงั ้ ๘ คัน จากผู้ฟ้องคดีเป็ นบริษทั ล. พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบคาขอ อันได้แก่ สัญญาโอนสิทธิเช่าซื้อระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั บริษัท ล. สาเนาสัญญา
เช่าซือ้ ฉบับเดิมระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูใ้ ห้เช่าซือ้ สาเนาสัญญาเช่าซือ้ ฉบับใหม่ระหว่างบริษทั ล.
กับผู้ใ ห้เ ช่าซื้อ หนังสือ รับรองบริษัท ที่ผู้ฟ้ อ งคดีระบุว่ ากรรมการซึ่ง ลงชื่อ ผูก พันผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้
คือ นาง ป. ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของผู้ฟ้องคดี สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านผูเ้ ช่าซือ้ เดิมและผูเ้ ช่าซือ้ ใหม่ รวมทัง้ หนังสือมอบอานาจจากผูใ้ ห้เช่าซือ้
ให้นาย ส. ดาเนินการขอเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ทงั ้ ๘ คัน ดังกล่าว ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมรายการในทะเบียนรถให้ตามคาขอ
แต่ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการโอนสิทธิเช่าซือ้ รถยนต์ดงั กล่าว
โดยอ้างว่าสัญ ญาโอนสิทธิเ ช่าซื้อ ที่ผู้ใ ห้เ ช่าซื้อ ใช้เ ป็ นหลักฐานประกอบค าขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายการในทะเบียนรถลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของผู้ฟ้องคดีในช่องผู้โอนไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นควรให้รอฟงั ผลแห่งคาพิพากษาของศาลในคดีท่ผี ฟู้ ้ องคดีเป็ นโจทก์
ยื่น ฟ้ องผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้อ ข้อ หาร่ ว มกัน ปลอมและใช้ เ อกสารปลอมเพื่อ ให้ ม ี ข้ อ วินิ จ ฉั ย เกี่ย วกับ
ความสมบูรณ์ ถู กต้องของสัญญาโอนสิทธิเช่าซื้อดังกล่ าวก่ อน ซึ่งต่ อมาศาลอุ ทธรณ์ พิพากษา
ยืน ตามค าพิ พ ากษาศาลอาญากรุ ง เทพใต้ ใ ห้ ย กฟ้ อง ผู้ ฟ้ องคดี เ ห็ น ว่ า การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ไม่ดาเนินการเพิกถอนการโอนสิทธิเ ช่าซื้อรถยนต์ และเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ มาเป็ น
ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเ พิก ถอนการโอนสิท ธิก ารเช่ า ซื้อ รถยนต์ ด ัง กล่ า วและเปลี่ย นชื่อ
ผูค้ รอบครองรถยนต์ในทะเบียนรถทัง้ ๘ คันมาเป็ นผูฟ้ ้ องคดี

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๓๕

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การโอนสิทธิเ ช่าซื้อ ตามสัญญาโอนสิทธิเช่าซื้อรถยนต์ พพิ าท เป็ นการโอนสิทธิ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และไม่มกี ฎหมายใดบัญญัตใิ ห้อานาจผูถ้ ูกฟ้องคดีเพิกถอนสัญญา
โอนสิทธิเช่ าซื้อดังกล่ าวได้ การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีไม่เพิกถอนการโอนสิทธิเช่าซื้อรถยนต์ด ังกล่ าว
จึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีไม่ดาเนินการเปลีย่ นชื่อผูค้ รอบครอง
รถยนต์ทงั ้ ๘ คัน มาเป็ นผูฟ้ ้ องคดี นัน้ เมื่อปรากฏว่าผูใ้ ห้เช่าซือ้ ได้ย่นื คาขอแก้ไขเพิม่ เติมรายการ
ในทะเบียนรถยนต์ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีโดยขอเปลีย่ นชื่อผูค้ รอบครองรถยนต์จากผูฟ้ ้ องคดีเป็ นบริษทั ล.
พร้อมแนบเอกสารประกอบคาขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามรายการ
ทีก่ าหนด ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีอานาจหน้าทีผ่ กู พันตามกฎหมายทีจ่ ะต้องดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อ
ผูค้ รอบครองจากผูฟ้ ้ องคดีเป็ นบริษทั ล. ตามคาขอ อีกทัง้ ในการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อผูค้ รอบครอง
รถยนต์ทงั ้ ๘ คัน ดังกล่าว เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่ามีรายการ
ถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อลงนามต่ อไป อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจาเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริง ก่อนดาเนินการ
เพื่อจัดให้มคี าสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕๑ มาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดไว้แล้ว
๑-๓

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“คาสังทางปกครอง”
่
หมายความว่า
(๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้ าที่ท่มี ผี ลเป็ น การสร้างนิติส มั พัน ธ์ข้นึ ระหว่างบุคคลในอัน ที่ จะก่อ
เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการถาวรหรือชัวคราว
่
เช่น การสังการ
่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าทีอ่ าจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนัน้ ๆ
โดยไม่ตอ้ งผูกพันอยู่กบั คาขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งพิจารณาพยานหลักฐานทีต่ นเห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์ข ้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึง
การดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) รับฟงั พยานหลักฐาน คาชีแ้ จง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ ่กู รณี
กล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างทีไ่ ม่จาเป็น ฟุ่มเฟื อยหรือเพือ่ ประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ
(๔) ขอให้ผคู้ รอบครองเอกสารส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คู่กรณีตอ้ งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีใ่ นการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง และมีหน้าทีแ่ จ้งพยานหลักฐานทีต่ นทราบแก่เจ้าหน้าที่

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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สาหรับสัญญาโอนสิทธิเช่าซื้อระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั บริษทั ล. นัน้ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั ผู้ให้เช่าซื้อ กระทาโดยนางสาว ป. ผู้แทน
ของผู้ ฟ้ องคดีต ามหนั ง สือ รับ รองของผู้ฟ้ องคดี อ านาจในการท านิ ติก รรมระบุ น างสาว ป.
ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของผู้ฟ้ องคดี การที่ต่ อมาผู้ฟ้ องคดีเปลี่ยนตัวผู้แทนของ
ผู้ ฟ้ องคดี จ ากนางสาว ป. ลงลายมือ ชื่อ ประทับ ตราส าคัญ ของผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น นางสาว ป.
ลงลายมือ ชื่อ ร่ ว มกับ นางสาว อ. และประทับ ตราส าคัญ ของผู้ ฟ้ องคดี แม้ จ ะมีก ารจดแจ้ ง
การเปลี่ย นแปลงต่ อ นายทะเบียนหุ้น ส่ ว นบริษัท ฯ ตามกฎหมาย แต่ ก็ไ ม่ป รากฏข้อเท็จจริง
อันทาให้เชื่อได้ว่าผูใ้ ห้เช่าซือ้ ได้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงผูแ้ ทนของผูฟ้ ้ องคดีแต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดี
จึง ไม่ อ าจยกกรณี ก ารเปลี่ย นแปลงผู้ แ ทนของผู้ ฟ้ องคดีข้ึน เป็ น ข้อ ต่ อ สู้ ผู้ใ ห้เ ช่ า ซื้อ ซึ่ง เป็ น
บุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริตได้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๗๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประกอบกับศาลมีค าพิพากษาว่าสัญ ญาโอนสิทธิเช่าซื้อ รถยนต์ทงั ้ ๘ คัน มิใ ช่
สัญ ญาเช่ า ซื้อ ปลอมและมีผ ลผู ก พัน ผู้ ฟ้ องคดี อีก ทัง้ การจดแจ้ง รายการทางทะเบีย นรถ
ตามพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นการจดแจ้งเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้รถ
และการจัดเก็บภาษี มิใช่เป็ นการจดแจ้งกรรมสิทธิ ์ของรถยนต์แต่อย่างใด ดังนัน้ แม้ผใู้ ห้เช่าซือ้
จะมิได้มอบอานาจในการเปลีย่ นแปลงชื่อผูค้ รอบครองรถยนต์ให้แก่นาย ส. ก็ตาม แต่เมื่อในการ
ดาเนินการยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ผู้ให้เช่าซื้อได้มอบหลักฐานสัญญา
โอนสิทธิเ ช่าซื้อ ให้ นาย ส. ดาเนินการแก้ไขชื่อ ผู้ค รอบครองในคราวเดียวกัน อันเห็นได้ว่า
ผูม้ อบอานาจต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองในทะเบียนรถด้วย และภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดี
ดาเนินการทางทะเบียนเสร็จสิน้ ผู้ให้เช่าซือ้ มิได้มขี อ้ โต้แย้งในกรณีดงั กล่าวแต่อย่างใด อันเป็ นการ
ให้สตั ยาบันแก่การกระทาดังกล่าวแล้ว ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดาเนินการตามคาขอให้
เปลี่ยนชื่อ ผู้ค รอบครองรถยนต์ท งั ้ ๘ คัน ของผู้ฟ้ องคดี โดยให้รอผลแห่ ง ค าพิพ ากษาของ
ศาลยุตธิ รรม จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ พิพากษายกฟ้อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๑/๒๕๕๔)

พยานหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ รียกมาให้ถอ้ ยคาหรือทาความเห็นมีสทิ ธิได้รบั ค่าปว่ ยการตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๔
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๒ การเปลี่ยนตัว ผู้แทนของนิติบุคคล หรือการจากัดหรือ แก้ไขเปลี่ย นแปลงอ านาจหน้ าที่ของผู้แทน
ของนิตบิ ุคคล ให้มผี ลต่อเมือ่ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตัง้ แล้ว แต่จะยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอก
ผูก้ ระทาการโดยสุจริตมิได้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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๑.๒ การประกอบการขนส่ง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ การกาหนดเส้นทางเดิ นรถ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔ การดูแลรักษาทาง
กรณี ที่ ก รมทางหลวงและแขวงการทางใช้ อ านาจตามกฎหมายในการ
ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งด่ า นชัง่ น้ า หนั ก ถาวรเพื่ อ บ ารุง รัก ษาทางหลวง อัน เป็ นบริ ก าร
สาธารณะที่ เป็ นประโยชน์ แก่ ส่วนรวมโดยเห็นว่ าเป็ นการดาเนิ นการในเขตทางหลวง
มิ ใช่ ที่ดิ นของประชาชน จึ งด าเนิ นการโดยมิ ได้ คานึ ง ถึง ผลกระทบที่ เกิ ด แก่ ประชาชน
ด้ วยการใช้ ดุลพิ นิจกาหนดจุดที่ ตงั ้ ด่ านชังน
่ ้ าหนั กถาวรบริ เวณหน้ าที่ ดินของผู้ฟ้องคดี
และใช้ประโยชน์ จากด่านชังน
่ ้าหนักถาวรดังกล่าวตลอดแนวที่ ดิน ทาให้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดี
กลายเป็ นที่ ดินที่ ไม่มีทางเข้าออก ส่งผลให้ ราคาลดลง อีกทัง้ ยังมีจดุ อื่นที่ เหมาะสมกว่า
และยังสามารถเปลี่ ยนแปลงที่ ตงั ้ ไปยังจุดที่ เหมาะสมกว่ าได้ ภายในระยะ ๕ กิ โลเมตร
กรณี จึงเป็ นการใช้ ดุลพิ นิจโดยไม่ ชอบและสร้างภาระให้ เกิ ด แก่ ประชาชนเกิ นสมควร
อันเป็ นการกระท าละเมิ ด อันเกิ ด จากการใช้ อานาจตามกฎหมายและเป็ นการใช้ สิ ท ธิ
ซึ่ ง มี แ ต่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ บุ ค คลอื่ น แม้ ก รมทางหลวงและแขวงการทางจะมี
ข้อเสนอในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีโดยการทาทางเข้าออกบริ เวณ
ด้ า นหลัง ด่ า นชัง่ น้ า หนั ก การขนย้ า ยถัง น้ า และเสาไฟฟ้ าเพื่ อ ให้ มี ช่ อ งทางเข้ า ออกสู่
ทางหลวงได้ และการใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้ วยการเวนคื น
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ซึ่ง จะได้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนไม่ เต็มตามความเสี ย หายที่ แ ท้ จริ ง ก็ตาม
แต่ ก็ไ ม่ ส ามารถท าให้ เกิ ด ความสมดุลระหว่ า งประโยชน์ ข องผู้ฟ้ องคดี และประโยชน์
สาธารณะได้ ดังนั น้ แม้การรื้อถอนอาคารด่ านชังน
่ ้ าหนักถาวรจะก่อให้ เกิ ดความเสี ยหาย
และสิ้ นเปลื อง แต่ เมื่อ การปลูกสร้างอาคารกระทาในลักษณะที่ ส ามารถรื้อถอนไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ อี ก การรื้อ ถอนอาคารด่ า นชัง่ น้ า หนั กดัง กล่ าวจึ ง เป็ นมาตรการเยี ย วยา
ความเสียหายแก่ผฟ้ ู ้ องคดีที่เหมาะสมกว่าวิ ธีอื่น
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สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมทางหลวง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) มอบให้แขวงการทางนครสวรรค์ ที่ ๒ (ตากฟ้า)
(ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) ด าเนิ น การก่ อ สร้า งด่ า นชัง่ น้ า หนั ก ถาวรบนทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอนกิโ ลเมตรที่ ๗๑+๖๖๕ ถึ ง คลองมะเดื่อ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการบ ารุ ง รัก ษาทางหลวง
ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้พจิ ารณากาหนดจุดทีจ่ ะก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ในการกาหนดตาแหน่ ง
ที่ต ัง้ ด่ า นชัง่ น้ า หนั ก ถาวรที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ก าหนดไว้ โดยเห็น ว่ า จุด ระหว่ า งกิโ ลเมตรที่
๙๗+๑๕๐ ถึง กิโ ลเมตรที่ ๙๗+๕๕๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จัง หวัด นครสวรรค์
เป็ นตาแหน่ งทีเ่ หมาะสมเพราะเป็ นทางสายประธานที่มปี ริมาณการจราจรของรถบรรทุกจานวนมาก
และอยู่ห่ า งจากชุ ม ชนอ าเภอหนองบัว ประมาณ ๒.๕ กิโ ลเมตร อีก ทัง้ ที่ดิน นอกเขตทาง
เป็ นทีร่ กร้างว่างเปล่าและมีการปลูกมันสาปะหลังไม่มบี า้ นเรือนราษฎรและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้
อยู่ห่างจากสถานีตารวจประมาณ ๔ กิโลเมตร สะดวกแก่การนาส่งผูต้ ้องหาและรถบรรทุกของกลาง
ที่บรรทุก น้ าหนัก เกินพิก ัดที่ก ฎหมายก าหนด ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองได้เ ริม่ ด าเนิ นการ
ก่อสร้าง โดยได้ติดตัง้ ป้ายมีข้อความว่า สถานที่ตงั ้ ด่านชังน
่ ้ าหนักถาวร เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบและใช้สทิ ธิคดั ค้าน แต่มไิ ด้แจ้งให้เจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ดา้ นหลังหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบหรือเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างทราบโดยตรง ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้างผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ไปตรวจสอบที่ดนิ ของตนเองเพื่อดาเนินโครงการจัดทาหมู่บ้านจัดสรร
พบว่ามีการก่อสร้างด่านชังน
่ ้าหนักถาวรปิดกัน้ หน้าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าบางส่วน และยังปิดกัน้
ทางสาธารณประโยชน์ขา้ งทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้า นอกจากนี้ ยังมีการติดตัง้ ถังน้ า เสาไฟฟ้าแรงต่ า
และเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่อาคารขนานไปกับอาคารปิ ด กัน้ ทางเข้าออกตลอดพื้นที่ ทาให้ท่ดี ิน
กลายเป็ นที่ดนิ ไม่มที างออกและไม่สามารถทาหมู่บ้านจัดสรรได้ ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ ห้าจึง ร้องเรียน
กรณีดงั กล่าวต่อผู้อานวยการสานักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะและนายช่างแขวงการทาง
นครสวรรค์ อีกทัง้ มีหนังสือถึงผูอ้ านวยการแขวงการทางนครสวรรค์ท่ี ๒ (ตากฟ้า) ขอสาเนา
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด่านชังน
่ ้าหนักถาวรและสาเนาแบบสัญญาจ้างพิพาท ซึง่ ตรวจสอบแล้ว
พบว่าในสัญญาจ้างระบุว่า ในการดาเนิ นงานนัน้ หากมีความจาเป็ นผู้ว่าจ้างสามารถเลื่อนระยะ
ในการดาเนินการต้นทางถึงปลายทางได้ไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ทาให้เห็นได้ว่าจุดก่อสร้าง
ด่านชังน
่ ้ าหนักถาวรสามารถเปลีย่ นแปลงได้ภายในเขตทีก่ าหนด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ขอให้มกี ารแก้ไข
จุดก่ อสร้างดังกล่ าว แต่ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แจ้ง ว่าเนื่องจากผู้ฟ้ องคดีทงั ้ ห้าไม่คดั ค้านก่ อนการ
ก่อสร้าง จึงไม่สามารถย้ายทีก่ ่อสร้างได้ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าเห็นว่าเนื่องจากอยู่นอกพืน้ ทีจ่ งึ ไม่ทราบว่า
มีการติดตัง้ ป้ ายแสดงสถานที่ก่ อสร้างด่ านชัง่ น้ าหนั ก และไม่ ได้ ร ับการแจ้ งให้ ทราบ อีกทัง้
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การติด ป้ ายประกาศในที่ก่ อ สร้ า งก็ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดเพื่อ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีใ ช้ ส ิท ธิค ัด ค้ า น
อันเป็ นการกระทาที่ไ ม่ชอบ ทาให้ท่ดี ินของผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ ห้าไม่มที างเข้าออกและไม่ส ามารถ
นาที่ดิน ไปทาเป็ นหมู่บ้านจัดสรรจาหน่ ายได้ จึง นาคดีมาฟ้ องขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ
คาสังเพิ
่ กถอนด่านชัง่ น้ าหนัก ถาวรที่พ ิพ าท และให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองรื้อ ถอนสิ่งปลูก สร้าง
ด่านชังน
่ ้ าหนักถาวรทีป่ ิดกัน้ ด้านหน้าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้า
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในการพิจารณากาหนดจุดหรือตาแหน่ งที่จะก่อสร้างด่านชังน
่ ้ าหนักถาวร นัน้ แม้ว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการกาหนดที่ตงั ้ ด่านชังน
่ ้ าหนักตามแนวทาง
ปฏิบตั ิของผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ และเห็นว่าจุดที่จะก่อ สร้างมีค วามเหมาะสมในหลายด้านก็ต าม
แต่ ก ารที่ผู้ถูก ฟ้ องคดีทงั ้ สองพิจารณาโดยให้ค วามส าคัญ ในส่ ว นของงานทางหลวงเป็ นหลัก
กล่าวคือ มุ่งเน้นการรองรับปริมาณรถบรรทุก เส้นทางของรถบรรทุก ผลกระทบต่อระบบการจราจร
และความปลอดภัยของการใช้เส้นทางการเดินรถ และให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อประชาชน
ที่จ ะเกิด จากการก่ อสร้างด่ านชัง่ น้ าหนั กเป็ นเรื่องรอง รวมทัง้ เห็ นว่ าการติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์
ในลักษณะดังที่กล่ าวข้างต้ นเพียงพอที่ เจ้ าของที่ดินหรือผู้ ท่ีจะได้ ร ับผลกระทบสามารถเข้าใจว่ า
เป็ นการแจ้ งให้ ใช้ ส ิทธิโต้ แย้ งคัดค้ านโดยไม่ ต้ องแจ้ งโดยวิธ ีอ่ ื น และเห็ นว่ าการที่ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ ห้ า
ไม่ทราบเรื่องเพราะได้ปล่อยทีด่ นิ ร้าง นัน้ เห็นว่าป้ายประชาสัมพันธ์ดงั กล่าวมีเพียงข้อความว่า
สถานทีต่ งั ้ ด่านชังน
่ ้าหนักถาวร จึงไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้บุคคลทัวไปเข้
่
าใจว่าเป็ นการแจ้งเพื่อให้
ผู้ท่จี ะได้รบั ผลกระทบใช้ส ิทธิค ดั ค้าน อีก ทัง้ ขนาดของป้ายก็ไ ม่ใหญ่ นัก และการติด ตัง้ ป้าย
ขนานไปกับแนวถนนไม่สะดุดตาผูท้ ่ขี บั รถไปมา การประชาสัมพันธ์โดยป้ายดังกล่าวจึงไม่อาจ
สื่อความหมายได้ดงั เช่นทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองกล่าวอ้าง แต่หากผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองมีหนังสือแจ้ง
โดยตรงต่อเจ้าของที่ดนิ และผู้ท่จี ะได้รบั ผลกระทบจะได้ผลมากกว่า ซึง่ การตรวจสอบที่อยู่ของ
บุคคลเหล่านี้มใิ ช่เรื่องที่พ้นวิสยั เพราะผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองสามารถชี้แจงรายละเอียดของที่ดนิ
และชื่อเจ้าของที่ดนิ ต่ อศาลปกครองชัน้ ต้นได้ อีกทัง้ การที่ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ ห้าเป็ นเจ้าของที่ด ิน
นอกเหนือจากภูมลิ าเนาที่ตนอาศัยอยู่ ไม่เป็ นเหตุผลทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองจะยกเป็ นข้อโต้แย้ง
กรณีท่ผี ฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้ามิได้ใช้สทิ ธิคดั ค้านการก่อสร้างรวมทัง้ การแจ้งผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าโดยตรงได้
การกระทาของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท งั ้ สองที่ไม่เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ ห้าได้ร บั ทราบผลกระทบ
จากการก่อสร้างเพื่อปกป้องสิทธิของตนอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ไม่ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ผลดี
และผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านก่อนเริม่ ดาเนินการก่อสร้างด่านชัง่ น้ าหนักถาวรดังกล่าว จึงเป็ น
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การกระทาที่ไม่เป็ นไปตามมาตรา ๓/๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓)๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างก่อสร้างที่ระบุ
ข้อความว่าในการดาเนินงานหากมีความจาเป็ นผู้ว่าจ้างสามารถเลื่อนระยะในการดาเนินการ
ต้นทาง – ปลายทางได้ไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้เหมาะสมขึน้ ได้ แสดงว่าการกาหนดจุดทีต่ งั ้
ด่ า นชัง่ น้ าหนั ก ถาวรตามหลัก เกณฑ์ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ อาจเปลี่ย นแปลงได้แ ม้จ ะมีก าร
ก่อสร้างไปแล้ว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารชังน
่ ้ าหนักปิ ดกัน้ ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้า
ด้านติดทางหลวงหมายเลข ๑๑ และส่วนที่เหลือของอาคารชังน
่ ้ าหนักปิดกัน้ ทางสาธารณประโยชน์
ซึ่ง อยู่ด้า นข้างที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีท งั ้ ห้า โดยทางดัง กล่ า วมีต้น ไม้ปกคลุ มเกือ บทัง้ หมดและ
ไม่มสี ภาพเป็ นถนน ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าจึงไม่อาจเข้าใช้ทางดังกล่าวออกสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได้
อีก ทัง้ ที่ดนิ ด้านหน้ าติดทางหลวงส่ วนที่เ หลือถู กใช้ประโยชน์ จนไม่อาจใช้เป็ นทางเข้าออกได้
เช่ นกัน ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๒ ถึงผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๔ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ่ีด ินร่ ว มกับ ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงไม่อาจใช้ทางสาธารณประโยชน์ ทางใดออกสู่ทางหลวงหมายเลขที่ ๑๑ ได้โดยตรง แต่ต้อง
๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตนิ ้ีต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่ วยงานที่ไม่จาเป็ น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทัง้ นี้ โดยมีผรู้ บั ผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้าดารงตาแหน่ งหรือปฏิบตั ิหน้าที่ต้องคานึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบตั ิห น้าที่ของส่วนราชการ ต้อ งใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตั ิงาน การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิ ดเผยข้อ มูล การติดตามตรวจสอบและประเมิน ผล
การปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการให้เป็ นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการปฏิบตั ริ าชการและการสังการให้
่
ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบตั กิ ไ็ ด้
๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางทีจ่ ะได้รบั การบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ก่อนเริม่ ดาเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กาหนด
ขัน้ ตอนการดาเนิน การที่โ ปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนิน การในแต่ ล ะขัน้ ตอน ในกรณีท่ีภ ารกิจใดจะมีผ ลกระทบต่ อ
ประชาชน ส่วนราชการต้องดาเนินการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ทส่ี ่วนรวมจะได้รบั จากภารกิจนัน้
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๔๑

ผ่านที่ดนิ แปลงอื่นก่ อ นจึงจะออกสู่ทางหลวงดังกล่าวได้ การกระทาของผู้ถู กฟ้ องคดีทงั ้ สอง
จึงเป็ นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้า และโดยที่ขอ้ เท็จจริงปรากฏว่ายังมีจุดอื่นที่
เหมาะสมสาหรับตัง้ ด่านชังน
่ ้ าหนักตามหลักเกณฑ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ นอกเหนือจากทีด่ นิ ของ
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้า ซึ่งไม่กระทบหรือสร้างภาระให้แก่เจ้าของที่ดนิ ดังเช่นกรณีน้ี และผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้ สองยังอาจกาหนดจุดทีเ่ หมาะสมบริเวณอื่นในระยะทาง ๕ กิโลเมตรได้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
มิไ ด้แ สดงให้เ ห็นว่ามีเ หตุ ผลความจาเป็ นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท่จี ะต้อ งกาหนดจุดก่อ สร้าง
ด่านชังน
่ ้ าหนักถาวร ณ บริเวณด้านหน้ าที่ดิน ของผู้ฟ้ องคดีทงั ้ ห้าเท่านัน้ การที่ผู้ถูก ฟ้อ งคดี
ทัง้ สองกาหนดจุดตัง้ ด่านชังน
่ ้ าหนักถาวรปิ ดกัน้ ทางเข้าออกทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าและปิ ดกัน้
ทางสาธารณประโยชน์ ด้านข้างที่ดนิ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็ นการสร้างภาระ
เกินสมควรแก่ ประชาชน เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ ห้า ได้ร บั ความเสีย หายที่เ กิดจากการกระท าของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองจึงเป็ นการกระทาละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายและเป็ นการ
ใช้ส ิท ธิซ่ึง มีแ ต่ จ ะเกิด ความเสีย หายแก่ บุ ค คลอื่น อัน เป็ น การกระท าที่ม ิช อบด้ว ยกฎหมาย
ตามมาตรา ๔๒๑ ๗ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากการ
ตัง้ ด่ านชังน
่ ้ าหนักถาวรของผู้ถูก ฟ้องคดีทงั ้ สองเป็ นการดาเนินการหรือ บารุงรักษาทางหลวง
อันเป็ นบริการสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ แก่ ส่ วนรวม การจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าในคดีน้ีจงึ ควรชังน
่ ้ าหนักของประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้า
ให้เ กิด ความสมดุ ล กัน เมื่อ กรณี น้ี ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองใช้ อ านาจตามกฎหมายโดยเห็น ว่ า
เป็ นการดาเนินการในเขตทางหลวงมิใช่ ในที่ดนิ ของประชาชน จึงดาเนินการโดยมิได้คานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดต่อ ประชาชน ข้อ เสนอของผู้ถูก ฟ้องคดีทงั ้ สองในการเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้า ไม่ว่าจะเป็ นการทาทางเข้าออกบริเวณด้านหลังด่านชังน
่ ้ าหนักก็ดี การขนย้าย
ถังน้ าและเสาไฟฟ้าเพื่อให้มชี ่องทางเข้าออกสู่ทางหลวงได้ก็ด ี หรือการใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหลัก เกณฑ์ของกฎหมายว่าด้ว ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซ่ึ งจะได้ค่ าสินไหมทดแทน
ไม่เ ต็ม ตามความเสียหายที่แท้จริงก็ดี ล้วนไม่สามารถท าให้เกิดความสมดุลระหว่ างประโยชน์
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าและประโยชน์สาธารณะได้ อีกทัง้ เมื่อพิเคราะห์อาคารชังน
่ ้ าหนักถาวรแล้ว
เห็นว่า แม้จะเกิดความเสียหายและสิน้ เปลืองในการรือ้ ถอน แต่การปลูกสร้างกระทาในลักษณะที่
สามารถรือ้ ถอนไปใช้ประโยชน์ได้อกี ดังนัน้ แม้อาจเกิดผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะ
รวมถึงอาจเกิดปญั หาในการบารุงรักษาทางหลวง แต่การรือ้ ถอนอาคารชังน
่ ้ าหนักจะเป็ นมาตรการ

๗

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๒๑ การใช้สทิ ธิซง่ึ มีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนัน้ ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าที่เหมาะสมกว่าโดยวิธอี ่นื พิพากษาให้รอ้ื ถอนอาคาร
สิ่ง ปลู ก สร้า งของด่ า นชัง่ น้ า หนั ก ถาวรพิพ าทเพื่อ ให้ ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ ห้ า สามารถเข้า ออกที่ด ิน
จากทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได้ ทัง้ นี้ ภายใน ๙๐ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ศ าลมีค าพิพ ากษา
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘/๒๕๕๕)
๑.๕ การดู แ ลรัก ษายานพาหนะหรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะ
ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๖ โครงการที่เป็ นบริ การสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้า
กรณี ผ้ถู กู ฟ้ องคดี ปลูกสร้างอาคารล่วงลา้ ลาน้ าอันเป็ นทางสัญจรของประชาชน
หรื อ ที่ ประชาชนใช้ ประโยชน์ ร่ ว มกั น โดยมิ ได้ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อเจ้ า ท่ าก่ อ น
อันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติการเดิ นเรื อในน่ านน้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เจ้าท่าจึงมีอานาจสังให้
่ ผถ้ ู กู ฟ้ องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ หากผู้ถกู ฟ้ องคดีไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
ค าสังดั
่ งกล่ าว เจ้ าท่ าก็มีอ านาจนาคดี มาฟ้ องต่ อศาลเพื่ อขอให้ มีค าสังให้
่ มีการรื้อถอน
อาคารที่ ล่วงลา้ ลาน้านัน้ ได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
และแม้อาคารของผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ปลูกสร้างโดยฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวจะเข้าลักษณะที่
อาจดาเนิ นการให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายในภายหลังได้ โดยการเสี ยค่ าปรับและยื่นคาขอ
อนุ ญ าตต่ อ เจ้ าท่ าเป็ นการเฉพาะรายได้ ตามข้ อ ๕ ประกอบข้ อ ๑๓ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดิ นเรือในน่ านน้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่ ผ้ถู กู ฟ้ องคดี กต็ ้ องกระทาภายในกาหนดเวลาหนึ่ งปี นั บแต่
วันที่ กฎกระทรวงฉบับดัง กล่ าวมีผลใช้ บงั คับ เมื่ อ ปรากฏว่ าผู้ถกู ฟ้ องคดี ไม่ อ าจได้ รบั
อนุ ญาตให้ ปลูกสร้างอาคารล่ วงลา้ ลาน้ าได้ เนื่ องจากได้ ล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่
วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้ บงั คับแล้ว การที่ เจ้าท่ าใช้ อานาจตามกฎหมายฟ้ องให้ ผ้ถู กู ฟ้ องคดี
รือ้ ถอนสิ่ งปลูกสร้างจึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๔๓

สรุปข้อเท็จจริ ง
นาย ย. ซึ่ง เป็ น เจ้า ของที่ดินซึ่ง อยู่ติดแม่น้ าตราดได้ร้อ งเรีย นต่ อ หัว หน้ าส านัก งาน
การขนส่งทางน้าที่ ๖ สาขาตราด (ผูฟ้ ้ องคดี) ว่า มีราษฎร ๔ ราย ปลูกสร้างอาคารล่วงล้าเข้าไป
ในแม่น้ าตราดปิ ดบัง หน้ าที่ดิน ของ นาย ย. ทาให้ไม่ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นการขึ้น ลงหรือ
เข้าออกที่ดนิ ผ่านทางแม่น้ าตราดได้ และเมื่อเจ้าหน้ าที่ของผูฟ้ ้ องคดีไปตรวจสอบที่พพิ าทแล้ว
พบว่า นอกจากสิ่งปลูก สร้างตามที่ นาย ย. ร้ อ งเรียนแล้ว ยังมีส ิ่งปลูก สร้างของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
ซึ่งเป็ น อาคารโครงสร้างไม้ห ลังคาสังกะสีและสะพานทางเดินไม้เ พื่อ ใช้เ ข้าสู่อ าคารดังกล่ าว
ปลูกสร้างล่วงล้าเข้าไปในแม่น้ าตราดด้วย ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ออกคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้าง
ดังกล่าวภายในห้าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาสัง่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ย่นื หนังสืออุทธรณ์คาสังนั
่ น้
แต่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือดังกล่าวไม่มลี กั ษณะเป็ นคาอุ ทธรณ์ และเมื่อล่วงพ้นกาหนดเวลา
รื้อถอนตามคาสังข้
่ างต้น แล้ว ผู้ถู กฟ้อ งคดียงั ไม่ด าเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ผู้ฟ้ องคดี
จึง น าคดีม าฟ้ องต่ อ ศาลขอให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีร้อื ถอนสิ่ง ปลู ก สร้างที่ล่ ว งล้ า แม่น้ า ตราดออกไป
หากไม่ ร้ือ ถอนภายในเวลาที่ศ าลก าหนด ให้ผู้ฟ้ องคดีห รือ ผู้ท่ีผู้ฟ้ องคดีม อบหมายรื้อ ถอน
สิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอน
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย นัน้ กรณีท่ีม ีก ารปลูก สร้า งอาคาร
หรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาน้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้ า
ทะเลสาบ อันเป็ นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่ว มกันโดยไม่ได้รบั
อนุญาต ให้เจ้าท่ามีคาสังเป็
่ นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ อื่นใดดังกล่าว
รือ้ ถอนอาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด หากผู้ครอบครองอาคาร
หรือสิง่ อื่นใดนัน้ ไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของเจ้
่
าท่า ก็ให้เจ้าท่านาคดีมาฟ้องต่ อศาลเพื่อขอให้ศาล
มีคาสังให้
่ มกี ารรือ้ ถอนอาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสาเนาภาพถ่าย
สิ่ง ปลู ก สร้า งของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีแ ละแผนที่ส ัง เขปแสดงสถานที่ต ัง้ ของอาคารบ้ า นพัก อาศัย
และสะพานทางเดินไม้จากการตรวจสอบของผู้ ฟ้ องคดีระบุ ว่ า ผู้ถู กฟ้ องคดีปลู กสร้างอาคาร
บ้านพักอาศัยและสะพานทางเดินไม้ล่วงล้าเข้าไปในแม่น้ าตราดอันเป็ นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่ปรากฏว่าได้มกี ารยื่นค าขออนุ ญาตต่ อผู้ฟ้ องคดี
และผู้ถูกฟ้องคดีมไิ ด้โต้แย้งว่ามิได้ปลูกสร้างอาคารและสะพานไม้ล่วงล้าเข้าไปในแม่น้ าตราด

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๔๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การกระทาของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจงึ เป็ นการฝ่าฝื นมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง ๘ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การเดิน เรือ ในน่ านน้ า ไทย พระพุ ทธศัก ราช ๒๔๕๖ เมื่อ ต่ อ มาผู้ฟ้ องคดีอ าศัย อ านาจตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง๙ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน สังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้าง
ที่ล่วงล้าลาน้ าภายในห้าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคาสัง่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รอ้ื ถอน ผู้ฟ้องคดี
จึง นาคดีมาฟ้ องต่ อ ศาลและทางพิจารณาฟ งั ได้ว่ ามีก ารล่ ว งล้ าล าน้ าตราดจริง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
จึงต้องรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสะพานทางเดินไม้ออกไปจากแม่น้ าตราด
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง ๑๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า ว ประกอบกับ สิ่ง ปลูก สร้า ง
ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม ิไ ด้ ม ีล ัก ษณะอย่ างหนึ่ ง อย่ างใดที่ส ามารถยื่นค าขออนุ ญ าตให้ ปลู กสร้า ง
ล่ วงล้ าล าน้ าได้ ต ามข้อ ๔ ๑๑ ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
๘-๑๐

พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผใู้ ดปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ า ลาคลอง
บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็ นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่ านน้ าไทย
หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากเจ้าท่า
ฯลฯ
ฯลฯ
่
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีทม่ี กี ารฝาฝื นมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รบั อนุ ญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือ
สิง่ อื่นใดไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต ให้เจ้าท่ามีคาสังเป็
่ นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ อื่นใดดังกล่าว
รือ้ ถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ให้เสร็จสิน้ โดยถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณี
ทีไ่ ม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผูค้ รอบครองให้เจ้าท่าปิ ดคาสังไว้
่ ณ อาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ และจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนัน้
ใช้หรือยินยอมให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รอ้ื ถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้
ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ิต ามคาสังของเจ้
่
าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือ ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏตัว เจ้าของหรือ ผู้ค รอบครอง
และเจ้าท่าได้ปิดคาสังไว้
่ ณ อาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่ อมีคาสังให้
่ มกี ารรื้อถอนอาคาร
ั
่
หรือสิง่ อื่นใดนัน้ ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟงได้ว่ามีการฝาฝื นมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีท่ปี รากฏตัวเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือ สิง่ อื่น ใด ให้ศ าลมีคาสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็ นผู้ร้อื ถอน ในกรณีท่เี จ้าของหรือ ผู้ค รอบครองไม่ร้อื ถอน
ตามก าหนดเวลาในค าสัง่ ศาล หรือในกรณี ท่ีไ ม่ ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ค รอบครอง ให้ศ าลมีค าสัง่ ให้เจ้าท่ าเป็ นผู้จ ัดการ
ให้มกี ารรือ้ ถอน
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๑
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้าทีพ่ งึ อนุญาตได้ มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ท่าเทียบเรือ
ก. ต้องมีโครงสร้างทีไ่ ม่ทาให้ทศิ ทางการไหลของน้าเปลีย่ นแปลงมีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข. พื้น ท่ า เทีย บเรือ ในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่ า งเก็บ น้ า ทะเลสาบ อัน เป็ น ทางสัญ จรของประชาชนหรือ
ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นแผ่นคอนกรีตปิ ดทึบตลอดให้มชี ่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้ า
ใต้ท่าได้ และไม่มสี งิ่ ก่อสร้างอื่นใดบนพืน้ ท่าเทียบเรือ นอกจากสิง่ ก่อสร้างทีจ่ าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือนัน้
ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน้าลึกหน้าท่าเมือ่ น้ าลงต่าสุด ลึกกว่าอัตรากินน้ าลึกเต็มทีข่ องเรือ
ที่เข้าเทียบท่าตามความจาเป็ น โดยคานึงถึงขนาดเรือ และลักษณะภูมปิ ระเทศแต่ทงั ้ นี้ต้อ งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้าง
ของแม่น้า
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๔๕

ในพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่ านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่มลี กั ษณะเป็ นอาคาร
พักอาศัยและสะพานทางเดินไม้ ซึ่งผู้ ถู กฟ้ องคดีอาจเสียค่ าปรับอย่ างสู ง ตามกฎหมายและ
ยื่น ค าขออนุ ญ าตปลูก สร้า งอาคารหรือ สิ่ง อื่น ใดล่ ว งล้ าล าน้ า ต่ อ เจ้าท่ า เป็ นการเฉพาะรายได้

ง. ต้องสร้างตามแนวเขตทีด่ นิ ทีผ่ ขู้ ออนุ ญาตมีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองเป็ นแนวตรงยืน่ จากฝงั ่
จ. ท่าเทียบเรือทีผ่ ่านชายหาดต้องไม่ปิดกัน้ การทีป่ ระชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด
(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทัง้ สองด้าน และความลาดชัน
ของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑.๒ เมือ่ น้าลงต่าสุด
ข. โป๊ะ เทีย บเรือ ต้อ งมีโ ครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีค วามปลอดภัยมีอ ัต ราการลอยตัว สูง โดยเมื่อ
รับน้าหนักสูงสุดแล้วพืน้ ของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สงู จากระดับน้ าไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงทีแ่ ข็งแรงทุกด้าน
ยกเว้นด้านทีเ่ รือเทียบและส่วนทีต่ ่อกับสะพานปรับระดับ
(๓) สะพานข้ามแม่น้าหรือสะพานข้ามคลอง
ก. ต้องมีโครงสร้างทีไ่ ม่ทาให้ทศิ ทางการไหลของน้าเปลีย่ นแปลง
ข. ต้ อ งมีค วามสูง และความกว้า งของช่ อ งลอดใต้ ส ะพานตามที่อ ธิบ ดีก รมเจ้า ท่ า ก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ท่อหรือสายเคเบิล
ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิง่ ต้องฝงั ท่อหรือสายเคเบิลใต้พ้นื ดินไม่น้อยกว่า
๕๐ เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพ้นขึน้ มาเหนือพืน้ ดิน
ข. การปกั เสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน และการปกั เสา
ั่
วางท่อน้าประปาหรือเพือ่ การอื่นทีม่ ลี กั ษณะล้ายคลึงกัน ให้ปกั เสาให้ชดิ แนวขอบฝงมากที
ส่ ุด เพือ่ มิให้กดี ขวางทางเดินเรือ
(๕) เขือ่ นกันน้าเซาะ
ก. ต้องมีรปู แบบทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน้า ตลิง่ และบริเวณข้างเคียง
ั ่ มมากที่สุ ด หากมีส่ว นที่ย่นื เข้าไปในน้ าให้มเี ฉพาะส่ ว น
ข. ต้อ งมีโ ครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝ งเดิ
ทีจ่ าเป็น
ค. ความลาดชัน ของเขื่อ นกัน น้ า เซาะไม่ เ กิน ๑:๓ โดยแนวสัน เขื่อ นด้า นบนต้ อ งอยู่ ท่ีแ นวกรรมสิท ธิ ์
หรือ สิทธิค รอบครองที่ดนิ สาหรับบริเวณล าน้ าที่แคบหรือ อาจเป็ น อัน ตรายต่ อการเดิน เรือ เขื่อ นต้อ งมีลกั ษณะตัง้ ตรงและ
ไม่มคี วามลาดชันยืน่ ออกมา
(๖) คานเรือ
ั ่ ยงพอทีจ่ ะชักลากเรือขนาดใหญ่ทส่ี ุดทีค่ านเรือนัน้ จะสามารถรับซ่อม
แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝงเพี
ทาได้ในเวลาน้าลงต่าสุด
(๗) โรงสูบน้า
ั ่ ออยู่ใกล้ฝงมากที
ั่
ก. โรงทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งสูบน้า ต้องอยู่บนฝงหรื
ส่ ุด
ข. การต่ อท่ อสูบน้ า เมื่อต่ อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ าแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน้ าจนถึงพื้นดิน
แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพืน้ ดินใต้น้า และปลายท่อต้องอยู่ต่ากว่าระดับน้าลงต่าสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
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ตามข้อ ๕ ๑๒ ประกอบกับข้อ ๑๓๑๓ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน แต่ การยื่นคาขอดังกล่าว
จะต้องกระทาภายในหนึ่งปี นับแต่ว นั ที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่ าวใช้บงั คับ เมื่อ ไม่ปรากฏว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดาเนินการเสียค่าปรับและยื่นคาขออนุ ญาตปลูกสร้างอาคารภายในระยะเวลา
ทีก่ ฎกระทรวงกาหนดไว้ ดังนัน้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าจะดาเนินการยื่นคาขออนุ ญาต
ต่อเจ้าท่าให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ก็ไม่อาจได้รบั อนุ ญาตให้ปลูกสร้างอาคารล่วงล้าลาน้ า
เนื่องจากเป็ นการยื่นคาขออนุ ญาตเมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงฉบับข้างต้น
ใช้บงั คับแล้ว พิพากษาให้ผู้ถู กฟ้ องคดีทาการรื้อ ถอนสิ่งปลูก สร้างอาคารบ้านพักอาศัยและ
สะพานทางเดินไม้ออกไปให้พ้นจากแม่น้ าตราดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา
หากไม่ ร้ือ ถอนภายในเวลาที่ศ าลก าหนดให้ ผู้ ฟ้ องคดีห รือ ผู้ ท่ีผู้ ฟ้ องคดีม อบหมายรื้อ ถอน
สิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวโดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนทัง้ หมด (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๑/๒๕๕๕)

๑๒-๑๓

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๕ เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาแม่น้ า ทีไ่ ม่มลี กั ษณะตามข้อกาหนดในข้อ ๔
เป็ นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุ ญาตแล้ว ให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่ว งล้า ลาแม่น้ านัน้
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ถอื เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๓ ผูใ้ ดปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาแม่น้าอยู่ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย
(ฉบับ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บ ัง คับ โดยไม่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตหรือ ไม่เ ป็ น ไปตามที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าต ถ้า ได้เ สีย ค่ า ปรับ อย่ า งสูง
ตามกฎหมายและได้ย่ืน ค าขออนุ ญ าตภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้บ ัง คับ ให้เ จ้า ท่ า พิจ ารณาอนุ ญ าตได้
โดยมิให้น าข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) มาใช้บงั คับ แต่ ในกรณีท่อี าคารหรือ สิ่ง อื่น ใดดังกล่ าวมีล ักษณะหรือ สภาพเป็ น อัน ตราย
ต่อการเดินเรือ หรืออาจทาให้ทางน้ าเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อม เจ้าท่าจะสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
รือ้ ถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขอาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ก่อนก็ได้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

บทที่ ๑๓
คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
๑.๑ การดาเนิ นการกับผู้บกุ รุกที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
นโยบายจัดสรรที่ ดินทากิ นและที่ อยู่อาศัยให้ กบั ราษฎรผู้เข้าไปบุกรุกถือครอง
ที่ดินของรัฐซึ่งได้จดทะเบียนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
มิ ไ ด้ เ ป็ นกฎหมายที่ จ ะมี ผ ลยกเว้ น ให้ ผ้ ูป กครองท้ อ งที่ มิ ต้ อ งปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
การปล่ อยให้ มีราษฎรบุกรุกที่ ส าธารณประโยชน์ และชะลอการด าเนิ นการให้ ผ้บู ุกรุก
ออกไปจากที่ สาธารณประโยชน์ โดยอ้ างนโยบายดังกล่ าว จึ ง เป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ หรือปฏิ บตั ิ หน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกิ นสมควร
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ ใ์ นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๙๒ ซึ่ง แบ่ ง แยกจาก
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๖ มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกจดลาเหมืองสาธารณประโยชน์
ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกจดทีด่ นิ ทีม่ ผี คู้ รอบครอง ปจั จุบนั ลาเหมืองสาธารณประโยชน์ ทางด้าน
ทิศ เหนื อ เปลี่ย นสภาพกลายเป็ น ทางสาธารณประโยชน์ และล าเหมือ งสาธารณประโยชน์
ด้านทิศตะวันออกได้เปลีย่ นสภาพกลายเป็ นที่สาธารณประโยชน์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือ
ร้อ งเรีย นไปยัง องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลท่ า วัง ตาล (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) ว่ า นาย ท. บุ ก รุ ก
ปลูกบ้านอาศัยในบริเวณทีส่ าธารณประโยชน์ดา้ นทิศตะวันออกและปิดบังหน้าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี
ขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดาเนินการให้นาย ท. ออกจากทีส่ าธารณประโยชน์ดงั กล่าว หลังจากนัน้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มีห นัง สือ แจ้งว่ า กรณีอ ยู่ระหว่างการสอบสวน โดยผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ม ี
หนังสือถึงนายอาเภอสารภี (ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑) ขอให้ประสานงานกับสานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาสารภี ดาเนินการรังวัดสอบเขตที่ดนิ พิพาทว่าเป็ นที่สาธารณประโยชน์ หรือไม่
และผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ ม ี ห นั ง สื อ ถึ ง เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด เชี ย งใหม่ สาขาสารภี
ขอให้ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า พยานต่างยืนยันว่าเดิมที่ดนิ พิพาทเป็ นลาเหมือง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งภายหลัง มีการสร้างทางและถมดินจนตื้นเขิน ประกอบกับเมื่อ นาแผนที่
จากการรังวัดมาลงระวางแผนที่พบว่าที่ดนิ เป็ นลาเหมืองสาธารณประโยชน์ ทงั ้ แปลง ปจั จุบนั
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ั หา
มีน าย ท. ปลูก สร้า งบ้า นพัก อาศัย ในที่ดิน ดัง กล่ า ว ซึ่ง นาย ท. ได้จ ดทะเบีย นแก้ ไ ขป ญ
ความยากจนในปญั หาทีด่ นิ ทากินตามโครงการแก้ไขปญั หาทางสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
ของรัฐบาล และอยู่ระหว่างการกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หาให้แก่ราษฎรผูย้ ากจน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึง มีห นั ง สือ แจ้ง ผลการรัง วัด สอบเขตให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ทราบ รวมทัง้ ขอให้ ช ะลอการ
ดาเนินการกับนาย ท. ไว้ก่อน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการรังวัด
สอบเขตและการชะลอการดาเนินการบุกรุกทีส่ าธารณประโยชน์กบั นาย ท. ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วย
และมีหนังสือสอบถามความคืบหน้ าเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง ซึ่งก็ได้รบั แจ้งว่า
ยังคงชะลอการดาเนินการไว้ดว้ ยเหตุผลเดิมโดยทีม่ ไิ ด้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ ผูฟ้ ้ องคดี
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองดาเนินการให้นาย ท. ออกจากทีส่ าธารณประโยชน์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริงรับฟงั เป็ นทีย่ ุตติ ามผลการรังวัดตรวจสอบของเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
เชียงใหม่ สาขาสารภี ว่าพืน้ ทีท่ น่ี าย ท. ก่อสร้างบ้านพักเป็นลาเหมืองสาธารณประโยชน์ ต่อมา
เปลีย่ นสภาพเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์ อีกทัง้ นาย ท. และผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองก็ยอมรับว่าทีด่ นิ
แปลงพิพาทเป็ นลาเหมืองสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่ทาเลเลี้ยงสัตว์หรือป่าช้าสาธารณประโยชน์
ที่จะนามาจัด สรรอนุ ญ าตให้ป ระชาชนเข้าท าประโยชน์ ไ ด้ต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุ ญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนกรณีท่ผี ถู้ ูกฟ้องคดี
อ้างว่าการชะลอการให้นาย ท. ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ออกไปจากที่ดนิ ดังกล่าวจนกว่า
การแก้ ไ ขปญั หาตามนโยบายแก้ไ ขปญั หาสัง คมและความยากจนเชิง บูรณาการของรัฐจะมี
แนวทางปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนตามหนัง สือ จัง หวัด เชีย งใหม่แ ละหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย นั น้
หนังสือดังกล่าวเป็ นเพียงแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปญั หาความยากจนกรณีทม่ี ี
บุคคลผูท้ เ่ี ข้าไปบุกรุกและถือครองทีด่ นิ ของรัฐทุกประเภท รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะจัดสรรทีด่ นิ ทากิน
และทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั บุคคลทีเ่ ข้าไปบุกรุกและถือครองทีด่ นิ ของรัฐทีไ่ ด้จดทะเบียนขอความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล โดยยังไม่แน่ชดั ว่ารัฐบาลจะจัดสรรทีด่ นิ ให้ผบู้ ุกรุกอยู่ในทีด่ นิ ทีบ่ ุกรุกหรือจัดสรรทีด่ นิ
แปลงใหม่ให้ ดังนัน้ เมื่อนโยบายจัดสรรที่ดนิ ทากินและที่อยู่อาศัยดังกล่าวมิได้เป็ นกฎหมาย
ที่จะมีผ ลยกเว้นให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีทงั ้ สองมิต้อ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย การที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีทงั ้ สอง
ปล่ อ ยให้ม ีบุค คลบุก รุก ที่ส าธารณประโยชน์ และชะลอการดาเนินการให้ผู้บุ กรุกออกไปจาก
ที่ส าธารณประโยชน์ จึง เป็ น การละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติห รือ
ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร เมื่อผูถ้ ูก ฟ้องคดีทงั ้ สองมีอานาจหน้าทีใ่ นการดูแลรักษา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๔๙

คุม้ ครองป้องกันมิให้บุคคลใดบุกรุกทีส่ าธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖๗๒ มาตรา ๖๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ

๑

พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๒๒ นายอาเภอมีหน้าทีร่ ่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดนิ
อัน เป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่ว มกัน และสิ่งซึ่งเป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน อื่นอัน อยู่ใน
เขตอาเภอ
นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มอี านาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ท่ดี นิ ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
จะได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัดและปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีท่มี ขี อ้ พิพาทหรือคดีเกี่ยวกับทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่ง นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ร่วมกัน
ดาเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็ นผูด้ าเนินการ ก็ให้มอี านาจกระทาได้ ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกาหนด
หลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบตั ดิ ว้ ยก็ได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒-๓
พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖๗ ภายใต้บ ังคับ แห่ ง กฎหมาย องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล มีห น้ าที่ต้อ งท าในเขตองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ กาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
(๗) คุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๘) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีท่ างราชการมอบหมาย
มาตรา ๖๘ ภายใต้บ ังคับแห่ ง กฎหมาย องค์การบริห ารส่ ว นต าบลอาจจัด ทากิจ การในเขตองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มนี ้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ่นื
(๓) ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้มแี ละบารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มตี ลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกีย่ วกับการพาณิชย์

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๕๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สภาต าบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๐ ๔ และมาตรา ๙๐๕
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย

๔-๕

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อ านาจหน้ า ที่ใ นการสัง่ หรือ การปฏิบ ัติร าชการของรองนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ให้เ ป็ น ไปตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีทน่ี ายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับ
ทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง้ ไว้เป็นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้าไม่มรี องนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผูร้ กั ษาราชการแทน
ในกรณีทม่ี กี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสังใด
่ แต่งตัง้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ น กรรมการหรือ ให้มอี านาจหน้ าที่อ ย่ า งใด ให้ผู้ร กั ษาราชการแทนทาหน้ า ที่ก รรมการหรือ มีอ านาจหน้ า ที่เ ช่น เดีย วกับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย
อานาจในการสัง่ การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ หรือการปฏิบตั ริ าชการทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบตั ิ
หรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสังใด
่ หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย
กฎ ระเบีย บ ข้อ บังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสังนั
่ น้ หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนัน้ ไม่ได้กาหนดในเรื่อ งการมอบอ านาจ
ไว้เป็ นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็ น หนังสือให้ร องนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล
เป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ แต่ถา้ มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลปฏิบตั ริ าชการแทน ให้ทาเป็นคาสังและประกาศให้
่
ประชาชนทราบ
การปฏิบ ัติร าชการแทนนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตามวรรคห้า ต้อ งกระท าภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ล
และกรอบนโยบายทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๙๐ ให้น ายอ าเภอมีอ านาจก ากับ ดูแ ลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลให้เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในการปฏิบตั กิ ารตามอานาจหน้าทีข่ องนายอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอาเภอมีอานาจเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ ว นต าบล นายกองค์การบริห ารส่ ว นต าบล รองนายกองค์การบริห ารส่ ว นต าบล เลขานุ การนายกองค์การบริห าร
ส่ ว นต าบล พนัก งานส่ ว นต าบล และลูกจ้างขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมาชี้แ จงหรือ สอบส วน ตลอดจนเรีย กรายงาน
และเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลมาตรวจสอบก็ได้
เมื่อนายอาเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดปฏิบตั กิ ารในทางที่อาจเป็ นการเสียหายแก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอาเภอได้ช้แี จงแนะนาตักเตือนแล้วไม่ปฏิบตั ติ าม ในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
เร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอาเภอมีอานาจออกคาสังระงั
่ บการปฏิบตั ิราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้ตามที่
เห็น สมควรได้ แล้วให้รบี รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสังการตามที
่
่
เห็นสมควรโดยเร็ว
การกระทาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทีฝ่ า่ ฝื นคาสังของนายอ
่
าเภอหรือผูว้ ่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี
ตามวรรคสาม ไม่มผี ลผูกพันองค์การบริหารส่วนตาบล
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๕๑

พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
ข้อ ๔๖ และข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกัน
ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่
ด าเนิ น การกับ ผู้ บุ ก รุ ก ที่ส าธารณประโยชน์ ต ามที่ก ฎหมายก าหนด จึง เป็ น การไม่ ป ฏิบ ัติ
ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ ฯ และพระราชบัญ ญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลฯ พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองดาเนินการให้นาย ท.
ออกจากที่ส าธารณประโยชน์ ภายในหกสิบ วันนับแต่ ว ันที่ศ าลมีค าพิพากษา (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๘/๒๕๕๔)
อาคารของราษฎรที่ได้ปลูกสร้างล่วงลา้ น่ านน้ าไทยโดยไม่ปรากฏหลักฐานว่า
ได้รบั อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารจากเจ้าท่ า ย่อมเป็ นการปลูกสร้างหรือซ่ อมแซมอาคาร
ที่ ฝ่าฝื นบทบัญ ญัติ แห่ ง กฎหมายว่ าด้ วยการเดิ นเรื อ ในน่ านน้ า ไทย เมื่ อ เจ้ าท่ าแจ้ ง ให้
ราษฎรดังกล่าวรื้อถอนอาคารออกไปภายในเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ ราษฎรไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
เจ้ า ท่ า ก็ช อบที่ จ ะน าคดี ม าฟ้ องขอให้ ศ าลปกครองมี ค าสัง่ ให้ ร าษฎรรื้ อ ถอนอาคาร
ดัง กล่ า วได้ ต ามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ การเดิ น เรื อ ในน่ านน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กรณี นี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าราษฎรรายนัน้ เคยถูกศาลอาญา
ลงโทษปรับ ในความผิ ด ฐานปลู ก สร้ า งอาคารดัง กล่ า วล่ ว งล ้า น่ านน้ า ไทยมาแล้ ว
ศาลปกครองย่ อ มต้ อ งรับฟั ง ข้ อ เท็จจริ ง ตามค าพิ พ ากษาศาลอาญาว่ าอาคารดัง กล่ าว
ล่วงลา้ น่ านน้าไทย

๖-๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกันทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีอ่ ยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง
(๑) ที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าซึ่งมิได้มบี ุคคลใดมีสทิ ธิค รอบครอง และที่ดนิ ซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายทีด่ นิ
(๒) ที่ดิน ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่ว มกัน ไม่ว่าเป็ น โดยสภาพที่ดิน หรือ ทางราชการได้ส งวนไว้ก็ต าม เช่ น
ทีช่ ายตลิง่ ทางบก ทางน้า สวนสาธารณะ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ และทีส่ าธารณะประจาตาบล และหมูบ่ า้ น เป็นต้น
ข้อ ๕ อานาจหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาและดาเนินการคุม้ ครองป้องกัน
(๑) ที่ดิน ตามข้อ ๔ (๑) ให้เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ข องอธิบ ดีก รมที่ดิน และทบวงการเมือ งที่ร ัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามความในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(๒) ที่ดิน ตามข้อ ๔ (๒) ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ก ฎหมายก าหนด
และนายอาเภอท้องทีต่ ามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๕๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สรุปข้อเท็จจริ ง
หัว หน้ าส านัก งานการขนส่ งทางน้ าที่ ๖ สาขาตราด (ผู้ฟ้ อ งคดี) ซึ่ง มีฐานะเป็ น
เจ้าท่าตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้รบั แจ้งจาก
เทศบาลต าบลแหลมงอบว่ามีผู้ปลู ก สร้างต่ อ เติมอาคารล่ ว งล้าเข้าไปในทะเลในน่ านน้ าไทย
เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีต รวจสอบข้อ เท็จจริง พบว่ า อาคารดังกล่ าวเป็ นอาคารที่ต่อ เติมจากบ้านเลขที่
๑๔๘/๒ มีลกั ษณะเป็นลานไม้ไม่มหี ลังคา โดยได้ปลูกสร้างล่วงล้าเข้าไปในทะเลภายในน่ านน้ าไทย
โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือแจ้งให้นาย ส. (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ดาเนินการ
รือ้ ถอนอาคารออกไปภายในสามสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสัง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและได้
อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมีคาสังยกอุ
่ ทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี
ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดียงั คงเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาสังของผู
่
้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึ แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตารวจภูธรอาเภอแหลมงอบ
ให้ดาเนินคดีอาญาแก่ผฟู้ ้ องคดี โดยกล่าวหาว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารพิพาทล่วงล้าเข้าไป
ในทะเลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต คดีถงึ ทีส่ ุดโดยศาลจังหวัดตราดมีคาพิพากษาลงโทษปรับผูถ้ ูกฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีนาคดีมาฟ้องต่ อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดี
และหรือเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทาการรือ้ ถอนอาคารพิพาทภายในเวลาทีศ่ าลกาหนด
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริงปรากฏตามคาพิพากษาของศาลจังหวัดตราดว่า ผู้ถูก ฟ้องคดีให้การ
รับ สารภาพและศาลฟ งั ข้อ เท็จ จริง ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีป ลู ก สร้า งอาคารต่ อ เติม จากร้า นอาหาร
เป็นลานกว้างพืน้ ทาด้วยไม้ไม่มหี ลังคาล่วงล้าเข้าไปในเขตทะเลภายในน่ านน้ าไทย จึงพิพากษา
ลงโทษปรับผู้ถูกฟ้องคดีในความผิดตามมาตรา ๑๑๗๘ และมาตรา ๑๑๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
๘-๙

พระราชบัญญัติการเดิน เรือ ในน่ า นน้ าไทย พระพุ ทธศัก ราช ๒๔๕๖ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่น ใดล่ว งล้าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ า
ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็ น ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่ว มกัน หรือทะเลภายใน
น่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากเจ้าท่า
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้อง
ระบุลกั ษณะของอาคารและการล่วงล้าทีพ่ งึ อนุญาตได้ไว้ให้ชดั แจ้งพร้อมทัง้ ระยะเวลาทีจ่ ะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย
เมื่อ ผู้ ข ออนุ ญ าตยื่ น ค าขอถู ก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและลัก ษณะที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง
ตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผูใ้ ดได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้วปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใด
ไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ต้องระวางโทษปรับโดยคานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิง่ อื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ
ห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหมืน่ บาท
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๕๓

การเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ และคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้ องคดีจะอ้างว่าการรับสารภาพ
ต่อศาลจังหวัดตราดเป็ นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าเมื่อรับสารภาพแล้ว จะสามารถขออนุ ญาต
ซ่อมแซมอาคารพิพาทและอาจได้รบั อนุ ญาตเช่นเดียวกับกรณีของบุคคลอื่น ก็เป็ นเพียงความเข้าใจ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีเอง ไม่ทาให้คาให้การรับสารภาพดังกล่าวทีไ่ ด้มาโดยชอบด้วยกระบวนพิจารณา
ของศาลต้องเสื่อมเสียไป ข้อเท็จจริงจึงฟงั ได้เป็ นทีย่ ุตวิ ่า อาคารลานไม้ของผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ปลูกสร้าง
ล่วงล้าเข้าไปในทะเลภายในน่ านน้ าไทยโดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รบั อนุ ญาตให้ปลูกสร้าง
อาคารจากผูฟ้ ้ องคดี การปลูกสร้างหรือซ่อมแซมอาคารลานไม้พพิ าทของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ เป็ นการ
ฝ่าฝื นบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ
เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนอาคารลานไม้พพิ าทออกไปภายในสามสิบห้าวัน
อัน ถือ เป็ น การด าเนิ น การตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ ง ๑๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ดีย วกัน
แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้ปฏิบตั ติ ามคาสังของผู
่
ฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ชอบทีจ่ ะนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนอาคารลานไม้พพิ าท และศาลมีอานาจออกคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดี
รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญ ญัติข้างต้นได้ พิพากษาให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนอาคารลานไม้ไม่มหี ลังคาทีต่ ่อเติมออกจากบ้านเลขที่ ๑๔๘/๒ ซึง่ ปลูกสร้าง
ล่ ว งล้ าทะเลภายในน่ านน้ าไทยให้แ ล้ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ ว นั ที่ศ าลมีค าพิพ ากษา
หากผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่รอ้ื ถอนภายในระยะเวลาทีศ่ าลกาหนด ให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูจ้ ดั การรือ้ ถอนแทน
โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดี เ ป็ น ผู้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การรื้ อ ถอนทั ง้ หมด (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๔)
ราษฎรเจ้ า ของอาคารบ้ า นพัก อาศัย ที่ ป ลู ก สร้ า งล่ ว งล ้ า ล าน้ า ซึ่ ง อาจ
เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมาย มีสิทธิ ยื่นคาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่ งอื่นใด
ล่วงลา้ ลาน้าต่ อเจ้าท่ าเป็ นการเฉพาะรายได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดิ นเรือ ในน่ านน้ าไทย พระพุท ธศักราช ๒๔๕๖
แต่การยื่นคาขอจะต้องกระทาภายในกาหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ กฎกระทรวงใช้ บงั คับ
๑๐

พระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุ ทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีท่มี กี ารฝ่าฝื นมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รบั อนุ ญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือ
สิง่ อื่นใดไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ให้เจ้าท่ามีคาสังเป็
่ นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ อื่นใดดังกล่าว
รื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีท่ี
ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผูค้ รอบครองให้เจ้าท่าปิดคาสังไว้
่ ณ อาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ และจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนัน้
ใช้หรือยินยอมให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รอ้ื ถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๕๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การที่ ราษฎรเจ้าของสิ่ งปลูกสร้างมิ ได้ยื่นคาขอภายในหนึ่ งปี นับแต่ วนั ดังกล่าว ย่อมเป็ น
กรณี ที่ไม่อาจยื่ นคาขออนุ ญาตให้ ถกู ต้ องได้ แล้ ว เมื่อปรากฏว่ ามีการปลูกสร้างอาคาร
ล่วงลา้ ลาน้าจริ ง เจ้าของจึงต้องรือ้ ถอนสิ่ งปลูกสร้างของตนออกจากลาน้าดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ได้มผี ู้รอ้ งเรียนต่อ หัวหน้าสานักงานการขนส่งทางน้ าที่ ๖ สาขาตราด (ผู้ฟ้องคดี)
ซึง่ มีฐานะเป็ นเจ้าท่าตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ว่า
มีร าษฎรปลู ก สร้า งที่พ ัก อาศัย ล่ ว งล้ า เข้า ไปในแม่ น้ า ตราดจนปิ ด บัง บริเ วณหน้ า บ้ า นของ
ผู้ร้อ งเรีย น เป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ร้อ งเรียนไม่ส ามารถใช้ประโยชน์ ข้นึ ลงหรือ เข้าออกที่ดิน ผ่ านทาง
แม่น้ าตราดได้ ซึง่ เจ้าหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้องได้ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพบว่าอาคารของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ซึง่ เป็นราษฎรรายหนึ่ง ได้ปลูกสร้างล่วงล้าเข้าไปในแม่น้ าตราดจริง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้อาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่ านน้ าไทยฯ มีค าสังให้
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้างออกไปภายในห้าสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคาสัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ยื่นอุทธรณ์คาสังของผู
่
้ฟ้องคดี มีใจความสรุปว่า อาคารพิพาทตัง้ อยู่ในลาน้ าเพียงครึง่ หลังและ
หากต้อ งรื้อ ถอนอาคารก็ขอให้มกี ารจ่ายค่ ารื้อ ถอนเพื่อ ใช้ใ นการหาที่อ ยู่ใ หม่ด้ว ย ผู้ฟ้ อ งคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาอุทธรณ์ ปรากฏว่าอาคารบางส่วนได้ล่วงล้าเข้าไปในแม่น้ า ตราด
และบางส่วนได้รุกล้าเข้าไปในเขตทีด่ นิ ของผูร้ อ้ งเรียน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือแจ้งแก้ไขคาสังเดิ
่ ม
โดยให้ผู้ถู กฟ้ อ งคดีร้อื ถอนอาคารเฉพาะส่ ว นที่ปลูก สร้างล่ วงล้าเข้าไปในแม่น้ าตราดภายใน
สามสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคาสัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดียงั ไม่ดาเนินการรือ้ ถอนอาคารตามคาสัง่
ของผู้ฟ้องคดีจนกระทังล่
่ วงพ้นกาหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้างในส่วนทีป่ ลูกสร้างล่วงล้าแม่น้ าตราด หากผูถ้ ูกฟ้องคดี
ไม่ปฏิบ ัติต ามภายในเวลาที่ศ าลก าหนด ให้ผู้ฟ้ อ งคดีห รือ ผู้ท่ีไ ด้รบั มอบหมายจากผู้ฟ้ อ งคดี
รือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อ เท็จจริงปรากฏตามส าเนาภาพถ่ ายสิ่งปลูก สร้างของผู้ถู ก ฟ้ องคดีแ ละแผนที่
สังเขปแสดงสถานทีต่ งั ้ ของอาคารพิพาทจากการตรวจสอบของผูฟ้ ้ องคดีว่า อาคารบ้านพักอาศัย
บางส่ ว นของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ป ลู ก สร้า งล่ ว งล้ า เข้า ไปในแม่ น้ า ตราดอัน เป็ น ทางสัญ จรของ
ประชาชนหรือ ที่ป ระชาชนใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน โดยไม่ ป รากฏว่ า มีก ารยื่น ค าขออนุ ญ าตต่ อ
ผูฟ้ ้ องคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่าตนมิได้ปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัยล่วงล้า
เข้าไปในแม่น้ าตราด การกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ เป็ นการฝ่าฝื นตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลรื้อถอน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๕๕

สิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวและทางพิจารณาฟงั ได้ว่ามีการก่อสร้างล่วงล้าแม่น้ าตราดจริง ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึง ต้ อ งรื้อ ถอนอาคารดัง กล่ า วออกไปจากแม่ น้ า ตราดตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง๑๑
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าสามารถยื่นคาขออนุ ญาตปลูกสร้าง
อาคารที่พกั อาศัยต่อเจ้าท่าได้ มิได้เป็ นข้อเท็จจริงที่ยกขึน้ ว่ากันมาแล้วโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ในศาลปกครองชัน้ ต้น อีกทัง้ สิง่ ปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีก็มไิ ด้มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามข้อ ๔๑๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

๑๑

พระราชบัญญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุ ท ธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๘ ทวิ
ฯลฯ
ฯลฯ
ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ิต ามค าสังของเจ้
่
า ท่าตามวรรคหนึ่ง หรือ ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏตัว เจ้าของหรือ ผู้ค ร อบครอง
และเจ้าท่าได้ปิดคาสังไว้
่ ณ อาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคาสังให้
่ มกี ารรื้อถอนอาคาร
หรือ สิ่ง อื่ น ใดนั ้น ถ้ า ข้อ เท็จ จริง ในทางพิ จ ารณาฟ งั ได้ ว่ า มีก ารฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณี ท่ีป รากฏตัว เจ้ า ของ
หรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ อื่นใด ให้ศาลมีคาสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองเป็นผูร้ อ้ื ถอน ในกรณีทเ่ี จ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ไม่รอ้ื ถอนตามกาหนดเวลาในคาสังศาล
่
หรือในกรณีทไ่ี ม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผูร้ อบครอง ให้ศาลมีคาสังให้
่ เจ้าท่าเป็ นผูจ้ ดั การ
ให้มกี ารรือ้ ถอน
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๒
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้าทีพ่ งึ อนุญาตได้ มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ท่าเทียบเรือ
ก. ต้องมีโครงสร้างทีไ่ ม่ทาให้ทศิ ทางการไหลของน้าเปลีย่ นแปลงมีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อ ยกว่า ๓ เมตร
ข. พื้น ท่ า เทีย บเรือ ในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่ า งเก็บ น้ า ทะเลสาบ อัน เป็ น ทางสัญ จรของประชาชนหรือ
ที่ประชาชนใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน ต้อ งไม่มลี ักษณะเป็ น แผ่ น คอนกรีต ปิ ด ทึบตลอดให้มชี ่ อ งว่ างเพื่อ ให้แ สงแดดส่ อ งผ่ า นถึง
พืน้ น้าใต้ท่าได้ และไม่มสี งิ่ ก่อสร้างอื่นใดบนพืน้ ท่าเทียบเรือ นอกจากสิง่ ก่อสร้างทีจ่ าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือนัน้
ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน้าลึกหน้าท่าเมือ่ น้ าลงต่าสุด ลึกกว่าอัตรากินน้ าลึกเต็มทีข่ องเรือ
ที่เข้าเทียบท่าตามความจาเป็ น โดยคานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมปิ ระเทศแต่ ท ัง้ นี้ต้อ งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้าง
ของแม่น้า
ง. ต้องสร้างตามแนวเขตทีด่ นิ ทีผ่ ขู้ ออนุ ญาตมีกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองเป็ นแนวตรงยืน่ จากฝงั ่
จ. ท่าเทียบเรือทีผ่ ่านชายหาด ต้องไม่ปิดกัน้ การทีป่ ระชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด
(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงทีแ่ ข็งแรงทัง้ สองด้าน และความลาดชัน
ของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑.๒ เมือ่ น้าลงต่าสุด
ข. โป๊ ะเที ย บเรื อ ต้ อ งมีโ ครงสร้ า งที่ แ ข็ ง แรง ทนทาน และมี ค วามปลอดภัย มี อ ั ต ราการลอยตั ว สู ง
โดยเมือ่ รับน้าหนักสูงสุดแล้วพืน้ ของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สงู จากระดับน้ าไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงทีแ่ ข็งแรง
ทุกด้าน ยกเว้นด้านทีเ่ รือเทียบและส่วนทีต่ ่อกับสะพานปรับระดับ
(๓) สะพานข้ามแม่น้าหรือสะพานข้ามคลอง
ก. ต้องมีโครงสร้างทีไ่ ม่ทาให้ทศิ ทางการไหลของน้าเปลีย่ นแปลง

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๕๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การเดิน เรือ ในน่ านน้ าไทย พระพุ ทธศัก ราช ๒๔๕๖ แต่ มลี ักษณะเป็ นอาคารบ้านพักอาศัย
ซึ่งผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีอ าจเสียค่ าปรับอย่างสูง ตามกฎหมายและยื่นค าขออนุ ญ าตปลูก สร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่ วงล้าล าน้ าต่ อเจ้าท่าเป็ นการเฉพาะรายได้ตามข้อ ๕๑๓ ประกอบกับข้อ ๑๓๑๔
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้เสียค่าปรับและยื่นคาขออนุ ญาตปลูกสร้างอาคารตามที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกาหนดไว้
ข. ต้ อ งมีค วามสู ง และความกว้า งของช่ อ งลอดใต้ส ะพานตามที่อ ธิบ ดีก รมเจ้า ท่ า ก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ท่อหรือสายเคเบิล
ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิง่ ต้องฝงั ท่อหรือสายเคเบิลใต้พ้นื ดินไม่น้อยกว่า
๕๐ เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพ้นขึน้ มาเหนือพืน้ ดิน
ข. การปกั เสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน และการปกั เสา
ั่
วางท่อน้าประปาหรือเพือ่ การอื่นทีม่ ลี กั ษณะล้ายคลึงกัน ให้ปกั เสาให้ชดิ แนวขอบฝงมากที
ส่ ุด เพือ่ มิให้กดี ขวางทางเดินเรือ
(๕) เขือ่ นกันน้าเซาะ
ก. ต้องมีรปู แบบทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน้า ตลิง่ และบริเวณข้างเคียง
ั ่ ม มากที่สุ ด หากมีส่ ว นที่ย่ืน เข้า ไปในน้ า ให้ม ีเ ฉพาะ
ข. ต้ อ งมีโ ครงสร้า งที่แ ข็ง แรงและอยู่ ใ นแนวฝ งเดิ
ส่วนทีจ่ าเป็น
ค. ความลาดชัน ของเขื่อ นกัน น้ าเซาะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวสัน เขื่อ นด้านบนต้อ งอยู่ท่แี นวกรรมสิท ธิห์ รือ
สิทธิครอบครองที่ดิน ส าหรับบริเวณล าน้ าที่แคบหรือ อาจเป็ น อันตรายต่อ การเดิน เรือ เขื่อ นต้องมีล กั ษณะตัง้ ตรงและไม่ม ี
ความลาดชันยืน่ ออกมา
(๖) คานเรือ
ั ่ ย งพอที่จ ะชัก ลากเรือ ขนาดใหญ่ ท่สี ุ ด ที่ค านเรือ นัน้ จะสามารถ
แนวรางรองรับ เรือ ต้อ งยาวยื่น จากฝ งเพี
รับซ่อมทาได้ในเวลาน้าลงต่าสุด
(๗) โรงสูบน้า
ั ่ ออยู่ใกล้ฝงมากที
ั่
ก. โรงทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งสูบน้า ต้องอยู่บนฝงหรื
ส่ ุด
ข. การต่อท่อ สูบน้ า เมื่อต่ อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ าแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน้ าจนถึงพื้นดิน
แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพืน้ ดินใต้น้า และปลายท่อต้องอยู่ต่ากว่าระดับน้าลงต่าสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๑๓-๑๔
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการเดิน เรือ ในน่ า นน้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๕ เจ้าท่าอาจอนุ ญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่งอื่นใดล่ว งล้าลาแม่น้ าที่ไ ม่มลี กั ษณะตามข้อ กาหนด
ในข้อ ๔ เป็ นการเฉพาะรายได้ และเมือ่ เจ้าท่าได้อนุ ญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล้าลาแม่น้ านัน้
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ถอื เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๓ ผูใ้ ดปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาแม่น้าอยู่ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทย
(ฉบับ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บ ัง คับ โดยไม่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตหรือ ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าต ถ้า ได้เ สีย ค่ า ปรับ อย่ า งสู ง
ตามกฎหมายและได้ยน่ื คาขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุ ญาตได้โดยมิให้นา
ข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) มาใช้บงั คับ แต่ในกรณีท่อี าคารหรือสิง่ อื่นใดดังกล่ าวมีลกั ษณะหรือสภาพเป็ นอันตรายต่อ การเดินเรือ
หรืออาจทาให้ทางน้ าเปลีย่ นแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อม เจ้าท่าจะสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองรื้อถอน ปรับปรุง
หรือแก้ไขอาคารหรือสิง่ อื่นใดนัน้ ก่อนก็ได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๕๗

แต่ อย่างใด และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าจะไปยื่นขออนุ ญาตต่ อเจ้าท่าให้ถูกต้องต่ อไป ก็ไม่อาจ
ดาเนินการได้เนื่องจากการยื่นคาขอดังกล่าวจะต้องกระทาภายในกาหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วนั ที่
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บงั คับ (วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗) ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าว ทัง้ นี้ แม้ว่าสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจะกีดขวางทางขึ้นลงของผู้ร้องเรียน
ในด้านที่ตดิ กับแม่น้ าตราดจริง แต่ก็ม ีบางส่วนล่วงล้าเข้าไปในแม่น้ าตราดด้วย การที่ผู้ฟ้องคดี
ใช้อ านาจเจ้า ท่ า ตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ
ในน่ านน้ าไทยฯ ฟ้องให้ผถู้ ูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้างจึงเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรอ้ื ถอนอาคารพิพาทส่วนที่ล่วงล้าแม่น้ าตราดภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ศ าลมีค าพิพ ากษา หากไม่ร้อื ถอนภายในก าหนดให้ผู้ฟ้ องคดีหรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจาก
ผูฟ้ ้ องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทัง้ หมด
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๔ และที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๔ วิ นิจฉั ยแนวทาง
เดียวกัน)
กรณี ที่ราษฎรสร้างเขื่อนเรียงหิ นยื่นเกิ นจากแนวเขตที่ ดินเข้าไปในชายหาด
ของทะเล ในลักษณะที่ ไม่อาจจะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ตามข้อ ๔ (๕) ข. ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดิ นเรือในน่ านน้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หน่ วยงานหรือเจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องย่อมไม่อาจออกใบอนุญาต
ให้ได้ แม้เจ้าของสิ่ งปลูกสร้างจะยอมชาระค่าปรับตามมาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ
วรรคห้ า แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ านน้ า ไทย พระพุ ท ธศัก ราช ๒๔๕๖
เนื่ อ งจากได้ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตเกิ น กว่ าหนึ่ ง ปี นั บ แต่ ว นั ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บ งั คับ แล้ ว
ก็ไม่อาจสังให้
่ แก้ไขสิ่ งปลูกสร้างแทนการรือ้ ถอนได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีได้สร้างเขื่อนเรียงหิน เนินหญ้า และถนนลาดยางบนชายหาดของทะเล
ภายในน่านน้าไทยในเขตตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี ต่อเนื่องจากทีด่ นิ สองแปลง
ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีถูกดาเนินคดีในข้อหาปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าลงในทะเลและชายหาดของทะเล
โดยมิไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตจากเจ้า ท่ า ตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จนกระทังศาลจั
่
งหวัดพัทยาได้มคี าพิพากษา
ปรับผูฟ้ ้ องคดี หลังจากนัน้ หัวหน้ าสานักงานการขนส่งทางน้ าที่ ๖ สาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ได้มคี าสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคาสัง่
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยืน่ คาร้องขออนุ ญาตก่อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีและอุทธรณ์คาสังข้
่ างต้น
พร้อมทัง้ ขอให้ทุเลาการรื้อถอน ซึ่งก็ได้รบั แจ้ง ผลการพิจารณาว่า ผู้มอี านาจพิจารณาอุทธรณ์
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๕๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถ
พิจารณาคาขออนุ ญาตของผูฟ้ ้ องคดีตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไปได้ เนื่องจากจังหวัดชลบุร ี
ไม่ได้ให้คารับรองต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีว่าสิง่ ล่วงล้าลาน้ าทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขออนุ ญาตก่อสร้างไม่เป็ นอุปสรรค
ต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดชลบุร ี ผู้ถู กฟ้อ งคดี
จึงไม่มเี หตุ จาเป็ นที่จะต้องพิจารณาการขอทุเลาคาสังให้
่ รอ้ื ถอนสิง่ ล่วงล้าลาน้ าของผู้ฟ้องคดี
และให้ผู้ฟ้อ งคดีปฏิบตั ิต ามคาสังของผู
่
้ถูก ฟ้อ งคดีโดยเคร่งครัด ต่ อ ไป ผู้ฟ้อ งคดีเ ห็นว่าคาสัง่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทไ่ี ม่ดาเนินคดีกบั ผูท้ ่กี ่อสร้างเขื่อนล่วงล้าลาน้ าบริเวณหาดตะวันรอน เป็ นการ
เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมแก่ผฟู้ ้ องคดี จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาสังของ
่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ใี ห้ร้อื ถอนสิ่งปลูกสร้างและคาสังตามหนั
่
งสือที่แจ้งว่า ไม่สามารถพิจารณาคาขอ
อนุ ญาตของผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวยืน่ เกินจากแนวเขตทีด่ นิ เข้าไปในชายหาดของทะเล ซึง่ ส่วนที่
ยื่น เข้า ไปในทะเลเกิน กว่ า ความจ าเป็ น ตามที่ข้อ ๔ (๕) ข. ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านน้ าไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ กาหนด อีกทัง้ คาขออนุ ญาตปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าของผูฟ้ ้ องคดีไม่มหี นังสือรับรอง
ของจังหวัดว่าไม่เป็ นอุ ปสรรคต่ อ แผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือ ง และการรักษาสภาพแวดล้อ ม
ของจังหวัดตามทีข่ อ้ ๒๑๕ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกาหนดให้ต้องมี ดังนัน้ สิง่ ปลูกสร้างของ

๑๕

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุ ญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิงอื่นใดล่วงล้าลาแม่น้ า ให้ย่นื คาขอตามแบบที่อธิบดี
กรมเจ้าท่ากาหนด โดยระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิงอื่นใดทีข่ ออนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือภาพถ่ายบัตรแสดงฐานะอย่างอื่นทีอ่ อกโดยส่วนราชการ
(๒) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ หรือเป็นผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง หรือเป็นผูม้ อี านาจหน้าทีด่ ูแลรักษา
ทีด่ นิ ทีต่ ิดต่อกับแม่น้ า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็ นทางสัญจรของประชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน
หรือทะเลภายในน่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว
(๓) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิง่ อื่นใดทีข่ ออนุ ญาตปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้ าต้องมีผปู้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็ นผูร้ บั รอง เว้นแต่อาคารหรือสิง่ อื่นใด
ที่ข ออนุ ญาตปลูกสร้างล่ ว งล้าล าแม่น้ านัน้ จะมีข นาดเล็ก และโครงสร้างทาด้ว ยไม้ ห รือ วัส ดุอ่ืนที่ไ ม่ค งทนถาวรไม่จาต้อ งมี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธารับรอง
(๔) แผนผังแสดงบริเวณทีข่ ออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง|
(๕) หนั ง สือ ของจัง หวัด ที่อ าคารหรือ สิ่ง อื่น ใดที่ข ออนุ ญ าตปลู ก สร้ า งล่ ว งล้ า ล าแม่ น้ า ตัง้ อยู่ รับ รองว่ า
ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๕๙

ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะอนุ ญาตให้ปลูกสร้างได้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึง ไม่อ าจออกใบอนุ ญ าตให้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ แม้ผู้ฟ้ องคดีจ ะยอมชาระค่ าปรับ ตามมาตรา ๑๑๘
และมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า๑๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ ก็ตาม ทัง้ นี้
แม้ข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงดังกล่าวจะกาหนดข้อยกเว้นให้เจ้าท่ามีอานาจพิจารณาอนุ ญาต
ปลูก สร้างสิ่ง ปลูก สร้า งที่ล่ ว งล้า ล าน้ าที่มอี ยู่ก่ อ นพระราชบัญ ญัติการเดินเรือ ในน่ านน้ าไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงั คับ โดยไม่จาต้องนาข้อ ๖๑๗ และข้อ ๗ (๒)๑๘ ของกฎกระทรวง
ดังกล่าวมาใช้บงั คับ ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมาย แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คาขอ
อนุ ญ าตเมื่อ ระยะเวลาล่ ว งเลยกว่าหนึ่งปี แล้ว ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจงึ ไม่อ าจอนุ ญ าตให้แก่ ผู้ฟ้ อ งคดี
ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงดัง กล่ า วได้ ค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ีไ ม่ อ นุ ญ าตให้ผู้ฟ้ องคดี
ปลูก สร้างสิ่งล่ ว งล้าล าน้ าจึง เป็ นค าสังที
่ ่ชอบด้ว ยกฎหมาย การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีใ ช้อ านาจตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านน้ าไทยฯ มีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดี
รือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างภายในหกสิบวันจึงชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ สิง่ ปลูกสร้างของผูฟ้ ้ องคดี
ได้ปลูกสร้างยื่นเกินจากแนวเขตที่ดนิ เข้าไปในชายหาดของทะเลเกินกว่าความจาเป็ นตามที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กาหนด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนของ
(๖) รายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มซึ่งต้อ งปฏิบตั ิต ามกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(๗) หลักฐานหรือเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ ธิบดีกรมเจ้าท่ากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ท่ีผู้ย่ืน ค าขอเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ย่ืน ค าขอพร้ อ มส าเนาหนั ง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติ บุ ค คล
ทีร่ ะบุชอ่ื ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
ในกรณี ท่ีผู้ย่ืน ค าขอเป็ น ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ ให้ย่ืน ค าขอพร้อ มหลัก ฐาน
และเอกสารตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖)
๑๖
พระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุ ท ธศัก ราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทยฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๘ ทวิ
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีท่ีเ จ้า ท่ า จะด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และอาคารหรือ สิ่ง อื่น ใดดัง กล่ า วมีล ัก ษณะซึ่ง อาจอนุ ญ าตได้
และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองยอมชาระค่าปรับตามทีเ่ จ้าท่ากาหนดตามอัตราในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุ ญาต
ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองก็ได้และเมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่ าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ
๑๗-๑๘
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารเดิน เรือ ในน่ า นน้ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ข้อ ๖ อาคารและการล่วงล้าลาแม่น้านอกจากทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ จะอนุ ญาตไม่ได้ เว้นแต่เป็ นของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึน้ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดล่วงล้าลาแม่น้ามีดงั ต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) อาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาแม่น้ าที่จะอนุ ญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องมีลกั ษณะของอาคารและการล่วงล้า
ทีพ่ งึ อนุญาตได้ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๖๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ม าใช้บ ริก ารโครงการบ้า นสวนริม ทะเลซึ่ง เป็ น โครงการบ้ า นจัด สรรของผู้ฟ้ องคดีเ ท่ า นั น้
อีกทัง้ จังหวัดชลบุรไี ม่ได้ให้คารับรองตามข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี
จึง ไม่อ าจสัง่ ให้ผู้ฟ้ องคดีแ ก้ ไ ขสิ่ง ปลู ก สร้า งแทนการรื้อ ถอนได้ ดัง นั น้ ค าสังไม่
่ อ นุ ญ าตให้
ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิง่ ล่ว งล้าลาน้ าและคาสังที
่ ่ให้ผู้ฟ้องคดีรอ้ื ถอนสิง่ ล่วงล้าลาน้ า จึงเป็ นคาสัง่
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๔)
ในกรณี ที่มีราษฎรร้องเรียนว่ามีการออกโฉนดที่ ดินทับที่ สาธารณประโยชน์
และปรากฏว่าผู้มีอานาจหน้ าที่ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้ องกันที่ สาธารณประโยชน์
ได้ ด าเนิ นการตรวจสอบแนวเขตที่ ดิ นเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาตามข้อร้องเรีย นมาโดยตลอด
ย่ อ มถื อ ไม่ ไ ด้ ว่ า ผู้ มี อ านาจหน้ าที่ ดั ง กล่ า วละเลยต่ อหน้ าที่ ในการดู แ ลรั ก ษา
ที่สาธารณประโยชน์ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ และเมื่อข้อเท็จจริ งเป็ นที่ ยุติว่า
มิ ใช่ เป็ นการออกโฉนดที่ ดินทับที่ สาธารณประโยชน์ ตามข้อกล่าวหา กรณี ย่อมไม่มีเหตุ
ที่จะต้องเพิ กถอนโฉนดที่ดินนัน้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองปลูก บ้านพักอาศัยอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ เขามอซึ่งได้มกี าร
ออกเป็ นหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง เลขที่ ๔๔๒๖ โดยมีทด่ี นิ ข้างเคียงทิศเหนือจดโฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๑๒๘๑๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๖๒ ซึ่งเจ้าของโฉนดที่ดนิ ดังกล่ าวเคยฟ้ องขับไล่
ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สองเป็ น จ าเลยในคดี อ าญาข้ อ หาบุ ก รุ ก ที่ ด ิ น ตามโฉนดที่ดิ น ทัง้ สองแปลง
และศาลจังหวัดราชบุรมี คี าพิพากษาให้จาเลยออกไปจากที่ดนิ พิพาท ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองเห็นว่า
ที่ดนิ ส่วนที่ตนเข้าไปอยู่อาศัยนัน้ เป็ นที่สาธารณประโยชน์เขามอ เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดราชบุร ี
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) อธิบดีกรมทีด่ นิ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) และนายอาเภอเมืองราชบุร ี (ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓) ละเลยต่ อ หน้ า ที่ไ ม่ ดู แ ลรัก ษาที่ส าธารณประโยชน์ ด ัง กล่ า วโดยปล่ อ ยให้ม ีผู้น าที่ดิน
ไปขอออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๒๘๑๙ และเลขที่ ๗๖๐๖๒ ทับทีส่ าธารณประโยชน์บริเวณทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ทัง้ สองมีบ้านพัก อาศัยอยู่ ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สองมีห นัง สือ ร้อ งเรียนไปยัง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สามและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องหลายครัง้ แต่ไม่ได้รบั การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน จึงนาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีทงั ้ สามดาเนินการตรวจสอบและเพิกถอน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๒๘๑๙ และเลขที่ ๗๖๐๖๒
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พจิ ารณาตรวจสอบกรณีท่ี
มีบุคคลขอออกโฉนดทีด่ นิ ทับซ้อนทีส่ าธารณประโยชน์เขามอซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ กับชาวชุมชนเขามอ
ครอบครองอยู่อ าศัยมานาน ส านัก นายกรัฐมนตรีจงึ ส่ งเรื่อ งให้กรมที่ดินพิจารณาตรวจสอบ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๖๑

ข้อเท็จจริง และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้แจ้งจังหวัดราชบุรใี ห้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
ข้อร้องเรียน ต่อมา เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทาการรังวัดตรวจสอบทีส่ าธารณประโยชน์
ตามหลักฐานหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง เลขที่ ๔๔๒๖ แล้วปรากฏว่าคานวณเนื้อทีไ่ ด้น้อยกว่า
หลักฐานเดิมและได้รปู แผนทีแ่ ตกต่างจากหลักฐานเดิมเล็กน้อย แต่ตาแหน่ งทีส่ าธารณประโยชน์
ถูกต้องตรงตามตาแหน่ งที่ดนิ เดิมที่เคยมีการตรวจสอบไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สาเหตุท่ผี ลการ
รังวัดแตกต่างจากเดิมน่ าจะเกิดจากความผิดพลาดในการคานวณเนื้อที่ดนิ ของการรังวัดครัง้ ก่อน
มิไ ด้เ กิดจากการออกโฉนดที่ดินรุกล้าที่ส าธารณประโยชน์ ประกอบกับมีการขยายผิวจราจร
ในถนนบริเวณดังกล่าวจากเดิมจานวน ๒ ช่องทางเป็ นจานวน ๖ ช่องทาง และมีการกาหนดระยะ
แนวศูนย์ก ลางของถนนดังกล่ าวใหม่ ต ามความกว้างของผิว จราจร เป็ นเหตุใ ห้จานวนเนื้อ ที่
ของที่สาธารณประโยชน์ลดน้ อยลง นอกจากนี้ หลักฐานโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๒๘๑๙ มีมาก่อน
การออกหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง เลขที่ ๔๔๒๖ เจ้าของกรรมสิทธิ ์ได้ย่นื คาขอสอบเขตทีด่ นิ
โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ในฐานะผู้มอี านาจหน้ าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินมานาชี้และลงนามรับรองแนวเขตว่าที่ดนิ ตามหลักฐานโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๒๘๑๙
มิใช่ทส่ี าธารณประโยชน์ หลังจากนัน้ เจ้าของกรรมสิทธิ ์ได้ขอแบ่งแยกทีด่ นิ ดังกล่าวในนามเดิม
จนกระทังออกเป็
่
นโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๗๖๐๖๒ อีกทัง้ เมื่อมีการขายทีด่ นิ ทัง้ สองแปลง ผู้ซอ้ื ก็ย่นื
ค าขอรัง วัด สอบเขตที่ดิน โดยผลการรัง วัด ได้รูป แผนที่แ ละเนื้ อ ที่ค งเดิม กรณี จ ึง เห็น ได้ว่ า
แนวเขตโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๒๘๑๙ และโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๗๖๐๖๒ มีแนวเขตคงเดิม มิได้มสี ่วนใด
รุ ก ล้ า ที่ ส าธารณประโยชน์ แ ปลงพิพ าท ประกอบกับ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
และองค์การบริหารส่วนตาบลเจดียห์ กั (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔)๑๙ ดาเนินการตรวจสอบแนวเขตทีด่ นิ
เพื่อแก้ไขปญั หาตามข้อร้องเรียนของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองมาโดยตลอด จึงฟงั ไม่ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ เมื่อ ข้อ เท็จ จริง รับ ฟ งั เป็ น ที่ยุ ติแ ล้ว ว่ า
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๒๘๑๙ และโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๗๖๐๖๒ ไม่ได้รุกล้าทีส่ าธารณประโยชน์เขามอ
และไม่ ป รากฏข้อ เท็จ จริง อื่น ใดที่จ ะแสดงให้เ ห็น ได้ว่ า โฉนดที่ดิน ทัง้ สองแปลงไม่ช อบด้ว ย
กฎหมาย จึงไม่มเี หตุทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะต้องเพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวตามนัยมาตรา ๖๑๒๐
๑๙

ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังเรี
่ ยกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หกั มาเป็ น ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ โดยอาศัยอานาจตาม
ความในข้อ ๗๘ แห่ ง ระเบีย บฯ ว่ า ด้ว ยวิธีพ ิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๕๗ แห่ ง ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง
๒๐
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๖๑ เมือ่ ความปรากฏว่าได้ออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผใู้ ดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย ให้อ ธิบดีห รือ ผู้ซ่งึ อธิบดี มอบหมายซึ่งดารงต าแหน่ งรองอธิบดีห รือ ผู้ต รวจราชการกรมที่ดนิ มีอ านาจหน้ าที่
สังเพิ
่ กถอนหรือแก้ไขได้

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๖๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ด ิ น การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ ด าเนิ น การเพิก ถอนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๒๘๑๙ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๖๐๖๒ จึง ไม่ เ ป็ น การละเลยต่ อ หน้ า ที่แ ต่ อ ย่ า งใด
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๖/๒๕๕๔)
๑.๒ การถอนสภาพที่ ดิ น อัน เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรับ พลเมื อ ง
ใช้ร่วมกัน
การที่ หน่ วยราชการก่ อสร้างอาคารรุกลา้ เข้ าไปในทางสาธารณประโยชน์
ซึ่ งเป็ นที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิ นประเภทพลเมืองใช้ ร่วมกัน โดยไม่ได้ ดาเนิ นการ
เพิ กถอนที่ ดินดังกล่าวจากการเป็ นที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิ นตามประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น และไม่ ไ ด้ ด าเนิ นการขอใช้ ที่ ดิ น ตามหลัก เกณฑ์วิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง แม้จะเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ หากการ
ปรับสภาพที่ ดิ น กลับคื นเป็ นทางสาธารณประโยชน์ จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ ประโยชน์
ก่อนทีจ่ ะดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนขึน้
คณะหนึ่ง โดยมีอานาจเรียกโฉนดที่ดนิ หนังสือรับรองการทาประโยชน์ เอกสารที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เอกสารทีไ่ ด้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องมาพิจารณา พร้อมทัง้ แจ้งให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทราบ
เพือ่ ให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คดั ค้านภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง ให้ถอื ว่าไม่ม กี ารคัดค้าน
คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ทอ่ี อกโดยคลาดเคลือ่ นหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีท่ ด่ี นิ นัน้ ตัง้ อยู่
เป็นกรรมการ
การสอบสวนตามวรรคสองต้อ งดาเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผูซ้ ่งึ อธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง
ภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี าสังให้
่ ทาการสอบสวน ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุทท่ี าให้การสอบสวนไม่ แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผูซ้ ่งึ อธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่ ง เพื่อ ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อ ธิบ ดีห รือ ผู้ซ่ึง อธิบ ดีม อบหมายตามวรรคหนึ่ ง
สังขยายระยะเวลาด
่
าเนินการได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน
ให้อ ธิบดีห รือ ผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวัน นับแต่ ไ ด้ร บั รายงาน
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมือ่ อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว
ก็ให้ดาเนินการไปตามนัน้
การดาเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์มา
ให้ถอื ว่าโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์นนั ้ สูญหาย และให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ ออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
เพือ่ ดาเนินการต่อไป
ถ้ามีการคลาดเคลือ่ นเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ขอ้ ความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผูม้ สี ่วนได้เสียยินยอม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ มีอานาจแก้ไขให้ถูกต้องได้
ในกรณีทศ่ี าลมีคาพิพากษาหรือคาสังถึ
่ งทีส่ ุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ ดาเนินการ
ตามคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ตามวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกาหนด
การตัง้ คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้ม ี ส่ ว นได้เสียเพื่อ ให้โ อกาสคัดค้านและการพิจารณา
เพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๖๓

สาธารณะในแง่ ข องทรัพ ยากรที่ ใ ช้ ไ ปแล้ ว และทรัพ ยากรที่ จ ะต้ อ งใช้ เ พื่ อ ท าให้ ที่ ดิ น
กลับคื นสู่ส ภาพเดิ ม มากกว่ าผลประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้ รบั ศาลอาจมีค าบัง คับให้
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องไปดาเนิ นการให้ ถกู ต้ องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเสี ยก่อน
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ พร้อ มสิง่ ปลูกสร้าง ซึ่งด้านทิศ ใต้ของที่ดิน
ดัง กล่ า วอยู่ติด กับ รัว้ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ทิศ ตะวัน ออกอยู่ติด ทางสาธารณประโยชน์
ซึ่ง พาดผ่ า นมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ไปบรรจบกับ ถนนมิต รภาพ โดยผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ อ าศั ย
ทางสาธารณประโยชน์ดงั กล่าวเป็ นทางเข้าออกผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ถนนสาธารณะ
ต่ อ มา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) ได้ก่ อสร้างบ้านพักคนงานบริเ วณแนวต่ อ
เขตรัว้ มหาวิทยาลัยโดยได้ปิดกัน้ ทางสาธารณประโยชน์ ดงั กล่าวไปด้วย ทาให้ผู้ฟ้องคดีต้อ ง
เดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงบริเวณหน้าบ้านของผูฟ้ ้ องคดีและผ่านไปทางหอพัก
นักศึกษาเพื่อเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะแทน และราษฎรอื่นๆ ก็ได้ใช้เส้นทางนี้เป็ นทางเข้าออก
ทดแทนทางสาธารณประโยชน์ ท่ถี ู กปิ ดไปเช่นเดียวกัน หลังจากนัน้ กรมการพัฒนาชุมชน
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔) ได้ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและบ้านพักข้าราชการทับทางสาธารณประโยชน์
เส้นทางเดิมบางส่ วนโดยมิได้ขอใช้ท่ดี นิ สาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดูแลรักษาที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ ทาให้ทางสัญจร
คับแคบลง นอกจากนี้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ได้มโี ครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์โดยการก่อสร้าง
รัว้ กาแพงซีเมนต์ปิดกัน้ เส้นทางใหม่บริเวณหอพักนักศึกษา ทาให้ผฟู้ ้ องคดีรวมถึงราษฎรอื่นๆ
ผู้ใช้เส้นทางได้รบั ความเดือดร้อ นต้องเดินทางอ้อมโดยเส้นทางอื่นซึ่งเป็ น ระยะทางไกลมาก
ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยุติการปิ ดกัน้
รัว้ มหาวิทยาลัยช่องทางใหม่และให้เปิ ดเป็ นเส้นทางสาธารณประโยชน์ หากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จะดาเนินการปิดกัน้ รัว้ บริเวณดังกล่าว ก็ขอให้ศาลมีคาบังคับให้อธิบดีกรมทีด่ นิ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕)
เพิกถอนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงซึ่ง ออกสาหรับที่ดนิ แปลงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตัง้ อยู่
เนื่องจากออกทับทางสาธารณประโยชน์เส้นทางเดิม ให้นายอาเภอเมืองขอนแก่น (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓)
และเทศบาลนครขอนแก่น (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖) ใช้อานาจตามกฎหมายให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รือ้ ถอน
ก าแพงรัว้ ที่ปิ ด กัน้ และปลู ก สร้า งทับ ทางสาธารณประโยชน์ เ ดิม และให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓
และองค์ก ารบริหารส่วนตาบลศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗) ใช้อานาจตามกฎหมายดาเนินการให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ รือ้ ถอนอาคาร
บ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยทีป่ ลูกสร้างกีดขวางทับทางสาธารณประโยชน์เส้นทางเดิมออกไป

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๖๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ที่ ดิ น อั น เป็ นสาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ วมกั น ตาม
มาตรา ๑๓๐๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
หรือนาไปจัดเพื่อประชาชนได้โดยต้องดาเนินการให้มกี ารออกพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา
เพื่อถอนสภาพทีด่ นิ ดังกล่าวจากการเป็นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)๒๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่ วยงานทางปกครองที่ประสงค์จะใช้
ที่ดนิ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ แก่ทางราชการต้องดาเนินการขออนุ ญาตใช้ท่ดี นิ ตามหลักเกณฑ์
และวิธ ี ก ารที่ ก ฎหมายก าหนดเสี ย ก่ อ นจึง จะสามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ดิ น แปลงนั ้น ได้
เมื่อ ข้อ เท็จจริงรับฟงั เป็ นที่ยุติแ ล้ว ว่า มีทางสาธารณประโยชน์ อยู่ใ นที่ดินตามหนังสือสาคัญ
ส าหรับ ที่ห ลวงฉบับ พิพ าท และผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ ก่ อ สร้า งรัว้ และสิ่ง ปลู ก สร้า งปิ ด กัน้
ทางสาธารณประโยชน์ดงั กล่าว ทาให้ผฟู้ ้ องคดีรวมถึงประชาชนทัวไปไม่
่
สามารถใช้สญ
ั จรออกสู่
ถนนสาธารณะภายนอกได้ โดยที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ มิไ ด้ ด าเนิ น การเพื่อ ขอถอนสภาพ
ทางสาธารณประโยชน์ ต ามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ไ ด้
ขออนุ ญาตใช้ท่ดี นิ สาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา

๒๑

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินนัน้ รวมทรัพย์สนิ ทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพือ่ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(๑) ที่ดิน รกร้า งว่ า งเปล่ า และที่ดิน ซึ่ง มีผู้เ วนคืน หรือ ทอดทิ้ง หรือ กลับ มาเป็ น ของแผ่ น ดิน โดยประการอื่น
ตามกฎหมายทีด่ นิ
(๒) ทรัพย์สนิ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าทีช่ ายตลิง่ ทางน้า ทางหลวงทะเลสาบ
(๓) ทรัพย์สนิ ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดิน โดยเฉพาะ เป็ นต้นว่าป้อม และโรงทหาร ส านัก ราชการบ้านเมือ ง
เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
๒๒
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๘
ฯลฯ
ฯลฯ
ทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
หรือเป็ นที่ดนิ ที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์
อย่างอื่นหรือนาไปจัดเพือ่ ประชาชนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ทีด่ นิ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาทีด่ นิ มาให้พลเมืองใช้ร่วมกัน
แทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ แต่ ถ้าพลเมือ งได้เลิกใช้ประโยชน์ ในที่ดินนัน้ หรือที่ดนิ นัน้
ได้เปลีย่ นสภาพไปจากการเป็ นทีด่ นิ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกไปเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ดตามอานาจกฎหมายอื่นแล้ว
การถอนสภาพให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๖๕

ที่ดิน อัน เป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน ฯ รวมทัง้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔
ได้ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและบ้านพักข้าราชการทับทางสาธารณประโยชน์ พพิ าทโดยไม่ได้
ดาเนินการขออนุ ญ าตใช้ท่สี าธารณประโยชน์ ดงั กล่ าวตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กุ มภาพันธ์ ๒๕๒๕๒๓
ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะทาการก่อสร้าง การกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จึง เป็ นการด าเนิ นการที่ไ ม่เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี ฎหมายก าหนด ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ย่อมไม่มสี ทิ ธิปิดกัน้ เส้นทางพิพาท นอกจากนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อาศัย
ในละแวกนัน้ ได้ใช้เส้นทางใหม่บริเวณหน้ าบ้านของผู้ฟ้องคดีท่ผี ู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนแบ่งหัก
เป็ นทางสาธารณประโยชน์ แทนเส้นทางเดิมที่ถูกปิ ดกัน้ โดยเส้นทางใหม่น้ีเชื่อมต่อเข้าไปยัง
เส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นหนึ่งในสีช่ ่องทางทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จัดไว้ให้ประชาชน
เดินทางเข้า ออกได้ต ลอด ๒๔ ชัวโมงทดแทนทางสาธารณประโยชน์
่
เ ดิม กรณีจ ึง ถือ ได้ว่ า
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ จ ัด หาที่ดิน ให้ ป ระชาชนใช้ ร่ ว มกัน แทนทางสาธารณประโยชน์ เ ดิม
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่มสี ทิ ธิปิดกัน้
ช่องทางใหม่บริเ วณที่ติดกับที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีน้ีด้วย อย่างไรก็ต าม แม้ว่ าผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๑
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ และผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๔ จะด าเนิ น การก่ อ สร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งลงบน
ทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กฎหมายกาหนดไว้ อันเป็ น
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ เห็นได้ว่า กรณีเป็ นข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบ ัติตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดนิ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งศาลสามารถควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยการกาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปกระทาการ
แก้ไขสิง่ ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องต่ อไป และภายหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาแล้ว ฝ่ายปกครอง
ยังสามารถควบคุมตรวจสอบหรือพิจารณาหาข้อยุตหิ รือแก้ไขให้ถูกต้องได้อกี ดังนัน้ ศาลจึงยัง
ไม่อาจใช้เป็นเหตุให้รอ้ื ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ หากศาลจะพิพากษาให้มกี ารกลับคืน
สู่สถานะเดิม โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดาเนินการปรับสภาพทีด่ นิ ให้กลับคืนเป็ นที่สาธารณประโยชน์

๒๓

เป็นแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอใช้ทส่ี าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ของส่ วนราชการไว้ แต่ถูกยกเลิกโดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุ ญาตให้ทบวงการเมือ ง
ใช้ทด่ี นิ ของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งปจั จุบนั หลักเกณฑ์และวิธกี ารถอนสภาพ
ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินเพือ่ ให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการถอนสภาพ การจัดขึน้ ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ตามเดิมย่อ มก่ อ ให้เ กิดผลเสีย ต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะทัง้ ในแง่ข องทรัพ ยากรที่ได้ใ ช้ไปแล้ว
ในการก่ อ สร้างอาคารเรียน อาคารกิจกรรม อาคารบ้านพักข้าราชการและพนักงานอันเป็ น
ประโยชน์ ส าธารณะในการเรีย นการสอน และผลเสียต่ อ ทรัพยากรที่จ ะต้อ งใช้ใ นการทาให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม ซึง่ เป็ นการปฏิเสธประโยชน์สาธารณะทีเ่ กิดขึน้ แล้ว หรือจะเกิดขึน้ จากการ
ก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว ประกอบกับศาลสามารถมีคาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปกระทาการ
ตามขัน้ ตอนของกฎหมายให้ถูกต้องเสีย และข้อบกพร่องดังกล่าวเป็ นเรื่องที่ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณา
ของฝ่ายปกครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าสมควรจะมีขอ้ ยุติอย่างไร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
เปิ ดเส้นทางสัญจรบริเวณหน้ าบ้านของผู้ฟ้องคดี และหากมีสงิ่ ปลูกสร้างใดๆ บริเวณดังกล่าว
ก็ให้รอ้ื ถอนออกทัง้ หมด และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ กระทาการ
ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วนั ที่ศาลปกครองสูงสุ ด
มีคาพิพากษา หากไม่ดาเนินการหรือไม่ได้ รบั อนุ ญาตจากเจ้าหน้ าที่ท่มี อี านาจตามกฎหมาย
ก็ใ ห้ก ระท าการรื้อ ถอนก าแพงและสิ่ง ก่ อ สร้า งที่ส ร้า งปิ ด กัน้ และทับ ทางสาธารณประโยชน์
เส้นทางทดแทนให้ก ลับ สู่ส ภาพการใช้ประโยชน์ ดงั เดิม (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุ ด
ที่ อ.๕๙/๒๕๕๕)
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การออกหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน
๓.๑ กรณี ไม่ดาเนิ นการออกหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ดินให้แก่ผย้ ู ื่นคาขอ
๓.๑.๑ กรณี ปฏิ เสธการออกหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน
กรณี ที่ที่ดินพิ พาทเป็ นของบิ ดาผู้ยื่นคาขอออกโฉนดที่ ดินมาแต่ เดิ ม
แต่ ให้ บุคคลอื่ นครอบครองที่ ดินแทนตน ซึ่ งพนักงานเจ้าหน้ าที่ มีความผิ ดพลาดใส่ ชื่อ
ผู้ครอบครองแทนลงในหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนเปลี่ยนกลับไป
เป็ นชื่ อบิ ดาของผู้ยื่นคาขอจึงเป็ นเพียงการแก้ไขเปลี่ยนชื่ อผู้ครอบครองทาประโยชน์
ให้ ถกู ต้ อง ไม่ใช่ การโอนที่ ต้องห้ ามตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้ า แห่ งประมวลกฎหมาย
ที่ ดิน และการที่ ผ้คู รอบครองแทนแจ้ งการครอบครองที่ ดินพิ พาทก็ถือเสมือนเป็ นการ
แจ้ ง การครอบครองในนามเจ้ า ของที่ ดิ น ตัว จริ ง เมื่ อ บุ ต รของเจ้ า ของที่ ดิ น ตัว จริ ง
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มายื่ นค าขอออกโฉนดที่ ดิ น พนั กงานเจ้ า หน้ าที่ ย่ อ มมี ห น้ าที่ ต้อ งพิ จารณาตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า บุ ค คลดัง กล่ า วมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ จ ะได้ ร บั การออก
โฉนดที่ ดิ นหรื อ ไม่ การที่ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ มีค าสัง่ ไม่ รบั ค าขอออกโฉนดที่ ดิ นโดยที่
ยังไม่ดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าวเป็ นการออกคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
บิด าของผู้ฟ้ องคดีไ ด้ค รอบครองท าประโยชน์ ใ นที่ดิน ไม่ม ีเ อกสารสิท ธิ
มาตั ้ง แต่ ก่ อ นปี พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ ภ ายหลั ง ได้ ใ ห้ น าย ส. และนาง ด. ซึ่ ง เป็ นญาติ
เข้าไปทากินชัวคราวในที
่
ด่ นิ แปลงดังกล่าว ต่อมา นาย ส. และนาง ด. ได้นาเดินสารวจเพื่อออก
หนังสือ รับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินแปลงนี้ ซึ่ง นายอ าเภอเมือ งศรีส ะเกษ
ได้ออกเป็ น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๓๓ ให้แก่นาง ด. และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๓๔ ให้แก่นาย ส.
บิดาผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยื่นฟ้องนาย ส. และนาง ด. เป็ นจาเลยต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ ในที่สุดบุคคล
ทัง้ สองได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความโดยยอมโอนทีด่ นิ พิพาทให้บดิ าของผูฟ้ ้ องคดี
แต่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถจดทะเบียนโอนทีด่ นิ ได้ เนื่องจาก น.ส. ๓ ก. ทัง้ สองฉบับ
มีขอ้ กาหนดห้ามโอนภายในสิบปี ตามนัยมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ จนกระทัง่
บิดาของผู้ฟ้ อ งคดีถึง แก่ ก รรม นาย ส. และนาง ด. ก็ได้นาที่ดนิ พิพาทไปขอออกโฉนดที่ดิน
ซึ่ง เจ้า พนัก งานที่ดิน ได้อ อกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๘๕๐ ให้แ ก่ น าย ส. และโฉนดที่ดิน เลขที่
๓๘๘๕๑ ให้แ ก่นาง ด. ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นฟ้อ งบุค คลทัง้ สองเป็ นจาเลยต่อ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ขอให้เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ทัง้ สองแปลง คดีถงึ ทีส่ ุดโดยศาลฎีกามีคาพิพากษาให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๓๐๓๓ และเลขที่ ๓๐๓๔ รวมทัง้ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๘๕๐ และเลขที่ ๓๘๘๕๑
หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอออกโฉนดทีด่ นิ เฉพาะรายในทีด่ นิ แปลงพิพาทต่อเจ้าพนักงาน
ทีด่ นิ จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) แต่ได้รบั หนังสือจากสานักงานทีด่ นิ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งไม่รบั คาขอออกโฉนดทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยืน่ อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ยนื ตาม
ค าสังเดิ
่ ม โดยให้เ หตุ ผ ลว่า แม้ค าพิพ ากษาฎีก าจะระบุ ว่ า ผู้ฟ้ องคดีแ ละบิด าได้ค รอบครอง
ทาประโยชน์ ใ นที่ดินมาก่ อ นประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บงั คับ แต่ เ มื่อ ปรากฏว่าไม่ม ีการแจ้ง
การครอบครองย่ อ มถือ ว่ า สละสิท ธิก ารครอบครองที่ดิน แล้ ว ประกอบกับ ที่ดิน ดัง กล่ า ว
อยู่ใ นเขตป่ า ไม้ถ าวรที่ไ ด้ม ีก ารส่ ง มอบให้ส านัก งานการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมน าไป
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ด าเนิ น การปฏิรู ป ที่ดิน แล้ ว โดยที่ ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ความประสงค์ ต ามมาตรา ๒๗ ตรี
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ไว้ก่อนมีการกาหนดเป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม จึงนาทีด่ นิ
มาออกโฉนดที่ดนิ ไม่ได้ ผู้ฟ้อ งคดีไม่เห็นด้วยและนาคดีมาฟ้ อ งขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ
คาสังให้
่ กรมที่ดนิ หรือผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีหรืออนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดี
สวมสิทธิการนาเดินสารวจทีด่ นิ ของนาย ส. กับนาง ด.
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ศาลฎีกาได้มคี าพิพากษาในหมายเลขคดีแดงที่ ๔๒๗๘/๒๕๔๐ ว่า ที่ดนิ
พิพ าทเป็ นของบิด าผู้ฟ้ อ งคดี แต่ นาย ส. และนาง ด. น าที่ดิน พิพ าทไปออกหนัง สือ รับ รอง
การทาประโยชน์ และโฉนดที่ดินโดยไม่ไ ด้รบั ความยินยอมจากบิด าของผู้ฟ้อ งคดี ซึ่งนาย ส.
และนาง ด. ก็ยอมรับว่าทีด่ นิ พิพาทเป็ นของบิดาผูฟ้ ้ องคดี ตามสัญญาทีท่ าไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕
และสัญ ญาประนีป ระนอมยอมความในชัน้ ศาลเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งตรงกับ ข้อ กล่ าวอ้า ง
ของผู้ฟ้องคดีท่วี ่าบิดาผูฟ้ ้ องคดีให้นาย ส. และนาง ด. เข้าไปทากินชัวคราว
่
จึงเชื่อว่าบิดาของ
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูค้ รอบครองทาประโยชน์ในที่ดนิ พิพาท และให้นาย ส. และนาง ด. เข้าไปทากิน
ในที่ดินพิพ าทชัวคราวจริ
่
ง ดังนัน้ การครอบครองที่ดนิ พิพาทของบุค คลทัง้ สองจึงเป็ นการ
ยึดถือครอบครองไว้แทนบิดาของผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๑๓๖๘๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แม้ยงั ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แน่ ชดั ว่า การทีน่ าย ส. และนาง ด. ได้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
สารวจรังวัดที่ดนิ พิพาทเป็ นการกระทาแทนบิดาของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ แต่การออก น.ส. ๓ ก.
ให้นาย ส. และนาง ด. ก็เป็ นการออกให้บนพื้นฐานการครอบครองทาประโยชน์ ในที่ดินของ
บิด าผู้ ฟ้ องคดี การแจ้ง การครอบครองหรือ น าพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ส ารวจรัง วัด ของนาย ส.
และนาง ด. จึงถือว่าเป็ นการแจ้งการครอบครองหรือนาพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ารวจรังวัดในนามของ
บิดาผูฟ้ ้ องคดี นอกจากนี้ หลังจากทีน่ าย ส. และนาง ด. ได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
กับบิด าของผู้ฟ้ องคดีท่ศี าลจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ไปขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในที่ดนิ พิพาท
ให้บดิ าของผูฟ้ ้ องคดี แต่พนักงานเจ้าหน้ าทีไ่ ม่เปลีย่ นชื่อให้ โดยอ้างว่า น.ส. ๓ ก. ทัง้ สองฉบับ
มีข้อ ก าหนดห้า มโอนภายในสิบ ปี นั น้ การที่พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่ไ ม่ จ ดทะเบีย นที่ดิน พิพ าท
ให้เป็ นชื่อของบิดาของผูฟ้ ้ องคดีในครัง้ นัน้ เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทีด่ นิ
ดัง กล่ า วเป็ น ของบิด าผู้ฟ้ องคดีม าแต่ เ ดิม การจดทะเบียนเปลี่ยนเป็ น ชื่อ บิด าของผู้ฟ้ องคดี
เป็นเพียงการแก้ไขเปลีย่ นชื่อผูค้ รอบครองทาประโยชน์ ในทีด่ นิ พิพาทให้ถูกต้อง ไม่ใช่การโอนทีด่ นิ

๒๔

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๖๘ บุคคลอาจได้มาซึง่ สิทธิครอบครองโดยผูอ้ ่นื ยึดถือไว้ให้
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ของนาย ส. และนาง ด. ให้เป็ นของบิดาผู้ฟ้อ งคดีท่ีต้องห้ามตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้า๒๕
แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิน ส่ ว นข้อ กล่ า วอ้า งของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึ่ง อ้ า งว่ า ที่ดิน พิพ าท
อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมนัน้ ปรากฏว่าสานักงานพัฒนาที่ดนิ
เขต ๔ จัง หวัด อุ บ ลราชธานี และส านัก งานการปฏิรูป ที่ดิน จัง หวัด ศรีส ะเกษ ได้ม ีห นัง สือ
ตอบผูฟ้ ้ องคดีโดยแสดงแผนที่แนวเขตให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทีด่ นิ พิพาทอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร
และอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดนิ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ได้โต้แย้งหนังสือดังกล่าว จึงเชื่อว่าที่ดนิ
พิพาทอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรและอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดนิ จริง ดังนัน้ การแจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๒๗ ตรี๒๖ แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน ของนาย ส. และนาง ด. ย่อ มถือ ว่าเป็ น
การแจ้งการครอบครองของบิดาผู้ฟ้องคดี จึงถือเสมือนว่าบิดาผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการครอบครอง
หรือนาพนักงานเจ้าหน้ าที่สารวจรังวัดตามมาตรา ๒๗ ตรี แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีและทายาทอื่น
ได้ครอบครองที่ดนิ พิพาทต่ อเนื่องมาจากบิดา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ครอบครองทาประโยชน์
ในที่ดินตามนัยมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ออกคาสังไม่
่ รบั คาขอออกโฉนดทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดี

๒๕-๒๖

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๒๗ ตรี เมือ่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ประกาศกาหนดท้องทีแ่ ละวันเริม่ ต้นของการสารวจตามมาตรา ๕๘
วรรคสอง ผูค้ รอบครองและทาประโยชน์ในทีด่ นิ อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บงั คับโดยไม่มหี นังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผูซ้ ่งึ รอคาสัง่
ผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แต่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ ในที่ดนิ นัน้ ติดต่อมาจนถึงวันทาการ
สารวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะได้สทิ ธิในทีด่ นิ นัน้ ให้แจ้งการครอบครองทีด่ นิ ต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ ณ ทีด่ นิ นัน้
ตัง้ อยู่ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกาหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานา
หรือ ส่งตัว แทนมานาพนักงานเจ้าหน้ าที่ทาการสารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ประกาศกาหนด ให้ถือว่า
ยังประสงค์จะได้สทิ ธิในทีด่ นิ นัน้
เพือ่ ประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผูค้ รอบครองและทาประโยชน์ในทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่งึ ได้
ครอบครองและทาประโยชน์ในทีด่ นิ ต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๘ ทวิ
ฯลฯ
ฯลฯ
ภายในสิบปี นับแต่ว นั ที่ได้รบั โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ต ามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคล
ตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดนิ ดังกล่ าวโอนที่ดินนัน้ ให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่ เป็ น การตกทอดทางมรดก หรือ โอนให้แก่
ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพือ่ ชาระหนี้โดยได้รบั อนุมตั จิ ากนายทะเบียนสหกรณ์
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๗๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงื่อนไขของมาตรา ๕๙ ทวิ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือไม่ กรณี
เป็ นการออกคาสังโดยที
่
่ข้อเท็จจริงอันเป็ นเหตุให้เกิดอานาจในการออกคาสังยั
่ งไม่เกิดขึ้นและ
เป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคาวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ทีว่ นิ ิจฉัยว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการถูกต้องแล้ว จึงเป็ นคาวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกัน เมื่อคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็ นการกระทาละเมิด
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองต้องเยียวยาความเสียหายของผูฟ้ ้ องคดีโดยพิจารณาคาขอออกโฉนดทีด่ นิ
เฉพาะรายของผูฟ้ ้ องคดี การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมคี าขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้กรมทีด่ นิ หรือผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีหรืออนุ ญาตให้ผู้ฟ้ องคดีสวมสิทธิก ารนาเดินสารวจที่ด ิน
ของนาย ส. กับพวก พอแปลความได้ว่าผู้ฟ้องคดีมคี วามประสงค์จะฟ้องขอให้เพิกถอนคาสัง่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีม่ คี าสังไม่
่ รบั คาขอ
ออกโฉนดที่ดิน ของผู้ฟ้ องคดี และให้เ พิก ถอนค าวินิ จฉัย ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ว ินิจฉัยว่ า
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ดาเนินการไปโดยถู ก ต้อ งแล้ว และให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ พิจารณารับค าขอ
ออกโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี แล้วดาเนินการตรวจพิสูจน์ สอบสวนว่าที่ดนิ พิพาทเข้าลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไม่ เพื่อพิจารณาออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป
ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ ศาลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๐/๒๕๕๔)

๒๗

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๕๙ ทวิ ผูซ้ ง่ึ ครอบครองและทาประโยชน์ในทีด่ นิ อยู่ก่อนวันทีป่ ระมวลกฎหมายนี้ใช้บงั คับโดยไม่มหี นังสือ
ส าคัญ แสดงกรรมสิทธิท์ ่ีดิน และมิไ ด้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญญัติให้ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผูซ้ ง่ึ มิได้ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๗ ตรี ถ้ามีความจาเป็ นจะขอออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาเห็นสมควรให้ดาเนินการออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ระมวลกฎหมายนี้กาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูว้ ่าราชการจังหวัด ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกาหนด
เพื่อประโยชน์ แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ ในที่ดนิ ตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซ่งึ ได้
ครอบครองและทาประโยชน์ในทีด่ นิ ต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
๒๘
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่ อ ท าต่ อ บุ ค คลอื่น โดยผิด กฎหมายให้เ ขาเสีย หายถึง แก่ ช ีว ิต ก็ดี
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ นั ้ ทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่ การนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๗๑

การยื่ นคาขอออกโฉนดที่ ดินภายหลัง จากที่ ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ใช้บงั คับแล้ว จะต้องมีหลักฐานหนังสือสาคัญแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินฉบับเดิ มมาประกอบการ
ขอออกโฉนดที่ ดิ นด้ วย เมื่อ หลักฐานหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ในที่ ดิ นฉบับเดิ มเป็ นเอกสาร
ซึ่ งคณะกรรมการที่ เจ้ าพนั กงานที่ ดิ นแต่ ง ตัง้ ขึ้นได้ ตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมาย
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาออกโฉนดที่ ดิ นแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า ออกมาโดยไม่ ช อบ
ด้ ว ยกฎหมาย เอกสารดั ง กล่ า วย่ อ มไม่ ส ามารถน ามาใช้ เ ป็ นหลัก ฐานประกอบ
การขอออกโฉนดที่ ดิ น เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จึ ง มี อ านาจพิ จ ารณาค าขอโดยมี ค าสัง่
ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผย้ ู ื่นคาขอได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ม ีส ิท ธิค รอบครองและท าประโยชน์ ใ นที่ด ิน ตามหนั ง สือ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ โดยซื้อมาจากนาย น. และนาย ล.
ต่ อ มา ผู้ฟ้ องคดีไ ด้น าที่ด ิน ทัง้ สองแปลงไปขอออกโฉนดที่ด ิน ต่ อ เจ้า พนัก งานที่ดิน จัง หวัด
เชียงราย สาขาเชียงของ (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) แต่ เ จ้าหน้ าที่ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ตรวจสอบ
น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ซึ่งเป็ นหลักฐานเดิมของที่ดนิ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเจ้าของ
ทีด่ นิ คนก่อนได้ย่นื คาขอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ โดยใช้สาเนา ส.ค. ๑ เป็ นหลักฐาน
ประกอบคาขอ เนื่องจาก ส.ค. ๑ ฉบับเดิมสูญหาย และจากสภาพที่ตงั ้ ไม่มหี ้วยเม็งไหลผ่าน
อีกทัง้ บริเวณที่ดนิ ดังกล่ าวเดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่งึ ภายหลังถูกกาหนดให้เป็ นเขต
ปฏิรูปทีด่ นิ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มบี ุคคลอื่นแจ้งการครอบครองที่ดนิ ทัง้ สองแปลง
มาก่อนและปจั จุบนั มีการออกเป็ น น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลนัน้ ไปแล้วหนึ่งแปลง คณะกรรมการ
ที่เ จ้า พนั ก งานที่ดิน แต่ ง ตัง้ ขึ้น เพื่อ ให้ ต รวจสอบพื้น ที่แ ละเอกสารเกี่ย วกับ ที่ดิน เดิม เห็น ว่ า
น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ เป็ นเอกสารสิทธิท่อี อกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
ไม่ใช่ท่ดี นิ ที่ได้แจ้งการครอบครองตาม ส.ค.๑ เลขที่ ๑๒ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ผู้ฟ้องคดี
ไม่ อ าจน า น.ส. ๓ ทัง้ สองฉบับ มาเป็ น หลัก ฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน ได้ จึง เสนอให้
มีการเพิกถอน น.ส. ๓ ดังกล่าว โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังไม่
่ ออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ตามผลการตรวจสอบ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยื่นอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่เห็นด้วยกับ
คาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑๐)
พิจ ารณา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑๐ พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบตามค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และมี
ค าวินิจฉัยยกอุ ทธรณ์ ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องขอให้ศ าลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสังของ
่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ไ ม่อ อกโฉนดที่ดิน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี และเพิก ถอนค าวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๐ รวมทัง้ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีต่อไป
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คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ เจ้าหน้ าที่ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้ต รวจสอบหลักฐานเดิมของที่ดิน
ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอออกโฉนดทีด่ นิ แล้ว ปรากฏว่า
เจ้า หน้ า ที่ป่ า ไม้อ าเภอเชีย งของได้ ม ีห นั ง สือ ขอให้ เ จ้า หน้ า ที่ท่ีด ิน ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของการออก น.ส. ๓ ดังกล่าว จึงเป็ นเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่า น.ส. ๓ นัน้ อาจจะออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย การยื่นขอออกโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่เป็ นไปตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง๒๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ประกอบข้อ ๗ (๒)๓๐ และข้อ ๑๖๓๑ ของกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ จึง มีอ านาจออกค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรณีดงั กล่ าว โดยให้ค ณะกรรมการดัง กล่ าวทาหน้ าที่ส อบสวนตรวจสอบพื้นที่และเอกสาร
เกี่ยวกับที่ดนิ เดิมว่าถูกต้องหรือมีการออกทับทีส่ าธารณประโยชน์หรือไม่ อันเป็ นการใช้อานาจ
ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้ว ยกฎหมายของเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็ นหลักฐานประกอบคาขอออกโฉนดที่ดนิ เพื่อประกอบการ
พิจารณาออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และมิใช่เป็ นกรณีเดียวกับการตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
การออกโฉนดที่ดินหรือ หนังสือ รับรองการทาประโยชน์ ท่อี อกโดยคลาดเคลื่อ นหรือ ไม่ชอบ
๒๙

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๕๙ ในกรณี ท่ีผู้ม ีส ิท ธิค รอบครองที่ดิน มาขอออกโฉนดที่ดิน หรือ หนั ง สือ รับ รองการท าประโยชน์
เป็ น การเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มปี ระกาศของรัฐมนตรีต ามมาตรา ๕๘ แล้ว หรือ ไม่ก็ต าม เมื่อ พนักงานเจ้าหน้ าที่พจิ ารณา
เห็น สมควร ให้ดาเนิน การออกโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือ รับรองการทาประโยชน์ แล้ว แต่ กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีป่ ระมวลกฎหมายนี้กาหนด
เพื่อ ประโยชน์ แห่ งมาตรานี้ ผู้มสี ิทธิค รอบครองที่ดิน ตามวรรคหนึ่งให้ห มายความรวมถึงผู้ซ่งึ ได้ค รอบครอง
และทาประโยชน์ในทีด่ นิ ต่อเนื่องมาจากผูซ้ ง่ึ มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย
๓๐-๓๑
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใ ห้ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๗ การขอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ผขู้ อยืน่ คาขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(๒) ในการยื่นคาขอตาม (๑) ถ้าผู้ขอมีใบจอง ใบเหยีย บย่าตราจอง หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
หลักฐานว่าเป็ น ผู้มสี ิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดนิ เพื่อ การครองชีพ หรือพยานหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้ส ิทธิในที่ดิน
โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แนบหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดนิ เฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มสี ทิ ธิครอบครองที่ดิน
ยื่นคาขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้นาข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
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ด้วยกฎหมายและจะต้องถูกเพิกถอน ซึง่ เป็ นอานาจของอธิบดีกรมทีด่ นิ หรือรองอธิบดีกรมทีด่ นิ
ซึ่งอธิบดีก รมที่ดินมอบหมายตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทัง้ นี้ เมื่อ ผลการ
ตรวจสอบพบว่าก่อนทีน่ าย น. และนาย ล. จะจดทะเบียนขายที่ดนิ แปลงพิพาทให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
นาย น. และนาย ล. ได้นาหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ของทีด่ นิ แปลงอื่น
มายืน่ เป็นหลักฐานในการขอออก น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ เนื่องจากปรากฏว่าหลักฐาน
ส.ค. ๑ ทัง้ สามฉบับนัน้ เป็ นที่ดินซึ่งมีท่ดี ินข้างเคียงที่แตกต่ างจากเดิมทัง้ ที่เ ป็ นเลขเดียวกัน
และมีบุคคลอื่นเป็ นผู้ครอบครองอยู่แล้วในปจั จุบนั ประกอบกับเดิมทีด่ นิ ทัง้ สองแปลงอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ ต่อมาได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ดังนัน้
ที่ดนิ ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ที่ผู้ฟ้องคดีนาไปยื่นขอออกโฉนดที่ดนิ นัน้ จึงเป็ น
หนั ง สือ แสดงสิท ธิใ นที่ดิน ที่อ อกโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย อัน เป็ น กรณี ท่ีอ ธิบ ดีก รมที่ดิน
อาจมีค าสัง่ ให้เ พิก ถอน น.ส. ๓ ดัง กล่ า วได้ต ามมาตรา ๖๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิ น
นอกจากนัน้ กรณีของผู้ฟ้องคดีแม้ว่าจะเป็ นการขอออกโฉนดที่ดนิ ที่มเี นื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่
ขึน้ ไป แต่กเ็ ป็ นการขอออกโฉนดทีด่ นิ ภายหลังประมวลกฎหมายทีด่ นิ ใช้บงั คับแล้ว ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
จะต้องมีหลักฐานหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ประกอบการขอออกโฉนดด้วย กรณีย่อม
ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๕๙ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าหลักฐาน น.ส. ๓
ของผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ น หนังสือ แสดงสิทธิใ นที่ดิน ที่อ อกมาโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ไม่ส ามารถ
นามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดทีด่ นิ ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ย่อ มมีอ านาจพิจารณาค าขอออกโฉนดที่ดินและมีค าสังไม่
่ อ อกโฉนดที่ดิน
ให้แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ดัง นั น้ ค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ไ ม่ อ อกโฉนดที่ด ิน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี
จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๐ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
โดยเห็นชอบกับคาสังของผู
่
้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงชอบด้ว ยกฎหมายเช่นกัน พิพ ากษายกฟ้ อ ง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๕๕)
๓.๑.๒ กรณี ไม่ดาเนิ นการออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินภายในระยะเวลา
อันสมควร
การที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น พิ จ ารณาค าขอออกโฉนดที่ ดิ น ซึ่ ง ยื่ น ไว้
ก่อนวันที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ มี ผ ลใช้ บ งั คับ โดยใช้ เ วลานั บ จากวัน ยื่ น ค าขอ
เป็ นเวลาเกื อ บ ๔ ปี ก็ย งั ด าเนิ นการพิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็จ จนกระทัง่ มี ก ารประกาศ
ใช้ บงั คับกฎกระทรวงดังกล่าว เป็ นเหตุให้ ไม่อาจดาเนิ นการใดๆ กับคาขอออกโฉนดที่ ดิน
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ฉบับนัน้ ได้ กรณี ถือว่าเจ้าพนักงานที่ ดินดาเนิ นการเกี่ยวกับคาขอออกโฉนดที่ ดินล่าช้ า
เกิ นสมควร
การสอบสวนเปรี ย บเที ย บเป็ นเพี ย งขัน้ ตอนหนึ่ งในกระบวนการ
ออกโฉนดที่ดินเมื่อมีบคุ คลใดโต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับสิ ทธิ ในที่ ดิน กฎหมายจึงกาหนดให้
เจ้ าพนั กงานที่ ดินมีอานาจสอบสวนเปรียบเที ยบเพื่อให้ ข้อพิ พาทเกี่ ยวกับสิ ทธิ ในที่ ดิน
ยุติในเบือ้ งต้นและสามารถดาเนิ นกระบวนการออกโฉนดที่ ดินได้ต่อไป แต่ หากเป็ นที่ ดิน
ที่ เข้ าลักษณะต้ องห้ ามมิ ให้ ออกเอกสารสิ ทธิ ในที่ ดินแล้ ว เป็ นเรื่องที่ เจ้ าพนักงานที่ ดิน
ต้ องตรวจสอบก่อนดาเนิ นการออกเอกสารสิ ทธิ ในที่ ดินเสมอ มิ ใช่ เป็ นกรณี การโต้ แย้ ง
ซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีซ่งึ ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดนิ โดยไม่มเี อกสารสิทธิและมิได้
แจ้ง การครอบครองที่ดิน ได้ ย่ ืน ค าขอออกโฉนดที่ดิ น ต่ อ เจ้า พนั ก งานที่ดิน จัง หวัด ชลบุ ร ี
สาขาบางละมุง (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ผลการรังวัดและพิสูจน์ สอบสวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏว่า
ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นทีส่ งวนหวงห้ามหรือทีส่ าธารณประโยชน์และไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือ พื้นที่ท่สี งวนไว้เ พื่อ ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติ แต่ ภายหลังจากที่มกี ารประกาศ
แจกโฉนดที่ดนิ ครบกาหนดสามสิบวันแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีก็มไิ ด้ออก
โฉนดที่ดนิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี กลับมีหนังสือถึงนายอาเภอบางละมุง ผู้บญ
ั ชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
และปลัด เมือ งพัทยา เพื่อ ขอให้ต รวจสอบที่ด ินของผู้ฟ้ องคดี ต่อ มา เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีมหี นัง สือ
ถึ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีเ ร่ ง รัด ให้ อ อกโฉนดที่ด ิน ตามค าขอของผู้ ฟ้ องคดี ก็ ม ิไ ด้ ร ับ ค าชี้แ จงหรือ
มีก ารด าเนินการใดๆ ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่าการที่ผู้ถู กฟ้ อ งคดีไ ม่ดาเนิ นการออกโฉนดที่ด ินให้แ ก่
ผู้ฟ้องคดีเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้า
เกินสมควร จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีดาเนินการออก
โฉนดที่ด ิน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีภ ายในระยะเวลาที่ศ าลก าหนด โดยในระหว่ า งการพิจ ารณาคดี
ของศาลปกครองชัน้ ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาดาเนินการออกโฉนดที่ดนิ
แปลงดัง กล่ า วโดยมิไ ด้ น ากฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาใช้บงั คับ และเมืองพัทยาได้คดั ค้าน
การออกหนั ง สือ แสดงสิทธิใ นที่ด ินให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี โดยอ้า งว่ าที่ดิน พิพ าทมีส ภาพเป็ น ภูเ ขา
และปริมณฑลภูเขา ๔๐ เมตร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีประกาศกาหนดให้เป็ นพื้นที่หวงห้าม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๗๕

ตามมาตรา ๙ (๒)๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และพื้นที่บางส่วนเป็ นที่สาธารณประโยชน์
สาหรับประชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไม่ดาเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีมสี าเหตุมาจาก
ต้องพิจารณาตรวจสอบลักษณะของที่ดินให้ได้ข้อยุติตามข้อสังเกตของนายอ าเภอบางละมุง
ประกอบกับมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึง่ มีปญั หาข้อกฎหมาย
ที่จ ะต้ อ งพิจ ารณาก่ อ นว่ า จะน ามาบัง คับ ใช้ กับ ที่ดิน ที่ย่ืน ค าขอออกโฉน ดที่ดิน ไว้ ก่ อ นที่
กฎกระทรวงดังกล่ าวมีผ ลใช้บงั คับหรือไม่ จึงยัง ไม่อาจถือได้ว่าผู้ถู กฟ้องคดีละเลยต่ อหน้ าที่
ในการด าเนิ น การออกโฉนดที่ ด ิน ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี แต่ ก ารที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีพ ิ จ ารณาค าขอ
ออกโฉนดที่ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง ยื่น ไว้ ต่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีก่ อ นวัน ที่ก ฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มีผ ลใช้บ ัง คับ โดยใช้เ วลานั บ จากวัน ที่ผู้ฟ้ องคดีย่ นื ค าขอออกโฉนดที่ด ิน
เป็ น เวลาเกือ บ ๔ ปี ก็ย ัง ด าเนิ น การตรวจสอบความลาดชัน ของที่ดิน ตามข้อ สัง เกตของ
นายอาเภอบางละมุงไม่แล้ว เสร็จ จนกระทังมี
่ การประกาศใช้บงั คับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ เป็ นเหตุ ให้ไม่อาจดาเนินการใดๆ กับคาขอออกโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีไ ด้
เนื่ อ งจากต้อ งรอผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองซึ่ง เสร็จภายหลังจากผู้ฟ้ อ งคดีย่นื ฟ้ อ ง
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี จ ึง ถือ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีด าเนิ น การเกี่ย วกับ ค าขอออกโฉนดที่ด ิน
ของผู้ฟ้ อ งคดีล่ า ช้า เกินสมควร นอกจากนี้ หลักเกณฑ์อ ัน เป็ นสาระสาคัญ ในการพิจ ารณา
ออกโฉนดที่ดินประการหนึ่ง คือ ที่ดนิ ที่จะพึงออกโฉนดที่ดนิ ต้องเป็ นที่ดนิ ที่ผู้มสี ิทธิใ นที่ดิน
ได้ค รอบครองและท าประโยชน์ แ ล้ว และเป็ น ที่ดิน ที่จ ะพึง ออกโฉนดที่ดิน ได้ต ามกฎหมาย
แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดนิ สาหรับที่ดินดังต่อไปนี้ (๑) ที่ดนิ ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ ร่วมกัน เช่น
ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ช ายตลิ่ง (๒) ที่เ ขา ที่ภูเ ขาหรือ ที่ส งวนหวงห้า มหรือ ที่ดิน

๓๒

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการเหมือ งแร่ และการป่าไม้ ที่ดนิ ของรัฐนัน้ ถ้ามิได้มสี ทิ ธิค รอบครอง
หรือมิได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ทาด้วยประการใด ให้เป็นการทาลาย หรือทาให้เสื่อมสภาพทีด่ นิ ทีห่ นิ ทีก่ รวด หรือทีท่ ราย ในบริเวณทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๗๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ซึง่ ทางราชการเห็นว่าสมควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติตามความในข้อ ๘๓๓ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกอบข้อ ๑๔๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึง่ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีจะต้อง
ตรวจสอบที่ดินที่มผี ู้ย่นื คาขอออกโฉนดที่ดิ นว่ามีล กั ษณะต้อ งห้ามดังกล่ าวหรือ ไม่ ถึงแม้ว่า
จะมีบุคคลใดโต้แย้งคัดค้านหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีกย็ งั คงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลักษณะของทีด่ นิ ดังกล่าวให้ได้ขอ้ ยุตเิ สียก่อนว่ามีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่
จึง จะพิจ ารณาออกโฉนดที่ดิน ได้ต่ อ ไป ส่ ว นการสอบสวนเปรีย บเทีย บตามมาตรา ๖๐๓๕
๓๓

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๘ ทีด่ นิ ทีจ่ ะพึงออกโฉนดทีด่ นิ ต้องเป็นทีด่ นิ ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ได้ครอบครองและทาประโยชน์แล้ว และเป็ นทีด่ นิ
ทีจ่ ะพึงออกโฉนดทีด่ นิ ได้ตามกฎหมายแต่หา้ มมิให้ออกโฉนดทีด่ นิ สาหรับทีด่ นิ ดังต่อไปนี้
(๑) ทีด่ นิ ทีร่ าษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ ทีช่ ายตลิง่
(๒) ทีเ่ ขา ทีภ่ เู ขาหรือทีส่ งวนหวงห้าม หรือทีด่ นิ ซึง่ ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพือ่ ทรัพยากรธรรมชาติ
๓๔
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๑๔ ทีด่ นิ ทีจ่ ะออกโฉนดทีด่ นิ ต้องเป็นทีด่ นิ ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ได้ครอบครองและทาประโยชน์แล้ว และเป็ นทีด่ นิ
ทีส่ ามารถออกโฉนดทีด่ นิ ได้ตามกฎหมายแต่หา้ มมิให้ออกโฉนดทีด่ นิ สาหรับทีด่ นิ ดังต่อไปนี้
(๑) ทีด่ นิ ทีร่ าษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ ทีช่ ายตลิง่
(๒) ทีเ่ ขา ที่ภูเขา และพื้นทีท่ ร่ี ฐั มนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ แต่ไม่รวมถึง
ทีด่ นิ ซึง่ ผูค้ รอบครองมีสทิ ธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดนิ ของผูซ้ ่งึ มีหลักฐานแจ้งการครอบครองทีด่ นิ มีใบจอง ใบเหยียบย่า หนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทาประโยชน์ แล้ว" หรือ เป็ น ผู้มสี ิทธิต ามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดที่ดิน
เพื่อ การครองชีพ หรือ ที่ดิน ที่ค ณะกรรมการการจัดที่ดิน แห่ ง ชาติไ ด้อ นุ ม ตั ิให้จดั แก่ป ระชาชน หรือ ที่ดิน ซึ่งได้มกี ารจัดหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ โดยคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติได้อนุมตั แิ ล้ว
(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓)
และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น
(๕) ทีด่ นิ ทีค่ ณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
๓๕
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ถ้ามีผโู้ ต้แย้งสิทธิกนั ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือ เจ้าพนักงานที่ดิน แล้ว แต่ กรณี มีอ านาจทาการสอบสวนเปรีย บเทีย บ ถ้าตกลงกัน ได้ก็ให้ด าเนิ น การไปตามที่ต กลง
หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขามีอานาจพิจารณาสังการไปตามที
่
เ่ ห็นสมควร
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาสังประการใดแล้
่
วให้แจ้งเป็ นหนังสือต่อคู่กรณี
เพือ่ ทราบ และให้ฝา่ ยทีไ่ ม่พอใจไปดาเนินการฟ้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่
ในกรณีท่ไี ด้ฟ้องต่ อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมือ่ ศาลได้พพิ ากษาหรือมีคาสังถึ
่ งที่สุดประการใด จึงให้ดาเนินการ
้
ไปตามกรณี ถ้าไม่ฟองภายในกาหนด ก็ให้ดาเนินการไปตามทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาสัง่
แล้วแต่กรณี
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๗๗

แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ใ ช่ ห ลัก เกณฑ์ห รือ เงื่อ นไขในการพิจ ารณาออกโฉนดที่ดิน
การสอบสวนเปรียบเทียบเป็ นเพียงขัน้ ตอนหนึ่งในกรณีทก่ี ระบวนการออกโฉนดทีด่ นิ มีบุคคลใด
โต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับสิทธิในทีด่ นิ กฎหมายจึงกาหนดให้เจ้า พนักงานที่ดนิ มีอานาจสอบสวน
เปรียบเทียบเพื่อให้ขอ้ พิพาทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ยุตใิ นเบือ้ งต้นและสามารถดาเนินกระบวนการ
ออกโฉนดทีด่ นิ ได้ต่อไป แต่หากเป็นทีด่ นิ ทีเ่ ข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ แล้ว
เป็ น เรื่อ งที่เ จ้า พนัก งานที่ดิน ต้อ งตรวจสอบก่ อ นด าเนิ น การออกเอกสารสิท ธิใ นที่ดิน เสมอ
มิใ ช่เ ป็ นกรณีการโต้แย้งซึ่งต้อ งมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แต่ อย่างใด พิพากษาให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีดาเนินการเกีย่ วกับการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีต่อไปตามขัน้ ตอน หลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดนิ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมิให้นา
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มาใช้บงั คับกับการดาเนินการดังกล่าว ภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๔/๒๕๕๔)
๓.๒ กรณี โต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ดินที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓.๒.๑ การออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินทับที่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
หรือทับที่ดินที่ผฟ้ ู ้ องคดีครอบครอง
การที่ เ จ้ า ของที่ ดิ นอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ นเพื่ อ เป็ น
ทางเข้ าออกสู่ ถนนสาธารณะ แม้ ผ้ไู ด้ รบั อนุ ญ าตจะใช้ ที่ ดิ นดัง กล่ าวเป็ นทางเข้ าออก
โดยเปิ ดเผยมาเป็ นระยะเวลานานเพียงใด ก็ย่อมเป็ นการใช้ ประโยชน์ ในที่ ดินโดยอาศัยสิ ทธิ
ตามที่เจ้าของที่ดินได้อนุญาตไว้เท่านัน้ มิ ใช่กรณี อทุ ิ ศที่ดินให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์
แต่อย่างใด เมื่อเจ้าของที่ ดินถึงแก่กรรม สิ ทธิ ครอบครองในที่ ดินย่อมตกทอดแก่ทายาท
ตามเงื่ อ นไขของกฎหมาย ซึ่ ง ทายาทสามารถน าที่ ดิ น นั ้น มายื่ น ค าขอออกหนั ง สื อ
แสดงสิ ทธิ ในที่ ดินได้ ต่อไป ดังนัน้ เมื่อเจ้าพนักงานที่ ดินได้ ตรวจสอบแล้วว่ากรณี อยู่ใน
หลัก เกณฑ์ ที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ นจะออกโฉนดที่ ดิ น ให้ ไ ด้ แ ละที่ ดิ นพิ พ าทไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ทางสาธารณประโยชน์ ประกอบกับไม่มีข้อโต้ แย้งเกี่ยวกับการดาเนิ นการออกโฉนดที่ ดิน
ประการอื่น จึงออกโฉนดที่ ดินให้ แก่ผ้ยู ื่นคาขอ กรณี ย่อมเป็ นการดาเนิ นการตามขัน้ ตอน
และวิ ธี การอันเป็ นสาระส าคัญ ของการออกโฉนดที่ ดิ นตามที่ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น
บัญญัติไว้แล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
นาง ค. ได้ย่นื คาขอออกโฉนดทีด่ นิ สาหรับทีด่ นิ บางส่วนตามหลักฐาน ส.ค. ๑
ซึ่งมีช่อื นาย ท. บิดาของนาง ค. เป็ นผู้แจ้ง การครอบครอง โดยผู้ฟ้ อ งคดีก ับบุ ต รได้ค ดั ค้าน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๗๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดนิ และเป็ นโจทก์ย่นื ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้แบ่งทีด่ นิ
อันเป็ นทรัพย์มรดกของนาย ท. ศาลจังหวัดอุ ตรดิต ถ์ได้มคี าพิพากษาให้ทายาทของนาย ท.
แบ่งมรดกที่ดิน ส.ค. ๑ ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีและบุ ตร แต่ ไม่สามารถตกลงแบ่ง กันได้ ศาลจัง หวัด
อุตรดิตถ์จงึ มีคาสังให้
่ ยดึ และขายทอดตลาดที่ดนิ ตาม ส.ค. ๑ ดังกล่าว หลังจากนัน้ นาง ค.
ได้ย กเลิก ค าขอเดิม และได้น าที่ดิน พิพ าทที่ต นซื้อ จากการขายทอดตลาดไปยื่น ค าขอออก
โฉนดที่ดินใหม่ แต่ ใ นการรังวัด ผู้ฟ้ องคดีได้ค ัด ค้า นแนวเขตที่ดิน บางส่ ว น โดยอ้า งว่า ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์พร้อมทัง้ ได้ยน่ื คาขอคัดค้านการออกโฉนดทีด่ นิ เจ้าพนักงาน
ทีด่ นิ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) จึงขอให้นายอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔)
ตรวจสอบว่าที่ดนิ พิพาทเป็ นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔
ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรให้กนั ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นทางสาธารณประโยชน์ แต่นาง ค. ไม่เห็นด้วย
และมีหนังสือร้องขอความเป็ นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ต่อมา
องค์การบริหารส่วนตาบลน้ าริด เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จากผู้ปกครองท้องที่และผู้อยู่อ าศัย
ในที่ดินบริเ วณใกล้เคียง ซึ่งให้ถ้อ ยค าตรงกันว่าที่ดนิ พิพาทมิได้เป็ นทางสาธารณประโยชน์
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ จึง ออกโฉนดที่ดิน ให้แ ก่ น าง ค. ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
ออกโฉนดทีด่ นิ แก่นาง ค. โดยไม่พจิ ารณาคาคัดค้านของผูฟ้ ้ องคดีและไม่เรียกนาง ค. และผูฟ้ ้ องคดี
มาทาการไกล่เกลี่ยแล้วมีคาสังอย่
่ างหนึ่งอย่างใด แต่ กลับกาหนดเงื่อนไขให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
ไปฟ้องคดีต่อศาลภายในหกสิบวัน เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้
ศาลมี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั ง่ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมที่ ด ิ น (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑) ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒
และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ เพิก ถอนโฉนดที่ดิน ที่อ อกให้แ ก่ น าง ค. โดยให้กัน ที่ดิน ส่ ว นพิพ าท
ที่ผู้ ฟ้ องคดีแ ละประชาชนเคยใช้ เ ป็ น ทางสาธารณประโยชน์ ร่ ว มกัน รวมทัง้ ให้ห น่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการรับขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ พิพาทเป็ นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มคี าสังให้
่ นาทีด่ นิ ตามหลักฐาน
ส.ค. ๑ ออกขายทอดตลาด โดยมีนาย ง. นาง อ. และนาง ค. เป็ นผู้ซ้อื ที่ดนิ แปลงดังกล่าวได้
หลัง จากนัน้ นาง ค. ได้นาที่ดินที่ซ้อื จากการขายทอดตลาดไปยื่น ค าขอออกโฉนดที่ดินต่ อ
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดอุตรดิตถ์ และผูฟ้ ้ องคดีได้คดั ค้านว่าทีด่ นิ พิพาทเป็ นทางสาธารณประโยชน์
ที่ผู้ฟ้ องคดีก ับ ครอบครัว ใช้เ ป็ น เส้นทางเข้าออกสู่ถ นน ร.พ.ช. สายบ้านน้ าริด - บ้านหัว ดง
เมื่อตรวจสอบจากระวางแผนที่สาหรับออกโฉนดทีด่ นิ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ หลักฐาน ส.ค. ๑
หรือ หนั ง สือ รับ รองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) และโฉนดที่ดิน ของเจ้า ของที่ดิน หรือ
ผู้ครอบครองที่ดนิ แปลงข้างเคียง ก็ไม่ได้ระบุว่าบริเวณที่ดนิ พิพาทเป็ นทางสาธารณประโยชน์
และองค์การบริหารส่วนตาบลน้าริดได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการสอบถามบุคคลทีอ่ ยู่อาศัย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ในพื้น ที่บ ริเ วณใกล้ เ คีย งกับ ที่ดิน พิพ าทต่ า งก็ ใ ห้ ถ้ อ ยค าว่ า บริเ วณที่ดิน พิพ าทไม่ ม ีท าง
สาธารณประโยชน์ เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีได้คดั ค้านต่ อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ว่าการให้ถ้อยคาของบุคคล
ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรม เนื่องจากเคยมีเรือ่ งโกรธเคืองกันกับผูฟ้ ้ องคดีและเป็ นญาติของนาง ค.
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ โดยองค์ก ารบริหารส่ ว นต าบลน้ าริด ก็ส อบพยานบุค คลเพิ่มเติมอีก ๓ คน
ซึง่ ต่างก็ให้ถ้อยคาว่า บริเวณทีด่ นิ พิพาทไม่มที างสาธารณประโยชน์ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ นาง ค. โดยเห็นว่าที่ดนิ พิพาทมิใช่ทางสาธารณประโยชน์ แต่เป็ นที่ดิน
ที่ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละครอบครัว ใช้เ ป็ น ทางเข้า ออกไปสู่ ถ นน ร.พ.ช. สายบ้า นน้ าริด - บ้านหัว ดง
มิใช่สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อันต้องห้ามมิให้ออกโฉนดทีด่ นิ ตามมาตรา ๕๖๓๖ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ประกอบข้อ ๕๓๗
และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
ให้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็ น การใช้ ดุ ล พินิ จ ที่ช อบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว
ส่ ว นที่ผู้ฟ้ องคดีอ้ า งว่ า มีก ารอุ ทิศ ที่ด ิน พิพ าทให้ เ ป็ น ทางสาธารณประโยชน์ โ ดยปริย ายนั น้
นาย ท. ซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดนิ ตาม ส.ค. ๑ ได้อนุ ญาตให้ใช้ท่ดี นิ พิพาทให้เป็ นทางเพื่อเข้าออก
สู่ถ นนสาธารณะเท่ า นั น้ การที่ผู้ฟ้ องคดีแ ละครอบครัว เคยใช้ ท่ีด ิน พิพ าทเป็ น ทางเข้า ออก
โดยเปิ ดเผยมาเป็ นระยะเวลานานนัน้ จึง เป็ นการใช้ป ระโยชน์ ใ นที่ดินโดยอาศัยสิท ธิต ามที่
นาย ท. ได้อนุ ญาตไว้เท่านัน้ กรณีไม่ปรากฏหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูค้ รอบครองสละเจตนา
ครอบครองหรือไม่ยดึ ถือทรัพย์ต่อไป โดยการอุทศิ ที่ดนิ พิพาทให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์
หรือมีการยกให้ หรือโอนสิทธิการครอบครองที่ดนิ พิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ ฟ้องคดี อันจะทาให้
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้มาซึ่ง สิทธิค รอบครองในที่ด ินพิพ าทตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง ๓๘ ประกอบ
มาตรา ๑๓๗๘ ๓๙ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เมื่อ นาย ท. ถึง แก่ ค วามตาย
สิทธิครอบครองทีด่ นิ ตาม ส.ค. ๑ รวมถึงที่ดนิ พิพาทอันเป็ นทรัพย์มรดกของนาย ท. ย่อมตกทอด
แก่ทายาทของนาย ท. ตามเงือ่ นไขของกฎหมาย ดังนัน้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้ตรวจสอบแล้วว่า
๓๖

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๕๖ ภายใต้บงั คับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารออกใบจองหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ใบไต่สวนหรือโฉนดทีด่ นิ รวมทัง้ ใบแทนของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๓๗
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๕ ทีด่ นิ ทีจ่ ะออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตอ้ งเป็นทีด่ นิ ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ได้ครอบครองและทาประโยชน์แล้ว
และเป็นทีด่ นิ ทีส่ ามารถออกโฉนดทีด่ นิ ได้ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๔
๓๘-๓๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๗๗ ถ้าผู้ค รอบครองสละเจตนาครอบครองหรือ ไม่ย ึดถือ ทรัพ ย์ส ิน ต่ อ ไปไซร้ การครอบครอง
ย่อมสุดสิน้ ลง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๓๗๘ การโอนไปซึง่ การครอบครองนัน้ ย่อมทาได้โดยส่งมอบทรัพย์สนิ ทีค่ รอบครอง

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๘๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การยื่นคาขอออกโฉนดที่ดนิ ของนาง ค. โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๙ อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๓ จะออกโฉนดที่ดนิ ให้นาง ค. ได้ต ามกฎหมาย และที่ดนิ พิพาทไม่ได้เ ป็ น
ทางสาธารณประโยชน์ จึงมิใช่เ ป็ นที่ดนิ ต้องห้ามออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับไม่มขี ้อ โต้แย้ง
เกีย่ วกับการดาเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ประการอื่น การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่
นาง ค. จึงเป็ นการดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญของการออกโฉนดทีด่ นิ
ตามที่ประมวลกฎหมายทีด่ นิ บัญญัตไิ ว้แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๓๗/๒๕๕๔)
ในกรณี ที่ ก ารด าเนิ นการออกโฉนดที่ ดิ น เป็ นไปตามขัน้ ตอนและ
วิ ธีการตามพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ ดิน รัตนโกสิ นทร์ ศก ๑๒๗ ซึ่ งเป็ นกฎหมาย
ที่ ใช้ บงั คับอยู่ในขณะที่ มีการยื่นคาขอออกโฉนดที่ ดิน โดยไม่มีการโต้ แย้งแนวเขตหรือ
อ้ างว่ าเป็ นที่ สาธารณประโยชน์ ย่ อมเป็ นการออกโฉนดที่ ดินที่ ชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว
การที่ อ ธิ บดี กรมที่ ดิ นไม่ ไ ด้ อ าศัย อ านาจตามมาตรา ๖๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
เพิ ก ถอนโฉนดที่ ดิ น ดัง กล่ า ว จึ ง ไม่ เ ป็ นการละเลยต่ อ หน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ต้องปฏิ บตั ิ แต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี ท ั ้ง สิ บ ห้ า คนและชาวบ้ า นใกล้ เ คี ย งเป็ นผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์
ในทีส่ าธารณประโยชน์หนองแทงตวันหรือชอนตวัน โดยอาศัยหนองน้ าดังกล่าวเป็ นทางระบายน้ า
ที่เหลือทิ้งในฤดูทานาและใช้เป็ นที่เลี้ยงวัวควายมาเป็ นเวลานาน ต่ อมา ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบห้าคน
ทราบว่าได้มกี ารออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๖๘๒๔ ในที่สาธารณประโยชน์ ดงั กล่ าวให้แก่นาย พ.
ซึง่ ปจั จุบนั นาย ส. (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔) และนาง ส. (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕) เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ ผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ สิบห้าคนเห็นว่า สานักงานที่ดนิ จังหวัดลพบุร ี (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ออกโฉนดที่ดนิ ดังกล่าว
ทับหนองน้ าแทงตวัน ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๓ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๗ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๘
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๐ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑๑ และผู้ฟ้องคดีท่ี ๑๒ จึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมที่ดนิ
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) เพื่อขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดนิ ดังกล่าว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือแจ้งว่า
โฉนดที่ดินดังกล่ าวออกโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ไม่มเี หตุ เ พิกถอน และให้ยุติเ รื่อ ง ผู้ฟ้ อ งคดี
ทัง้ สิบห้าคนจึง นาคดีมาฟ้ องขอให้ศ าลมีคาพิพ ากษาหรือ คาสังให้
่ ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ เพิกถอน
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๖๘๒๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดาเนินการรังวัดที่ดนิ พิพาทเสียใหม่ รวมทัง้
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางงา (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) จัดทาทางระบายน้ าทิง้ เพื่อใช้ในฤดูทานา
ผ่านทีด่ นิ พิพาทโดยใช้งบประมาณของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๘๑

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๘๒๔ สืบเนื่องจากนาย พ. ได้เป็ นโจทก์ย่นื ฟ้อง
นาย ช. เป็นจาเลยในคดีแพ่ง เรื่องสัญญาเงินกู้ ซึง่ ศาลจังหวัดลพบุรไี ด้มคี าพิพากษาให้นาย พ.
โจทก์เป็ นฝา่ ยชนะคดีและคดีถงึ ทีส่ ุดแล้ว โดยศาลจังหวัดลพบุรฟี งั ว่าทีด่ นิ พิพาทดังกล่าวเป็ นทีน่ า
จึงได้มคี าสังให้
่ นายอาเภอท่าวุ้งออกใบเหยียบย่ าให้แก่นาย พ. ซึ่งนายอาเภอท่าวุ้งก็ได้ออก
ใบเหยียบย่าให้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ กรณีจงึ มีพยานหลักฐานทีเ่ ชื่อได้ว่า ก่อนทีอ่ าเภอ
ท่า วุ้ง จะออกใบเหยีย บย่ า ให้แ ก่ น าย พ. ตามค าสัง่ ศาลนัน้ นายอ าเภอและกรมการอ าเภอ
ได้ ต รวจสอบแล้ ว ว่ า ที่ ดิน ดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ที่ ม หาชนได้ อ าไศรยเป็ น สาธารณประโยชน์
อันต้องห้ามออกใบเหยียบย่าตามข้อ ๔ (๔) ของข้อบังคับการหวงห้ามที่ดนิ ศก ๑๑๗ ต่อมา
เมือ่ ศาลจังหวัดลพบุรไี ด้มหี นังสือถึงนาย ช. เกษตร์จงั หวัดลพบุร ี ขอให้ออกโฉนดให้แก่นาย พ.
หอทะเบียนจังหวัดลพบุรกี ไ็ ด้มหี นังสือหารือไปยังกรมทะเบียนทีด่ นิ กระทรวงเกษตราธิการ ว่า
สามารถออกโฉนดให้กบั นาย พ. ได้หรือไม่ เนื่องจากใบเหยียบย่ าของนาย พ. ที่ศาลมีคาสัง่
ให้ออกโฉนดนัน้ เป็ นที่หนองชอนตวันหาใช่เป็ นที่ธรรมดาไม่ แต่ท่ดี นิ แปลงนี้มแี ผนระวางและ
แผนทีร่ ายละเอียดอยู่แล้ว กรมทะเบียนที่ดนิ ได้มหี นังสือแจ้งมายังนาย ช. ว่าถ้าไม่มกี ารอายัด
หรือ โต้ แ ย้ง คัด ค้ า นและขัด ข้อ งอย่ า งใดแล้ ว ให้ จ ัด การได้ ต ามค าสัง่ ศาลและระเบีย บการ
ซึ่งเป็ นการยืนยันว่า แม้จะมีห นองน้ าดังกล่ าวในที่ดิน แต่หากมิใ ช่ท่ดี ินที่รฐั บาลหวงห้ามไว้
เป็ นที่สาหรับประโยชน์ราชการ สาหรับราษฎรเลี้ยงสัตว์พาหนะ หรือสาหรับสาธารณประโยชน์
ตามข้อบังคับการหวงห้ามที่ดนิ ศก ๑๑๗ แล้ว ก็สามารถออกโฉนดได้ เพราะขณะนัน้ ยังมิได้
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ และยังไม่มพี ระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการ
หวงห้ามทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หลังจากนัน้
พนัก งานรัง วัด ชัน้ ๖ ได้ต รวจสอบระวางแผนที่แ ละได้ม ีห มายเรีย กเจ้า ของที่ดิน ข้า งเคีย ง
เพื่อ ให้ ไ ประวัง แนวเขตที่ดิน ได้ ม ีการรัง วัด ตรวจสอบแนวเขต โดยเจ้า ของที่ดิน ข้างเคีย ง
ได้ร บั รองแนวเขต ทัง้ ไม่ป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่ า มีก ารโต้แ ย้ง แนวเขตหรือ อ้ า งว่ า ที่ดิน พิพ าท
เป็ นทีส่ าธารณประโยชน์แต่อย่างใด ดังนัน้ เมื่อฟงั ได้ว่าในการดาเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่
นาย พ. ในขณะนั ้น ได้ ม ีก ารด าเนิ น การตามขัน้ ตอนและวิ ธ ี ก ารตามพระราชบัญ ญั ติ
การออกโฉนดที่ดิน รัต นโกสิน ทร์ ศก ๑๒๗ ซึ่ง เป็ น กฎหมายที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ใ นขณะนั ้น
การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๒๔ ให้แ ก่ น าย พ. จึง ชอบด้ว ยกฎหมาย
และเมื่อการออกโฉนดเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้อาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ พิพาทดังกล่าว จึงไม่เป็ นการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่จดั ทาทางระบายน้ าทิง้
ผ่ า นที่ ดิ น พิ พ าท เนื่ องจากเป็ นที่ ดิ น ส่ ว นบุ ค คลจึ ง ไม่ เ ป็ นการละเลยต่ อ หน้ า ที่ ต ามที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๘๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๔)
๓.๒.๒ การโต้แย้งคาสังที
่ ่ให้เพิ กถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน
ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจสอบเอกสารในสารบบที่ ดิ น และถ้ อยค าของ
ผู้มี ชื่ อ เป็ นผู้ข อออก น.ส. ๓ ก. พบว่ า ไม่ มี ค าขอและเรื่ องราวในการออก น.ส. ๓ ก.
และเป็ นการนาหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ ดินแปลงอื่นมาใช้ เป็ นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก.
ประกอบกับที่ ดินอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ และเขตป่ าไม้ถาวรตามมติ คณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็ นที่ ดินที่ ไม่อาจออกโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ได้ การที่ รองอธิ บดี
กรมที่ ดิ น ซึ่ ง อธิ บดี ก รมที่ ดิ น มอบหมายได้ ด าเนิ นการตามขัน้ ตอนที่ ไ ด้ กาหนดไว้ ใ น
มาตรา ๖๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น แล้ วมี ค าสัง่ ให้ เ พิ ก ถอน น.ส. ๓ ก. ดัง กล่ า ว
จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)
รวม ๗ แปลง ทุกแปลงออกในชื่อของบุคคลอื่น แล้วได้มกี ารจดทะเบียนขายให้ นาย ว. ต่อมา
นาย ว. ได้จดทะเบียนขายให้ผู้ฟ้ อ งคดี โดยในการด าเนิ น การจดทะเบียนขายนัน้ พนั ก งาน
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ชแ้ี จงให้ผฟู้ ้ องคดีทราบแล้วว่า น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลงดังกล่าวมีกรณีเป็ นทีส่ งสัยว่า
ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจถูกแก้ไขหรือเพิกถอนในภายหลังได้
เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว
ยืนยันให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดทะเบียนขายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามคาขอ ต่อมา จังหวัดเลยมีคาสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ ผลการตรวจสอบ
ได้ความว่า มีการออก น.ส. ๓ ก. โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑)
และใบจอง (น.ส. ๒) ซึง่ มีรอยขูดลบแก้ไขในรายการที่เป็ นสาระสาคัญ และพื้นที่ทอ่ี อก น.ส. ๓ ก.
ดัง กล่ า วอยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ และเป็ น พื้น ที่ท่ีม ีส ภาพพื้น ที่เ ป็ น ภู เ ขาและเทือ กเขา
มีค วามลาดชันมากกว่า ร้อ ยละ ๓๕ หลังจากนัน้ อ าเภอภูเ รือ มีค าสัง่ แต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่ าวอีก ผลการตรวจสอบปรากฏว่ า
หลัก ฐานที่น ามาประกอบการออก น.ส. ๓ ก. มีก ารขูด ลบแก้ไ ขเพิ่ม เติม อันเป็ น หลัก ฐาน
ที่ไ ม่ถู ก ต้อ งตรงกับแปลงที่ดิน ที่น ามาออก น.ส. ๓ ก. โดยผู้ม ีช่อื เป็ นผู้ข อออก น.ส. ๓ ก.
ปฏิเสธว่าไม่เคยขอออก น.ส. ๓ ก. และไม่เคยมีหลักฐานในทีด่ นิ เดิมแต่อย่างใด อีกทัง้ พื้นที่
บริเวณที่ออก น.ส. ๓ ก. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวจึงไม่ชอบ
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ด้ว ยกฎหมาย อ าเภอภู เ รือ จึง ได้ ร้ อ งทุ ก ข์ก ล่ า วโทษต่ อ พนั ก งานสอบสวนเพื่อ ด าเนิ น คดี
แก่ผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย และมีหนังสือ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเรื่องการเพิกถอน น.ส. ๓ ก.
ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้านและให้ผฟู้ ้ องคดีส่ง น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวให้แก่อาเภอภูเรือ
เพื่อดาเนินการเพิกถอน แต่ ผู้ฟ้องคดีมหี นัง สือโต้แย้งคัดค้านการตรวจสอบของอาเภอภูเรือ
และกล่าวอ้างว่าซือ้ ทีด่ นิ มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนขอให้ยกเลิกการเพิกถอน จังหวัดเลย
พิจารณาแล้วเห็นว่าการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลยได้ใ ช้ดุ ล พินิ จ ไม่ ส ัง่ เพิก ถอนตามมาตรา ๖๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง ใช้ บ ัง คับ
อยู่ใ นขณะนัน้ ต่ อ มามีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติแก้ไ ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมาตรา ๓ ได้แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
โดยบัญญัติให้อธิบดีกรมที่ดนิ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) หรือรองอธิบดีกรมที่ดนิ ซึ่งได้รบั มอบหมาย
มีอานาจสังเพิ
่ กถอนหรือแก้ไขหนังสือรับรองการทาประโยชน์ทอ่ี อกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมายได้ กรมป่าไม้ (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) จึงมีห นังสือ ส่ งเรื่อ งให้ก รมที่ดินด าเนินการ
เพิกถอน รองอธิบดีกรมที่ดนิ ซึ่งผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ มอบหมายจึงมีค าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการสอบสวน
ได้ด าเนิ น การสอบสวนแล้ว เห็น ว่ า น.ส. ๓ ก. ดัง กล่ า วออกไปโดยคลาดเคลื่อ นไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย รองอธิบดีกรมทีด่ นิ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มอบหมายจึงมีคาสังเพิ
่ กถอน น.ส. ๓ ก.
ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวมีใจความสรุปว่า การออก น.ส. ๓ ก. ได้ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว กรณีอาจเป็ นความผิดพลาดในการกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และตนซื้อ ที่ดินดังกล่ าวมาโดยสุ จริต เสียค่ าตอบแทนและจดทะเบียนต่ อ พนักงานเจ้าหน้ าที่
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พจิ ารณาแล้วมีคาวินิจฉัยยกอุทธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ พิจารณาตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ ส.ค. ๑ และเรือ่ งราวคาขอ (น.ส. ๑)
ในสารบบที่ดนิ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้จดั ส่งต่อศาล รวมทัง้ สาเนาทะเบียนการครอบครองที่ดนิ
และบัน ทึก ถ้อ ยค าพยานบุ ค คลต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การออก น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลงแล้ว
สรุปได้ว่า มี น.ส. ๓ ก. จานวน ๒ แปลง ที่ไม่ปรากฏคาขอและเรื่องราวในการออก น.ส. ๓ ก.
และหลัก ฐานที่ดิน เดิม แต่ อ ย่ า งใด ผู้ ม ีช่ือ เป็ น ผู้ ข อออก น.ส. ๓ ก. ดัง กล่ า วให้ถ้ อ ยค าต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ไม่เคยขอออก น.ส. ๓ ก. ส่วน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นๆ
อีก ๕ แปลง ก็ปรากฏว่า เป็ นการนาหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เ ป็ นหลักฐาน
ในการออก น.ส. ๓ ก. โดยมีรอยขูดลบและแก้ไขหลักฐาน ส.ค. ๑ ตามทีแ่ จ้งไว้แต่เดิมหลายแห่ง
เช่น หมู่บ้านซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของที่ดนิ และหมู่บ้านซึ่งเป็ นที่ตงั ้ บ้านเรือนของผู้แจ้งการครอบครอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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แก้ไ ขจานวนเนื้อ ที่ดินใหม่ สภาพการทาประโยชน์ ใ นที่ดิน รวมทัง้ ทิศ จดข้างเคี ยงและระยะ
ในแต่ละด้านตามรูปแผนที่ใน ส.ค. ๑ โดยใช้ปากกาต่างสีกนั ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
อย่างชัดเจน โดยผูข้ อทุกรายต่างก็ให้ถ้อยคาว่าทีด่ นิ บริเวณทีจ่ ะออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวไม่เคย
มีการแจ้ง ส.ค. ๑ ไว้แต่อย่างใด และเป็ นทีด่ นิ ทีไ่ ด้ครอบครองหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗
ซึ่งเป็ นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้บงั คับแล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะออก
น.ส. ๓ ก. ให้ได้ตามมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ นอกจากนัน้
ที่ดินบริเ วณที่อ อก น.ส. ๓ ก. ดังกล่ าวยัง อยู่ใ นเขตป่าสงวนแห่ ง ชาติ ป่าภูเ ปื อย ป่าภูข้เี ถ้า
และปา่ ภูเรือ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๔๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้ก ฎกระทรวงดัง กล่ า วไม่ไ ด้ร ะบุ ช่ือ ท้อ งที่ต าบลสานตม
หรือต าบลท่ าศาลาไว้ด้วย แต่ ต ามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงปรากฏแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ครอบคลุ ม ท้อ งที่ ต าบลสานตมหรือ ต าบลท่ าศาลาส่ ว นที่แยกออกมาเป็ นต าบลสานตมด้ว ย
ทัง้ ข้ อ เท็ จ จริง ยัง ปรากฏว่ า ที่ ด ิ น บริ เ วณที่ พ ิ พ าทเป็ นพื้ น ที่ อ ยู่ ใ นเขตป่ า ไม้ ถ าวรตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ซึง่ ตามข้อ ๓๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ใ ห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกอบกั บ ข้ อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง ใช้บ ัง คับ อยู่ใ นขณะออก
น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ก็หา้ มมิให้ออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์สาหรับที่ดนิ
ที่เ ป็ น ที่เ ขา ที่ภู เ ขา หรือ ที่ส งวนหวงห้า ม หรือ ที่ดิน ซึ่ง ทางราชการเห็น ควรสงวนไว้เ พื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ เมื่อที่ดนิ ที่พพิ าทอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรซึ่งเป็ นที่ดนิ ที่ทางราชการ
เห็นควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็ นทีด่ นิ ทีไ่ ม่อาจออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ ไ ด้ ส่ ว นในเรื่อ งของการรับ ฟ งั พยานหลัก ฐานจากสารบบที่ด ินและเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อ้างส่งต่อศาลนัน้ เป็ นการนาส่งเอกสารตามสภาพทีม่ อี ยู่ใน
ความครอบครองและย่อมเป็ นพยานหลักฐานที่รบั ฟงั ให้พสิ ูจน์ ขอ้ เท็จจริงได้ เพราะเป็ นพยาน
เอกสารทีไ่ ด้ทาขึน้ ในขณะเวลาทีม่ กี ารออก น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลง ทัง้ เป็ นเอกสารทีเ่ ป็ นผลร้าย
แก่ฝา่ ยผูอ้ า้ ง สาหรับเรือ่ งร่องรอยการขูดลบแก้ไขรายการต่างๆ ใน ส.ค. ๑ นัน้ ก็หาจาต้องส่งไป
ตรวจพิสูจน์ อีก ไม่ เพราะเป็ นการแก้ไขที่เ ห็นประจักษ์ได้ด้วยตาเปล่ า เมื่ อได้วนิ ิจฉัยแล้ว ว่า
น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลง ของผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อเท็จจริงปรากฏว่า
รองอธิบดีก รมที่ดินที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มอบหมายได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
๔๐

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๓ การออกหนั ง สือ รับ รองว่ า “ได้ท าประโยชน์ แ ล้ว ” ให้ก ระท าส าหรับ ที่ดิน ที่จ ะพึง ออกโฉนดที่ดิน ได้

ตามกฎหมาย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ตามความในมาตรา ๖๑ แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนแล้วเห็นควรให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลง และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้ว
ได้มคี าสังให้
่ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ตามผลการสอบสวน การมีคาสังดั
่ งกล่าวของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
และค าวินิจฉัยให้ยกอุ ทธรณ์ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้ว ยกฎหมาย
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๕/๒๕๕๔)
การยื่นคาขอออกโฉนดที่ ดินเป็ นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐาน
น.ส. ๓ แม้ จ ะได้ มี ก ารด าเนิ นการตามขัน้ ตอนที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่า น.ส. ๓ ที่ นามาขอรังวัดออกโฉนดที่ ดินไม่ตรงตามตาแหน่ ง
ที่ ดินที่ ขอออกโฉนดที่ ดิน และผู้ยื่นค าขอมิ ได้ มีสิท ธิ ครอบครองที่ ดิน ซึ่ งเป็ นการออก
โฉนดที่ ดิ นที่ ค ลาดเคลื่ อ นและไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย กรณี ย่ อ มเป็ นอ านาจหน้ าที่
ของอธิ บดี กรมที่ ดินที่ จะพิ จารณาเพิ กถอนโฉนดที่ ดินดังกล่าวตามนัยมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๖๙๑๘ ซึง่ ออกโดย
อาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที่ ๑๓๔/๑๔
เดิมที่ดิน ตาม น.ส. ๓ ทัง้ สองแปลงดัง กล่ าวเป็ น ที่ดินที่แบ่ งแยกมาจาก น.ส. ๓ เลขที่ ๑๔
มีนางสาว ว. เป็ นผู้ถอื สิทธิครอบครอง แต่นางสาว ว. รังวัดแบ่งแยกที่ดนิ ในนามเดิมออกเป็ น
๑๑๔ แปลง แล้วขายทีด่ นิ น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที่ ๑๓๔/๑๔ ให้แก่นาย ช. ซึง่ นาย ช.
ได้นาไปเป็ นหลักฐานในการยื่นคาขอออกโฉนดที่ดนิ และเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม่
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ได้ออกเป็ นโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๖๙๑๘ ให้แก่นาย ช. หลังจากนัน้ ก็ได้มกี าร
ขายโฉนดที่ดนิ ดังกล่าวจนกระทังกรรมสิ
่
ทธิ ์ตกสู่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สอง ต่อมา นาย ส. ได้ขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดนิ โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ และเลขที่ ๑๕๓/๑๔ แต่ไม่สามารถ
นาชี้ตาแหน่ งที่ดนิ และสงสัยว่าที่ดนิ ของตนอยู่ในตาแหน่ งที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๘๕๑๑๗
จึงมีห นังสือ ร้องเรียนไปยัง อธิบดีกรมที่ดนิ (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) เพื่อ ขอให้ต รวจสอบการออก
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๘๕๑๑๗ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๘๕๑๑๗ ออกโดยถูกต้อง
ตรงตามตาแหน่ งและหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๕๔/๑๔ ส่วน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ ตาแหน่ ง
ทีด่ นิ อยู่ตรงบริเวณโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๖๙๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าโฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๒๖๙๑๘ ออกไม่ตรงตามตาแหน่ ง ที่ดนิ ตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที่
๑๓๔/๑๔ เห็นควรดาเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดนิ ดังกล่าวต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๘๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน แต่เนื่องจากได้มกี ารแก้ไขมาตรา ๖๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน จัง หวัด เชีย งใหม่ จ ึง ส่ ง เรื่อ งไปให้ อ ธิบ ดีก รมที่ดิ น (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ที่ ๑) ดาเนินการตามอ านาจหน้ าที่ต่ อไป ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้ว มีค าสังให้
่ เ พิกถอน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๖๙๑๘ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองไม่เห็นด้วย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสัง่
ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
นาย ช. อาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที่ ๑๓๔/๑๔ มายื่น
คาขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นแปลงเดียวกัน แต่ปรากฏว่าทีด่ นิ น.ส. ๓ ทัง้ สองแปลงทีน่ ามาขอออก
โฉนดทีด่ นิ มิได้มเี ขตติดต่อกันเป็ นผืนเดียวกัน กรณีจงึ เป็ นการสาคัญผิดของนาย ช. ทีเ่ ข้าใจว่า
ที่ดนิ ที่ตนครอบครองทัง้ สองแปลงอยู่ติดกัน จึงนา น.ส. ๓ ทัง้ สองฉบับมาขอออกโฉนดที่ดนิ
แปลงพิพาท อย่างไรก็ต าม การขอออกโฉนดที่ดนิ แปลงพิพาทเป็ นการเฉพาะรายย่อมต้อ ง
อาศัยหลัก ฐาน น.ส. ๓ ซึ่งเป็ นเอกสารสิทธิและเป็ นเอกสารของทางราชการประกอบค าขอ
ออกโฉนดที่ดนิ ด้วย เมื่อการขอรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นการเฉพาะรายของนาย ช. โดยอาศัย
หลักฐาน น.ส. ๓ ฉบับเลขที่ ๑๓๔/๑๔ ซึ่งมิได้ครอบครองตามความเป็ นจริง ดังนัน้ แม้จะได้
มีการดาเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า น.ส. ๓
ทีน่ ามาขอรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ แปลงพิพาทไม่ตรงตามตาแหน่ งทีด่ นิ ทีข่ อออกโฉนด อันเกิดจาก
ความผิดพลาดของนางสาว ว. ผู้ขาย ในขณะส่งมอบ น.ส. ๓ เมื่อมีการนา น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔
และเลขที่ ๑๓๔/๑๔ มาขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็นโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๖๙๑๘ ซึง่ ตรงกับตาแหน่ งทีด่ นิ
ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที่ ๘๘/๑๔ นาย ช. จึงมิใช่ผมู้ สี ทิ ธิครอบครองในทีด่ นิ น.ส. ๓
เลขที่ ๘๘/๑๔ ที่นาย ช. นารังวัดออกโฉนดที่ดนิ เนื่องจากที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นที่ดนิ ที่มเี อกสาร
น.ส. ๓ ซึ่ง ให้ ส ัน นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า บุ ค คลที่ม ีช่ือ ในทะเบี ย นที่ดิน เป็ น ผู้ม ีส ิท ธิค รอบครอง
ตามมาตรา ๑๓๗๓ ๔๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ดังนั ้น บุ ค คลที่กฎหมาย
ให้ส นั นิษฐานไว้ก่ อนว่าเป็ นผู้มสี ิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ จึงได้แ ก่ นาย ส.
แม้ว่ า นาย ช. จะครอบครองที่ดิน ดัง กล่ า วตามความเป็ น จริง ก็ไ ม่ ไ ด้ส ิท ธิค รอบครองตาม

๔๑

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรัพย์สนิ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้จดไว้ในทะเบียนที่ดนิ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคล
ผูม้ ชี อ่ื ในทะเบียนเป็นผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๘๗

มาตรา ๔ ทวิ๔๒ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิว ัติ
ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๑๕๑๕ หากนาย ช. ประสงค์จะได้สทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ดังกล่าว
โดยการแย่ ง สิท ธิค รอบครองตามกฎหมายก็ ต้ อ งไปด าเนิ น การเพื่อ ให้ ม ีก ารจดทะเบีย น
ต่อ พนัก งานเจ้าหน้ าที่ถึงการได้ส ิทธิค รอบครองที่ดินดังกล่าว เมื่อ นาย ช. ไม่ได้ดาเนินการ
เช่ นว่ านัน้ จึงมิใช่ ผู้ม ีส ิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ ที่ดินดังกล่ าวจึงเป็ นที่ดิน
ที่ไม่อาจออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่นาย ช. ได้ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๖๙๑๘ จึงเป็ นโฉนดที่ดนิ ที่ออกไป
โดยคลาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวมิใช่การ
เขียนหรือพิมพ์ขอ้ ความผิดพลาดตามมาตรา ๖๑ วรรคเจ็ด ที่เจ้าพนักงานที่ดนิ สามารถดาเนินการ
แก้ไขได้เองโดยลาพังตนเอง หากแต่กรณีดงั กล่าวเป็ นการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ ง แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง เป็ นอ านาจของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
จะต้องเป็นผูพ้ จิ ารณา การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังให้
่ เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวจึงเป็ นคาสัง่
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๕)
๔. การรังวัดที่ดิน
๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน
การรังวัดสอบเขตที่ดินที่มีลกั ษณะเป็ นการสมยอมกันเพื่อให้ผขู้ อรังวัดสอบเขต
มีแนวเขตที่ ดินขยายกว้างออกไป ทาให้ เนื้ อที่ และรูปแผนที่ จากการรังวัดแตกต่ างจากเดิ ม
อย่ า งเห็ น ได้ ช ัด กรณี ย่ อ มถื อ ได้ ว่ า เป็ นการสมยอมเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งกฎหมาย ดัง นั ้น
แม้ไม่ปรากฏว่ามีผ้ใู ดคัดค้านการรังวัดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้ าที่ผ้เู กี่ยวข้องก็ไม่มีอานาจ
ดาเนิ นการแก้ไขรูปแผนที่ และเนื้ อที่ ให้ ตรงกับผลการรังวัด ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๖๙ ทวิ
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
สรุปข้อเท็จจริ ง
อธิบ ดีก รมที่ด ิน (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) ได้ม ีค าสัง่ แต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ขึน้ มาสอบสวนกรณีมผี รู้ อ้ งเรียนว่านายอาเภอกะเปอร์
ดาเนินการแก้ไขรูปแผนทีแ่ ละเนื้อทีใ่ นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๔๑

๔๒

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๔ ทวิ นับตัง้ แต่ ว นั ที่ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้ใช้บงั คับ การโอนกรรมสิท ธิหรื
์ อ สิท ธิครอบครอง
ในทีด่ นิ ซึง่ มีโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๘๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เพิม่ ขึน้ จากเดิมอย่างไม่ถูกต้อง โดยคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการแก้ไขรูปแผนที่
และเนื้ อ ที่ใ น น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพ าทไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากมีการสมยอมแนวเขต
กับเจ้าของที่ดนิ แปลงข้างเคียงทาให้มกี ารรังวัดรวมเอาที่ว่างและทางสาธารณประโยชน์เข้าไป
ใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และมีผลให้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓ และเลขที่ ๓๘๔ ซึ่งได้จดทะเบียน
แบ่งแยกทีด่ นิ มาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย คณะกรรมการสอบสวน
จึง มีมติเ ห็นควรให้แ ก้ไ ข น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ ให้ได้รูปแผนที่แ ละเนื้ อ ที่เ ป็ นไปตามเดิม
เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ ที่แบ่งแยกออกเป็ น ๒ แปลง
ได้แ ก่ แปลงเลขที่ ๓๘๓ และแปลงเลขที่ ๓๘๔ และให้เ พิก ถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓
และเลขที่ ๓๘๔ ต่ อ มา รองอธิบ ดี ก รมที่ดิน ซึ่ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ มอบหมายพิจ ารณา
ผลการสอบสวนแล้วมีคาสังให้
่ เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑
พร้อมทัง้ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓ และเลขที่ ๓๘๔ ซึง่ เป็ นแปลงแบ่งแยก และแก้ไขรูปแผนที่
และเนื้อทีใ่ น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผมู้ สี ่วนได้เสียรวมถึงผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ น
ผูถ้ อื สิทธิครอบครองทีด่ นิ ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๔ ได้ทราบด้วย ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าตนซือ้ ทีด่ นิ
แปลงแบ่งแยกมาจากเจ้าของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนย่อมสมควร
ได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ จึงมีหนังสืออุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) ได้มคี าสังยกอุ
่
ท ธรณ์ ของผู้ฟ้ อ งคดี ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ นาคดีม าฟ้ อ งขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และขอให้ศาลมีคาสังว่
่ า น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๓๘๔ ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ น น.ส. ๓ ก. ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในการรังวัดตรวจสอบเนื้อ ที่ดนิ ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ เนื้อที่ดิน
ตามที่ร ัง วัด ได้ใ หม่ม ีเ นื้ อ ที่เ พิ่ม ขึ้น ผลการรัง วัด ปรากฏว่ า ที่ดิน ข้า งเคีย งด้า นทิศ ตะวัน ตก
ขยายออกไปทับ ที่ว่ า ง ส่ ว นด้า นทิศ ใต้ข ยายออกไปทับ ที่ว่ า งและทับ ที่ดิน ที่ม ีผู้ค รอบครอง
เป็ นเหตุให้ได้เนื้อที่ดนิ เพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็ นจานวนมาก แม้ในการรังวัดสอบเขตจะไม่ปรากฏว่า
มีผู้ใดคัดค้านก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่ามีลกั ษณะเป็ นการสมยอมกันเพื่อให้แนวเขตของที่ดนิ ตาม
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ มีพ้นื ที่กว้างออกไป ทาให้เนื้อที่และรูปแผนที่จากการรังวัดแตกต่าง
ไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ หากเจ้าของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ เห็นว่าทีด่ นิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้
ตนได้ซ้อื มาจากบุคคลอื่น เพียงแต่มไิ ด้นาชี้รงั วัดออกเป็ น น.ส. ๓ ก. ก็ชอบที่จะขอพิสูจน์ ได้

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๘๙

ตามขัน้ ตอนวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓)๔๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
และระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง การทีเ่ จ้าของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ แจ้งให้ทาการรังวัดและมีการ
ขยายเนื้อทีท่ ค่ี รอบครองเช่นนี้ จึงย่อมเห็นได้ว่าเป็ นการสมยอมเพื่อหลีกเลีย่ งกฎหมายอันอยู่ใน
เงื่อนไขของมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง ๔๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่กาหนดเป็ นข้อยกเว้น
มิใ ห้เ จ้าพนัก งานที่ดิน มีอ านาจแก้ไ ขแผนที่หรือ เนื้อ ที่ดิน ในลักษณะดัง กล่ า ว ดังนัน้ การที่
นายอาเภอกะเปอร์ในฐานะเป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ใช้อานาจตามมาตรา ๖๙๔๕
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้อานาจสังให้
่ แก้ไขแผนที่และเนื้อที่ดนิ ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑
จึงเป็นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมือ่ ผูถ้ อื สิทธิครอบครองนา น.ส. ๓ ก. ฉบับทีไ่ ม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายไปทาการรังวัดและจดทะเบียนแบ่งแยกออกเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓ และเลขที่
๓๘๔ ย่อมส่งผลให้ น.ส. ๓ ก. ทัง้ สองฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ประกอบกับ
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผรู้ อ้ งเรียนเกีย่ วกับการแก้ไข น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ ของนายอาเภอ
กะเปอร์ว่ า กระท าโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จึง ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยคณะกรรมการสอบสวน
ได้ดาเนินการตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงเห็นควรให้แก้ ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดนิ ใน น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๒๔๑ และเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว พร้อมทัง้ เพิกถอน
๔๓-๔๕

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๕๘ ทวิ เมือ่ ได้สารวจรังวัดทาแผนทีห่ รือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในทีด่ นิ ตามมาตรา ๕๘ แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง
เมื่อปรากฏว่าทีด่ นิ ที่บุคคลนัน้ ครอบครองเป็ นทีด่ นิ ที่อาจออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ตามประมวล
กฎหมายนี้
บุคคลซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ผู้ซ่งึ ครอบครองที่ดนิ และทาประโยชน์ ในที่ดนิ ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บงั คับ และไม่มใี บจอง
ใบเหยียบย่า หรือไม่มหี ลักฐานว่าเป็นผูม้ สี ทิ ธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๙ เมื่อเป็ นการสมควรจะทาการสอบเขตที่ดนิ ตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศให้ผมู้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประกาศให้ทาหนังสือปิดไว้ในบริเวณทีด่ นิ เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทราบด้วยและให้แจ้งกาหนด วัน เวลา ไปให้ผมู้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ทราบอีกชัน้ หนึ่ง และให้ผมู้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ นาพนักงานเจ้าหน้าทีท่ าการ
รังวัดสอบเขตทีด่ นิ
ผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ตามความในวรรคก่อน จะตัง้ ตัวแทนนาพนักงานเจ้าหน้าทีท่ าการรังวัดสอบเขตทีด่ นิ ของตนก็ได้
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้ทาการสอบเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดนิ มีอานาจทาโฉนดที่ดนิ ให้ใหม่แทนฉบับเดิม ส่วนฉบับเดิม
เป็นอันยกเลิกและให้ส่งคืน
มาตรา ๖๙ ทวิ
ฯลฯ
ฯลฯ
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนทีห่ รือเนื้อทีใ่ นโฉนดทีด่ นิ เมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ข้างเคียง
ได้รบั รองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ มีอานาจแก้ไขแผนทีห่ รือเนื้อทีใ่ ห้ตรงกับความเป็ นจริงได้ เว้นแต่จะเป็ นการสมยอม
เพือ่ หลีกเลีย่ งกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
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น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓ และเลขที่ ๓๘๔ ซึง่ เป็ นแปลงแบ่งแยกด้วย ดังนัน้ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
อาศัยอานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ มีคาสังเพิ
่ กถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓
และเลขที่ ๓๘๔ ซึ่งออกโดยการจดทะเบียนแบ่งแยกจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ และให้เพิกถอน
การจดทะเบียนแบ่งขายระหว่างเจ้าของที่ดนิ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นการดาเนินการตามขัน้ ตอน
และวิ ธ ีก ารที่ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น และระเบี ย บกฎเกณฑ์ ท่ี เ กี่ ยวข้ อ งก าหนดไว้ แ ล้ ว
เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ฟ งั เป็ น ยุ ติว่ า การแก้ ไ ข น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ เป็ น การแก้ไ ขโดยไม่ช อบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
อาศัยอานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ มีคาสังเพิ
่ กถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๔
แปลงที่แบ่งแยกจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ จึงเป็ นค าสังที
่ ่ชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว และเมื่อ
ข้อ เท็จ จริง ฟ งั ได้ว่ า ได้ม ีก ารน า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๔ ไปจดทะเบีย นขายให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี
จึง มีผ ลให้ก ารจดทะเบีย นอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วเกิด จากการจดแจ้งรายการจดทะเบีย น
อสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมีอานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เพิก ถอนการจดทะเบียนอสัง หาริมทรัพ ย์ไ ด้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ มีค าสัง่
เพิกถอนการจดทะเบียน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๔ ระหว่างผูข้ ายกับผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบ
ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐/๒๕๕๕)
๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน
ในการรัง วัด แบ่ ง แยกที่ ดิ น ในนามเดิ ม หากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง
ให้ เจ้ าของที่ ดินข้ างเคี ยงคนปั จจุบนั ไประวังแนวเขตที่ ดิน แต่ กลับแจ้ งให้ เจ้าของที่ ดิน
ข้ า งเคี ย งคนก่ อ นไประวัง แนวเขตแทน โดยเจ้ า ของที่ ดิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ ไ ปร่ ว มระวัง
แนวเขตด้ วย ย่ อ มเป็ นการไม่ ป ฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
เป็ นเหตุ ใ ห้ เ ป็ นการรัง วัด แบ่ ง แยกที่ ดิ น ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย และเมื่ อ ปรากฏว่ า
การรัง วัด แบ่ ง แยกที่ ดิ น ส่ ง ผลให้ มี ก ารออกเอกสารสิ ท ธิ ท ับ ซ้ อ นกับ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง
ก็เป็ นอานาจหน้ าที่ของอธิ บดีกรมที่ดินที่ จะต้ องดาเนิ นการเพิ กถอนหรือแก้ไขเอกสารสิ ทธิ
ดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป
สรุปข้อเท็จจริ ง
เทศบาลตาบลกบินทร์ (ผู้ฟ้องคดี) ซื้อที่ดนิ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๕๘ จากนาย ก.
เพื่อ ใช้เ ป็ นที่ก าจัด ขยะตามอ านาจหน้ า ที่ของผู้ฟ้ องคดี ต่ อ มา นาง บ. (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๕)
ผูม้ สี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๕๙ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ แปลงข้างเคียงของผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื
คาขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ในนามเดิม แต่ ใ นการรังวัดที่ดิน ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้ าที่มไิ ด้
มีห นัง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ประวังแนวเขต ผู้ท่ีไประวังแนวเขตคือ นาย ก. เจ้าของที่ดินเดิม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๑

โดยนาย ก. ได้ให้ถ้ อยค ารับรองความถู กต้องของการนาชี้แนวเขตที่ด ินของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๕
พร้อ มทัง้ ลงลายมือ ชื่อ รับ รองแนวเขตที่ดิน ข้า งเคียง รวมทัง้ นายกเทศมนตรีต าบลกบิน ทร์
ได้ม ีบ ัน ทึก ถ้อ ยค ารับ รองความถู ก ต้ อ งของการน ารัง วัด ที่ด ิน ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๕ ไว้ด้ว ย
นายอาเภอกบินทร์บุรใี นฐานะเจ้าพนักงานที่ดนิ ในขณะนัน้ จึงได้สงแก้
ั ่ ไขรูปแผนที่และเนื้อทีด่ นิ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ประกอบระเบียบกรมทีด่ นิ
ว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและรับรองแนวเขตทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึง่ ภายหลังผูฟ้ ้ องคดีได้ขอรังวัด
สอบเขตทีด่ นิ จึงพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. และเปลีย่ นจาก น.ส. ๓ ก. เป็ นโฉนดทีด่ นิ
โดยไม่ได้ทาการรังวัดตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทับซ้อนทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี
นอกจากนี้ ยัง ทราบมาว่ า ลายมือ ชื่ อ ที่ป รากฏในบัน ทึก ถ้ อ ยค าดัง กล่ า ว มิใ ช่ ล ายมือ ชื่อ
ของนายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์จริง ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือ แจ้งให้เ จ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี สาขากบินทร์บุร ี (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ดาเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิท่อี อกทับซ้อน
เอกสารสิทธิในที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
มิได้ดาเนินการ ผู้ฟ้องคดีจงึ ฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ จานวน ๒๘ แปลง
ทีอ่ อกทับซ้อนทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้ตดิ ต่อหรือมีหนังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดี
ในฐานะเจ้าของที่ดิน ข้างเคีย งให้มาระวัง แนวเขต โดยเจ้า หน้ า ที่ผู้ท าการรังวัด ที่ดิน พิพ าท
ได้ให้ถ้อยคาต่อศาลว่า เหตุท่นี าเจ้าของที่ดนิ เดิม มาเป็ นผู้รบั รองแนวเขตที่ดนิ แทนผู้ฟ้องคดี
เนื่ อ งจากได้ร บั แจ้ง จากผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๕ ว่า ที่ดินแปลงดังกล่ าวเป็ นของนาย ก. และไม่ไ ด้
ตรวจสอบข้อ มูล ก่ อ น ดัง นั น้ เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น ผู้ ม ีส ิท ธิใ นที่ด ิน ข้า งเคีย งไม่ ไ ด้ร ับ แจ้ง
ให้ไประวังแนวเขตที่ดนิ ในการขอรังวัดเพื่อแบ่งแยกในนามเดิม การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่
ของที่ดิน พิพ าท ย่ อ มเป็ น การไม่ป ฏิบ ัติต ามมาตรา ๖๙ ทวิ๔๖ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ดิน
๔๖

ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มสี ิทธิในที่ดิน ประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดิน เฉพาะรายของตน ให้ย่นื คาขอพร้อ มด้ว ย
โฉนดทีด่ นิ นัน้ ต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ และให้พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ปทาการรังวัดให้
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อทีใ่ นโฉนดทีด่ นิ เมือ่ ผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ ข้างเคียง
ได้รบั รองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ มีอานาจแก้ไขแผนทีห่ รือเนื้อทีใ่ ห้ตรงกับความเป็ นจริงได้ เว้นแต่จะเป็ นการสมยอม
เพือ่ หลีกเลีย่ งกฎหมาย
ในกรณีท่ไี ม่อ าจติดต่ อผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ ข้างเคีย งให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีท่ผี ู้มสี ิทธิในที่ดนิ ข้างเคีย ง
ได้รบั การติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คดั ค้าน
การรังวัด ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็ น หนังสือ ให้ผู้นัน้ มาลงชื่อ รับรองแนวเขตหรือ คัดค้านภายในสามสิบวัน นับแต่ ว นั ที่
ได้ส่งหนังสือ ถ้าผูม้ สี ทิ ธิในที่ดนิ ข้างเคียงไม่ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกาหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คารับรองว่า

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๙๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การรังวัดแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๕๙ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏ
ตามคาให้การของผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ว่า การขอรังวัดแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๕๙
มิได้ทบั ซ้อ นที่ดนิ ของผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ แปลง แต่ ทบั ซ้อ นเพียงใดไม่แน่ ชดั มีเ อกสารสิทธิในที่ดิน
จานวน ๒๘ แปลง ทีอ่ อกทับซ้อนทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทม่ี ที งั ้ ทับซ้อนทัง้ แปลงและทับซ้อนบางส่วน
จึง เป็ น กรณี ท่ีอ ธิบ ดีก รมที่ดิน (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) หรือ ผู้ ซ่ึง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มอบหมาย
จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ เพื่อให้มกี าร
เพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิทอ่ี อกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด ซึ่งการเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดนิ ที่ดาเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครอง
สามารถดาเนินการเพื่อขอออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ได้ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนผูใ้ ดจะมีสทิ ธิ
เท่าใดและเพียงใดนัน้ เป็ นอีกขัน้ ตอนหนึ่ง หากผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิในทีด่ นิ เพียงใดก็คงมีสทิ ธิเท่านัน้
และหากผู้ถูกฟ้องคดีรายใดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีช้แี นวเขตรุกล้าเข้ามาในที่ดนิ ของตนก็ยงั ใช้สทิ ธิ
ของตนได้ ส่วนที่ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๓ ถึงผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑๙ ซึ่งเป็ นเจ้าของเอกสารสิทธิในที่ดิน
ทัง้ ๒๘ แปลง อุ ทธรณ์ ว่า ไม่ได้มกี ารตรวจสอบเนื้อ ที่ดนิ ของที่ดินเลขที่ ๘๖ และเลขที่ ๘๗
ทีอ่ ยู่ตดิ กับทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีอกี ด้านหนึ่ง และการขุดร่องน้ าเป็ นแนวเขตของผูฟ้ ้ องคดีทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
ไม่เคยใช้ประโยชน์ในการทิง้ ขยะเกินร่องน้ าดังกล่าว แสดงว่าเป็ นแนวเขตทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีนนั ้
เป็ นค าอุ ทธรณ์ ท่ไี ม่ไ ด้ยกขึ้นว่ ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชัน้ ต้น และไม่เป็ นปญั หา
ั หาเกี่ย วกับ ประโยชน์ ส าธารณะ
อัน เกี่ย วด้ ว ยความสงบเรีย บร้อ ยของประชาชน หรือ ป ญ
ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่ งระเบียบฯ ว่ าด้ว ยวิธ ีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุ ด
จึงไม่อาจรับไว้พจิ ารณาได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๖๑
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ เพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ที่สบื เนื่องจากการรังวัด
แบ่งแยกที่ดินโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๕ จานวน ๒๘ แปลง ที่ทบั ซ้อ น

มิไ ด้น าทาการรังวัดรุกล้าที่ดิน ข้างเคีย งและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ต รงกับความเป็ น จริง ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ดาเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ตอ้ งมีการรับรองแนวเขต
การติดต่อหรือการแจ้งผู้มสี ทิ ธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
หากปรากฏว่ามีผู้คดั ค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดิน มีอ านาจสอบสวนไกล่ เกลี่ย โดยถือ หลักฐานแผนที่เป็ น หลัก
ในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้กใ็ ห้ดาเนินการไปตามทีต่ กลง แต่ต้องไม่เป็ นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลีย่ งกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้
ให้แ จ้งคู่กรณีไ ปฟ้ องต่ อ ศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่ ว นั ที่ไ ด้ร บั แจ้ง ถ้าไม่มกี ารฟ้ องภายในกาหนดดังกล่ าว ให้ถือ ว่าผู้ข อ
ไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดทีด่ นิ นัน้ ต่อไป
ในกรณีผมู้ สี ทิ ธิในที่ดนิ ประสงค์ จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เฉพาะรายของตน
ให้ยน่ื คาขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทาประโยชน์สาหรับทีด่ นิ นัน้ ต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ และให้นาความในวรรคสอง วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๓

กับที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดี ให้แ ล้ว เสร็จภายในหนึ่งร้อ ยแปดสิบ วันนับแต่ว นั ที่ศ าลมีค าพิพากษา
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๔)
ในการรัง วัด สอบเขตทางสาธารณประโยชน์ ซึ่ง หน่ วยงานที่ มีห น้ า ที่ ดูแ ล
รักษาทางสาธารณประโยชน์ ยืนยันแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ โดยปรากฏว่าเนื้ อที่
ของเขตทางตรงตามที่ เคยกันไว้และรูปแผนที่ ถกู ต้ องตรงกับการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ ดิน
แปลงที่ติดกับเขตทาง ประกอบกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รบั รองแนวเขตที่ ดินครบแล้ว
แม้การรังวัดแบ่งแยกที่ดินของโฉนดที่ ดินแปลงที่ ติดกับเขตทางจะได้เนื้ อที่ เพิ่ มขึ้นกว่าเดิ ม
ก็ยงั คงเป็ นการรังวัดที่ ชอบด้ วยกฎหมาย การที่ มีผ้รู ้องเรียนขอให้ เพิ กถอนโฉนดที่ ดิน
แปลงที่ แ บ่ ง แยกมา แต่ ก รมที่ ดิ นมี ค าสัง่ ปฏิ เสธการเพิ กถอนโฉนดที่ ดิ น จึ ง เป็ นค าสัง่
ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผู้จะซือ้ ที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๑๘๙๗ บางส่วน ซึ่งแบ่งแยกมาจาก
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๓๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๐ และในการแบ่งแยกดังกล่าวได้แบ่งหัก
ทางสาธารณประโยชน์ดา้ นทิศเหนือจดทิศตะวันออกของโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๑๘๙๗ มีความกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร โดยที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๘๙๗ มีผู้ถือ กรรมสิทธิร์ วม ๓ คน
ซึ่ง ต่ อ มาผู้ ถือ กรรมสิท ธิท์ ัง้ สามได้ ข อแบ่ ง แยกโฉนดที่ด ิน เลขที่ ๓๑๘๙๗ ในส่ ว นของตน
เจ้าหน้ าที่สานักงานที่ดนิ จังหวัดนครปฐมทาการรังวัด แบ่งแยกที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๑๘๙๗
เมื่อ วัน ที่ ๒๓ พฤศจิก ายน ๒๕๓๘ และรัง วัด เขตทางสาธารณประโยชน์ ด้ า นทิศ เหนื อ
และทิศตะวันออกได้ความกว้างเพียง ๓ เมตร และมีการขอกันเขตทางสาธารณประโยชน์เพิม่ อีก
๐.๕๐ เมตร จึง มีค วามกว้า งของทางสาธารณประโยชน์ ร วม ๓.๕๐ เมตร ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า
เป็ น การรัง วัด รุ ก ล้ า เขตทางสาธารณประโยชน์ ท าให้ เ นื้ อ ที่เ ขตทางสาธารณประโยชน์
ขาดหายไปจากเดิม ในขณะที่โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๑๘๙๗ มีเนื้อที่เพิม่ ขึ้นจากเดิม จึงมีหนังสือ
ร้องเรียนต่อกรมทีด่ นิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๑๘๙๗ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
มีหนังสือแจ้งยุตเิ รื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทป่ี ฏิเสธการเพิกถอนโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๑๘๙๗ ในส่วนที่รุกล้า
ทางสาธารณประโยชน์ พร้อมทัง้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดาเนินการกับเจ้าพนักงานผู้กระทาความผิด
เกีย่ วกับการรังวัดและออกโฉนดทีด่ นิ รุกล้าทางสาธารณประโยชน์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ผู้ฟ้ อ งคดีจ ะกล่ าวอ้ างหลัก ฐานตามรูปแผนที่ใ นการรัง วัด ที่ดิน ซึ่ง ได้มาจาก
สานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม แต่สานักงานเทศบาลเมืองนครปฐมก็ได้ยนื ยันแล้วว่าแผนที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๙๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกล่าวเป็ นเอกสารในการรังวัดสอบเขตที่เจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง
นครปฐมจัด ท าขึ้น เพื่อ ประกอบการรายงานผู้บ ัง คับ บัญ ชา หาใช่ ห ลัก ฐานที่เ จ้า หน้ า ที่ข อง
ส านั ก งานที่ดิน จัง หวัด นครปฐมได้จ ัด ท าขึ้น ไม่ และหลัก ฐานการรัง วัด แบ่ ง แยกวัน ที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่สานักงานที่ดนิ จังหวัดนครปฐมได้จดั ทาขึน้ นัน้ ก็แสดง
เฉพาะรูป แผนที่เ นื้ อ ที่ข องโฉนดที่ดิน ที่แ บ่ ง แยกเท่ า นั น้ ไม่ ไ ด้แ สดงระยะความกว้า งของ
ทางสาธารณประโยชน์ ด้า นทิศ เหนื อ และทิศ ตะวัน ออก อย่า งไรก็ต าม ได้ม ีก ารสอบเขต
ทางสาธารณประโยชน์พพิ าทเป็นครัง้ ทีส่ องเมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยสานักงานเทศบาล
เมืองนครปฐมยืนยันแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ตามผลการสอบเขตครัง้ นี้ ซึง่ เป็ นระยะเวลา
ภายหลัง จากที่ไ ด้ม ีก ารรัง วัด แบ่ ง แยกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๘๙๗ แล้ว ปรากฏว่ า มีเ ขตทาง
ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกจากหลักเขตหมายเลข ม-๒๒๙๗ ถึงแนวรัว้ เท่ากับ ๔ เมตร
หลักเขตหมายเลข ล-๖๗๒๔ ถึงแนวรัว้ เท่ากับ ๔.๘ เมตร หลักเขตหมายเลข ล-๗๑๒๔ ถึงแนวรัว้
เท่ากับ ๕.๔ เมตร และหลักเขตหมายเลข ม-๒๗๖๗ ถึงแนวกาแพงเท่ากับ ๔ เมตร ตามลาดับ
ซึง่ เป็นรูปแผนทีท่ ถ่ี ูกต้องตรงกับการรังวัดแบ่งแยกทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๑๘๙๗ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิก ายน ๒๕๓๘ ทางสาธารณประโยชน์ ด้านทิศ เหนือ และทิศ ตะวันออกของโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๑๘๙๗ มีระยะความกว้าง ๕ เมตร ๕.๘๐ เมตร ๕.๖๕ เมตร และ ๔ เมตร ตามลาดับ
ไม่ใช่ระยะความกว้าง ๓.๕๐ เมตร อย่างที่ผฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้าง และยังเป็ นระยะความกว้างเกินกว่า
๔ เมตร ซึ่งเป็ นเขตทางสาธารณประโยชน์ ท่กี ั นไว้เ มื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ อีกด้ว ย แม้จะปรากฏ
ข้อ เท็จ จริงว่ า การรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗ เมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๓๘ จะได้เ นื้ อ ที่เ พิ่มมากขึ้นจากเดิม ๑๐ ตารางวา แต่ เ จ้าของที่ดินข้างเคียงก็ได้รบั รอง
แนวเขตครบถ้ว น ค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ีป ฏิเ สธการเพิก ถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๘๙๗
จึงเป็นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๕)
๕. การจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม
๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็ นที่สาธารณประโยชน์
การจดทะเบี ย นแบ่ ง หักที่ ดิ นในโฉนดที่ ดิ น ให้ เ ป็ นทางสาธารณประโยชน์
ที่ เ ป็ นการด าเนิ นการตามค าขอของผู้จ ัด การมรดกของเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น
แม้ จ ะยัง ไม่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ที่ ดิ น ดัง กล่ า วก็ต กเป็ น
ทางสาธารณประโยชน์ ตัง้ แต่ ว นั ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอแบ่ ง หัก ที่ ดิ น อัน เป็ นการแสดงเจตนา
สละการครอบครองเพื่อสาธารณประโยชน์ แล้ว ดังนัน้ เมื่อการจดทะเบียนเป็ นไปตาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๕

เจตนารมณ์ ใ นขณะนั ้น ของผู้ยื่ น ค าขอ และกระบวนการในการรัง วัด แบ่ ง แยกที่ ดิ น
เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายแล้ว การที่ เจ้าพนักงานที่ ดินปฏิ เสธไม่ดาเนิ นการแก้ไข
การจดทะเบีย นแบ่งหักที่ ดินดังกล่ าวให้ เป็ นทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็ นการกระทา
ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีในฐานะผู้จดั การมรดกของนางสาว ซ. ซึ่ง เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ที่ด ิน
ในโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๖๑๖๙๙ ได้ย่นื คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดนนทบุร ี สาขาบางบัวทอง
(ผูถ้ ูกฟ้องคดี) เพื่อให้แบ่งแยกทีด่ นิ ดังกล่าวในนามเดิม ๖ แปลง แต่ในวันทาการรังวัดผูฟ้ ้ องคดี
ได้ล งลายมือ ชื่อ บันทึก ถ้อ ยค าว่า ผู้ฟ้ อ งคดีมคี วามประสงค์ใ หม่ขอให้ช่างรังวัดทาการรังวัด
แบ่งแยกในนามเดิม ๗ แปลง โดยแบ่งหักเป็ นคลองสาธารณประโยชน์และทางสาธารณประโยชน์
จานวน ๒ แปลง ส่วนทีเ่ หลืออีก ๕ แปลง แบ่งเป็นแปลงย่อย หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอ
แก้คาขอแบ่งแยกทีด่ นิ ให้เป็นไปตามทีไ่ ด้แสดงความประสงค์ในวันรังวัด เมื่อช่างรังวัดได้ทาการ
รังวัดและจาลองรูปแผนทีม่ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีกไ็ ด้ดาเนินการจดทะเบียนแบ่งแยก
ทีด่ นิ พิพาทให้ผฟู้ ้ องคดีตามคาขอ และผูฟ้ ้ องคดีได้รบั โฉนดทีด่ นิ พิพาททีแ่ บ่งแยกไปแล้ว ต่อมา
ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนรายการแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพจิ ารณาแล้วมีคาสังไม่
่ ดาเนินการให้ ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นคาขอให้เพิกถอนรายการ
จดทะเบียนดังกล่าวอีกครัง้ พร้อมทัง้ ยื่นหนังสือชีแ้ จงประกอบเพื่อขอให้พจิ ารณาทบทวนการสังการ
่
โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ท่จี ะจดทะเบียนแบ่งหักที่ดนิ พิพาทเป็ นทางสาธารณประโยชน์
แต่ เ นื่ อ งจากตนอ่ า นหนั ง สือ ภาษาไทยไม่ไ ด้ ท าให้ แ สดงเจตนาไม่ ต รงกับ เจตนาที่แ ท้จ ริง
และส าคัญ ผิดในสาระส าคัญ แห่ งนิ ติกรรม และร้อ งขอให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่ง ผู้ถูก ฟ้อ งคดีได้มหี นังสือ
แจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่าไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้ส่งเรื่องให้สานักงานทีด่ นิ จังหวัด
นนทบุรพี จิ ารณา หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่าเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
นนทบุรพี จิ ารณาแล้วยืนตามความเห็นของผูถ้ ูกฟ้องคดีพร้อมแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียน
แบ่งหักทีด่ นิ พิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการขอแบ่งแยกที่ดนิ พิพาทและการแก้คาขอ
แบ่งแยกที่ดนิ พิพาท รวมทัง้ ได้ลงลายมือชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยตนเองในเอกสารต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งเป็ นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าตนอ่านหนังสือภาษาไทย
ไม่ได้ แต่ขอ้ เท็จจริงปรากฏว่า ก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะยื่นคาขอแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ ผูฟ้ ้ องคดีเคยยื่น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๙๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุร ี ขอเป็ นผู้จดั การมรดกของนางสาว ซ. ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี
มีความเข้าใจในการยื่นเอกสารต่อทางราชการหรืออย่างน้อยก็น่าจะมีผคู้ อยให้คาแนะนาในการ
ดาเนินการดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี ในการจัดการเกี่ยวกับทีด่ นิ ในคดีน้ีซง่ึ เป็ นทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็ น
การรับโอน แบ่ ง แยก และโอนให้ท ายาท ผู้ฟ้ องคดีน่ าจะต้ อ งมีค วามรู้ห รือ มีผู้ใ ห้ค าแนะน า
ดาเนินการ อีกทัง้ เมือ่ ได้รบั โฉนดทีด่ นิ ทีแ่ บ่งแยกแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีกน็ ่ าจะสามารถศึกษาและเข้าใจ
รูปแผนที่แ ละจานวนเนื้ อ ที่ท่ดี ินที่ป รากฏในโฉนดที่ดินจานวน ๖ แปลง โดยเฉพาะรูปที่ดิน
ในโฉนดที่ดิน ก็ป รากฏชัด เจนว่ า มีก ารแบ่ ง หัก เป็ น ทางสาธารณประโยชน์ หากไม่ถู ก ต้ อ ง
ผูฟ้ ้ องคดีกจ็ ะต้องทักท้วงต่อพนักงานเจ้าหน้ าทีท่ นั ทีท่รี ู้ นอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาจากสภาพทีด่ นิ
ทีแ่ บ่งแยก หากไม่มกี ารแบ่งหักที่ดนิ แปลงที่ ๕ ซึ่งอยู่ตรงกลางให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์แล้ว
ผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ มรดกที่ดิน แปลงที่ ๓ ที่ดิน แปลงที่ ๔ ที่ ดิน แปลงที่ ๗ รวมทัง้ แปลงคงเหลื อ
จะไม่มที างออก การแบ่งแยกทีด่ นิ แปลงที่ ๕ เป็ นทางสาธารณประโยชน์จงึ น่ าจะเป็ นความประสงค์
ของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายหลังจากการแบ่งแยกโฉนดที่ดนิ แล้ว
ยัง มีก ารจดทะเบีย นสิท ธิห รือ นิ ติก รรมเกี่ย วกับ ที่ดิน ดัง กล่ า วอีก หลายครัง้ การที่ผู้ฟ้ องคดี
ปล่อยเวลาผ่านไปเกือบสี่ปีจงึ ได้ย่นื คาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าว
ข้อกล่าวอ้างของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่เพียงพอทีจ่ ะรับฟงั ว่าบันทึกถ้อยคาของผูฟ้ ้ องคดีและคาขอแก้คาขอ
แบ่ง แยกที่ดิน ที่ผู้ ฟ้ อ งคดีล งลายมือ ชื่อ ไม่ใ ช่ ก ารแสดงเจตนาที่แ ท้จ ริง ของผู้ฟ้ อ งคดี ดังนัน้
การจดทะเบีย นแบ่ ง หัก ที่ด ิน ในโฉนดที่ด ิน เป็ น ทางสาธารณประโยชน์ จ ึง ฟ งั ได้ว่ า เป็ น การ
ด าเนิ นการตามค าขอของผู้ฟ้ องคดี และมิไ ด้เ ป็ น การจดทะเบียนนิ ติก รรมโดยคลาดเคลื่อ น
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ แม้จะยังไม่มกี ารขึน้ ทะเบียน
ถนนในทีด่ นิ พิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ถนนในทีด่ นิ พิพาทได้ตกเป็นทางสาธารณประโยชน์
อัน เป็ น สาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิน ส าหรับ พลเมือ งใช้ ร่ ว มกั น ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้แ สดงเจตนาโดยยื่น ค าขอ
แก้คาขอแบ่งแยกที่ดนิ เพราะเป็ นการแสดงเจตนาสละการครอบครองเพื่อสาธารณประโยชน์
การครอบครองย่อมสิน้ สุดลงตัง้ แต่นนั ้ และหาได้มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดบัญญัตใิ ห้การยกทีด่ นิ
ให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์ต้องทาเป็ นหนังสือมอบให้แก่นายอาเภอ การที่นายอาเภอบางบัวทอง
ไม่ได้ไประวังชี้แนวเขต และรับทราบการแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ในวันทาการรังวัด
หรือการทีย่ งั ไม่มกี ารขึน้ ทะเบียนทางทีแ่ บ่งแยกดังกล่าวเป็ นทางสาธารณประโยชน์กไ็ ม่มผี ลให้
ทีด่ นิ ทีห่ กั แบ่งเป็ นทางดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูฟ้ ้ องคดี หากแม้จะเป็ นการแสดงเจตนา
โดยการส าคัญ ผิด ก็ เ ป็ น การส าคัญ ผิด ที่เ กิด จากการประมาทเลิน เล่ อ อย่ า งร้า ยแรงของ
ฝ่ายผู้ฟ้องคดีเอง จึงไม่อาจอ้างความสาคัญผิดนัน้ มาเป็ นประโยชน์ แก่ตน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ปฏิเสธไม่ดาเนินการแก้ไขการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ก็ไม่เป็ น
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๗

การละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ดังนัน้ เมื่อกระบวนการในการรังวัดแบ่งแยกที่ดนิ
ของผูฟ้ ้ องคดีได้ดาเนินการไปตามขัน้ ตอนที่ระเบียบ คาสัง่ และข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดไว้
รวมทัง้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ในขณะนัน้ ของผูฟ้ ้ องคดีทไ่ี ด้ย่นื คาขอแล้ว การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมคี าสัง่
ไม่ดาเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดนิ ในโฉนดที่ดนิ พิพาทเป็ นทางสาธารณประโยชน์
จึงเป็นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๕)
๕.๒ การจดทะเบียนโอนที่ดิน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมโอนมรดกที่ ดิน
ส าหรับทายาทผู้มี สิ ทธิ ร บั มรดกในฐานะพี่ น้ องร่ วมบิ ดามารดาเดี ยวกัน ต้ องเรี ยกเก็บ
ในอัตราร้ อยละ ๒ ของราคาประเมิ นทุ น ทรัพ ย์ ตามข้ อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายที่ ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ และเมื่อสภาพที่ ดินมรดกมีสภาพติ ดทางสาธารณประโยชน์ มาตัง้ แต่ ก่อนที่
ผู้จ ัด การมรดกจะขอรัง วัด แบ่ ง หัก ที่ ดิ น ให้ เ ป็ นทางสาธารณประโยชน์ การประเมิ น
ราคาทุ น ทรัพ ย์ ที่ ดิ นเพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยมจดทะเบี ย น ย่ อ มต้ อ งค านวณ
ด้วยราคาประเมิ นในหน่ วยที่ดินติ ดทางสาธารณประโยชน์
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้จดั การมรดกของนางสาว จ. ได้นาคาสังศาลจั
่
งหวัดกาญจนบุร ี
พร้อ มแบบหมายเลข ๓ เลขที่ ๕๒ ซึ่งได้แจ้งการครอบครองที่ดนิ ไว้ต าม ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๒
ของเจ้า มรดกไปยื่น ค าขอจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติ ก รรมที่ส านั ก งานที่ดิน อ าเภอท่ า ม่ ว ง
โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดนิ อาเภอท่าม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ได้จดทะเบียนลงชื่อผู้ฟ้องคดี
เป็ นผู้จดั การมรดก พร้อมทัง้ จดทะเบียนโอนมรดกที่ดนิ แปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ แปลง
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยกเลิกการจดทะเบียนโอนมรดก แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ แจ้งว่า
ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากการจดทะเบียนโอนมรดกดังกล่ าวได้ดาเนินการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้นาที่ดนิ แปลงดังกล่าวไปยื่นคาขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม
๗ แปลง และแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ๑ แปลง เมื่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ดาเนินการ
รังวัดเสร็จแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดาเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม
แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้รอเรื่องไว้ก่อน และได้ไปขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดนิ ให้แก่นาย ช. ซึง่ เป็ น
ทายาทคนหนึ่ ง จ านวน ๒๕ ไร่ แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ชี้แ จงว่ า ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
เพราะทีด่ นิ แปลงดังกล่าวได้จดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ แปลงไปแล้ว หากผูฟ้ ้ องคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๖๙๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ประสงค์จ ะโอนที่ด ิน ให้น าย ช. จะต้ อ งจดทะเบีย นประเภทให้ ซึ่ง ตามรูป แผนที่ท่ผี ู้ฟ้ องคดี
ขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมไว้ไม่มที ่ดี นิ แปลงใดมีเนื้อที่จานวน ๒๕ ไร่ ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นคาขอ
แก้เป็ นขอรัง วัดเปลี่ยนแบบหมายเลข ๓ เป็ น น.ส. ๓ แบ่งแยกในนามเดิม ๒ แปลง แบ่งให้
๒ แปลง และแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ ๑ แปลง ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้แจ้งจานวนเงิน
ค่าธรรมเนียมและภาษีในการจดทะเบียนแบ่งให้ ๒ แปลง เป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณหนึ่งแสนบาท
ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ได้มหี นัง สือร้อ งเรียนต่ อนายอ าเภอท่าม่วง (ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑) และผู้ว่าราชการ
จัง หวัด กาญจนบุ รวี ่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จดทะเบียนโอนมรดกที่ด ินให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีผ ิด พลาด
ไม่ตรงกับความประสงค์ของผูฟ้ ้ องคดี ขอให้แก้ไขการจดทะเบียนโอนมรดกดังกล่าว หลังจากนัน้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดาเนินการจดทะเบียนตามที่ได้ย่นื คาขอรังวัด
แบ่งแยกไว้ โดยแจ้งจ านวนเงินค่ าธรรมเนีย มและภาษีรวมทัง้ สิ้นเป็ นเงิน ๑๕๙,๔๕๕ บาท
ต่อมา ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรไี ด้มหี นังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่า การจดทะเบียนลงชื่อผูฟ้ ้ องคดี
เป็ น ผู้จ ดั การมรดกในที่ดิน ดัง กล่ า วและการจดทะเบีย นโอนมรดกให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี เป็ น การ
ดาเนินการถูกต้องตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และเป็ นการ
จดทะเบียนโอนมรดกระหว่างพี่น้องร่ว มบิดามารดาเดียวกัน จึงต้องเรียกเก็บค่ าธรรมเนียม
ร้อ ยละ ๒ ของราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มิใ ช่ เ ป็ น การจดทะเบีย นโอนมรดกระหว่ า งผู้บุ พ การีกับ ผู้ส ืบ สัน ดาน หรือ ระหว่ า งคู่ ส มรส
จึง ไม่ส ามารถเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบีย นร้อ ยละ ๐.๕ ของราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์
ตามข้อ ๒ (๗) (ง) ของกฎกระทรวงฉบับ ดัง กล่ า ว การจดทะเบีย นลงชื่อ ผู้จ ัด การมรดก
การจดทะเบียนโอนมรดก และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแบบหมายเลข ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ ด าเนิ น การถู ก ต้ อ งตามระเบีย บและกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดนิ และคืนเงินค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนที่เ รียกเก็บไปแล้ว ให้เ รีย กเก็บเงินค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนมรดก
ร้อยละ ๐.๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้คานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ทด่ี นิ ทีข่ อจดทะเบียน
แบ่งให้ต ามประกาศจังหวัดกาญจนบุร ี เรื่อง ให้ใ ช้บญ
ั ชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ท่ดี ิน
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมฯ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒
ในหน่ วยทีด่ นิ ไม่ตดิ ทางทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้แบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดีเป็ นทายาทผู้มสี ทิ ธิได้รบั มรดกของนางสาว จ. ในฐานะพี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดีย วกัน การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรมโอนมรดกที่ดิน ตาม
แบบหมายเลข ๓ เลขที่ ๕๒ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ แปลง โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๒
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๙

ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามข้อ ๒ (๗) (ก)๔๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ
จึงเป็นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็ก าหนดให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอัตราร้อยละ ๒ ของจานวนทุนทรัพย์
เว้ น แต่ เ ป็ น การจดทะเบีย นโอนมรดกหรือ ให้ เ ฉพาะในระหว่ า งผู้ บุ พ การีกับ ผู้ส ืบ สัน ดาน
หรือระหว่างคู่สมรสเท่านัน้ จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของจานวนทุนทรัพย์
ทานองเดียวกับ การเรียกเก็บ ค่ า ธรรมเนีย มตามกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ
ซึง่ เป็ นกฎกระทรวงทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะทีผ่ ู้ฟ้องคดีขอจดทะเบียนโอนมรดก ส่วนประเด็นที่ว่า
การประเมิน ราคาทุ น ทรัพ ย์ท่ีดิน เพื่อ เรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบีย นแบ่ ง ให้ น าย ช.
โดยคานวณราคาประเมินในหน่วยทีด่ นิ ติดทางสาธารณประโยชน์ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นัน้
ปรากฏข้อ เท็จ จริงจากการตรวจสอบสภาพที่ดินและการไต่ ส วนของศาลปกครองชัน้ ต้น ว่ า
สภาพทางทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขอรังวัดแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์มสี ภาพเป็ นทางสาธารณประโยชน์
มาตัง้ แต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะขอรังวัดแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
ประเมิน ราคาทุ น ทรัพ ย์ ท่ีด ิน ที่ผู้ ฟ้ องคดีข อจดทะเบีย นแบ่ ง ให้ น าย ช. ตามบัญ ชีก าหนด
ราคาประเมิน ทุน ทรัพ ย์ท่ดี ิน ในการจดทะเบีย นสิทธิและนิ ติก รรมเกี่ย วกับอสัง หาริม ทรัพ ย์
ตาบลทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี ท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุร ี ลงวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๒ ในหน่วยทีด่ นิ ติดทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ทัง้ นี้ ในการประเมินราคาทุนทรัพย์ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ้องประเมินตามสภาพทาเลที่ตงั ้ ทีเ่ ป็ นจริง
ของทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ ประกอบกับการกาหนดสภาพทาเลทีต่ งั ้ ของทีด่ นิ ทีป่ รากฏในบัญชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ และตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง๔๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐๕ เบญจ๔๙
๔๗

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ ๒
ฯลฯ
ฯลฯ
๔๘-๔๙
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีก ารขอจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรมโอนกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิค รอบครองในที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผขู้ อจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโดยคานวณตามราคาประเมินทุนทรั พย์
ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๐๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน ก าหนดให้ค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ต ามที่ค ณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์ใ ห้ ค วามเห็น ชอบต่ อ การก าหนดราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์
ที่คณะอนุ กรรมการประจาจังหวัดเสนอ เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ตี งั ้ อยู่ในเขตจังหวัดนัน้ ซึ่งในกรณีน้ีจงั หวัดกาญจนบุร ี
ได้ประกาศให้ใช้บญ
ั ชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ดี นิ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดกาญจนบุ รไี ด้กาหนดไว้ และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว ส่ว นหนังสือ กรมที่ดิน
ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว. ๗๗๖๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๐ เป็ นเพียงหนังสือ ที่อ ธิบดีกรมที่ดิน
วางแนวทางในการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันเท่านัน้ ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่
ผู้ ฟ้ องคดี ร้ อ ยละ ๒ ของราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์ และการประเมิน ราคาทุ น ทรัพ ย์ ท่ีดิ น
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแบ่งให้นาย ช. โดยคานวณราคาประเมินในหน่ วยที่ดนิ
ติดทางสาธารณประโยชน์ เป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๔)

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอ่นื นอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ข อจดทะเบีย นเสีย ค่ า ธรรมเนีย มจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรม โดยค านวณตามจ านวนทุ น ทรัพ ย์ท่ผี ู้ข อจดทะเบีย น
แสดงตามความเป็นจริง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๐๕ เบญจ ให้คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพ ย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายนี้
(๒) ให้ความเห็นชอบต่ อการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพ ย์ท่คี ณะอนุ กรรมการประจาจังหวัดเสนอเพื่อใช้
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่ในเขตจังหวัดนัน้ หรือในท้องทีห่ นึ่ง
ท้องทีใ่ ดในเขตจังหวัดนัน้
ั หาเกี่ย วกับ การเรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรมตามที่ก รมที่ดิน
(๓) วินิ จ ฉั ย ป ญ
ขอความเห็น
(๔) แต่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อ พิจารณาหรือ ปฏิบตั ิการอย่ างหนึ่งอย่ างใดตามที่ค ณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์มอบหมายก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่คี ณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบตาม (๒) แล้วให้
ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานทีด่ นิ จังหวัด สานักงานทีด่ นิ สาขา และสานักงานเขต หรือทีว่ ่าการอาเภอหรือทีว่ ่าการกิง่ อาเภอท้องที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๐๑

๖. กรณี อื่นๆ
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
การแจ้ ง การครอบครองที่ ดิ นในขณะที่ ย งั ไม่ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก า
จัด ตั ง้ นิ คมสหกรณ์ ไม่ อ าจถื อ ได้ ว่ า เป็ นการสมัค รเข้ า เป็ นสมาชิ กนิ คมสหกรณ์
และถือไม่ได้ ว่าผู้แจ้งการครอบครองเป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองในที่ ดินของนิ คมสหกรณ์
โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ผถ้ ู ือครองที่ดินจะนาคาพิ พากษาของศาลยุติธรรมที่ พิพากษาว่า
ที่ ดิ นอยู่ในความครอบครองของนิ คมสหกรณ์ ไ ปแสดงต่ อ ผู้อ านวยการนิ คมสหกรณ์
เพื่อขอให้ออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ (กสน. ๕) ให้ แก่ผ้ถู ือครอง กรณี กม็ ิ ใช่ เป็ นการ
สมัค รรับการคัด เลื อ กเข้ าเป็ นสมาชิ กนิ คมสหกรณ์ การที่ อ ธิ บดี กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์
ไม่ดาเนิ นการออก กสน. ๕ ให้แก่ผถ้ ู ือครองจึงไม่เป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ ตามที่ กฎหมาย
กาหนดให้ ปฏิ บตั ิ และเมื่อปรากฏว่ ามี ราษฎรรายอื่ นเข้ ามาแย่ ง การครอบครองที่ ดิ น
ดัง กล่ าวโดยเป็ นผู้ไ ด้ รบั การคัด เลื อ กให้ เข้ าเป็ นสมาชิ กนิ คมสหกรณ์ และได้ ยื่ นค าขอ
อนุ ญ าตเข้ าท าประโยชน์ ที่ ดิ น ทัง้ ยัง ด าเนิ นกระบวนการออกเอกสาร กสน. ๕ ให้ แ ก่
ราษฎรรายนั น้ อย่ างถูกต้ องตามขัน้ ตอนของกฎหมาย การออก กสน. ๕ ให้ แก่ ราษฎร
ดังกล่าวย่อมเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ ครอบครองทาประโยชน์ในทีด่ นิ ไม่มเี อกสารสิทธิได้แจ้งการครอบครอง
ทีด่ นิ ต่อนิคมสหกรณ์วงั น้าเย็น และเจ้าหน้าทีข่ องนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็นดาเนินการรังวัดสอบเขต
ปกั หลัก เขตเสาปูน พร้อ มทัง้ ลงรูปที่ดินไว้ใ นแผนผังของนิคมสหกรณ์ ว งั น้ าเย็น ให้เ ป็ นที่ดิน
แปลงเลขที่ ๔๘ ก. แล้ว แต่ ภ ายหลัง จากที่ม ีก ารตราพระราชกฤษฎีกาจัด ตัง้ นิค มสหกรณ์
ในท้องที่อาเภอสระแก้ว อาเภอวังน้ าเย็น อาเภอวัฒนานคร และกิ่งอาเภอคลองหาด อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุร ี พ.ศ. ๒๕๒๙ กาหนดแนวเขตครอบคลุมที่ดนิ แปลงเลขที่ ๔๘ ก.
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีข้ อ พิ พ าทกับ นาง พ. เจ้า ของที่ดิน ข้า งเคีย ง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓) เกี่ย วกับ
สิทธิครอบครองทีด่ นิ เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้นารถแทรกเตอร์เข้าไปบุกรุกไถปรับหน้าดิน
ในที่ดิน ดัง กล่ าว ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ยื่น ฟ้ อ งผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ เป็ น จาเลยต่ อ ศาลจังหวัดปราจีน บุ ร ี
ในข้อ หาบุก รุก แต่ ศ าลพิพ ากษายกฟ้ อ งโดยวินิจ ฉัย ว่ า ที่ดิน พิพ าทอยู่ใ นความครอบครอง
ของนิ ค มสหกรณ์ ว ัง น้ า เย็น ผู้ฟ้ องคดีม ิใ ช่ เ จ้า ของที่ด ิน ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ร้อ งเรีย นให้เ จ้า หน้ า ที่
สานักงานนิคมสหกรณ์จงั หวัดสระแก้วและผูอ้ านวยการนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ดาเนินคดีกบั ผูบ้ ุกรุกทีด่ นิ และขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ แปลงพิพาทให้แก่
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ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเจ้าหน้ าที่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าเป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์ วงั น้ าเย็นและแจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคาต่อนายอาเภอและเจ้าหน้าที่ก่อนตามขัน้ ตอนการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
นิคมสหกรณ์วงั น้าเย็น หากไม่ไปตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิทนั ที ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ไป
ตามกาหนด ทาให้ไม่ได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
ตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากการกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สาม จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือมีคาสังให้
่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) รวมทัง้ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ออกเอกสารสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษายกฟ้อง และข้อเท็จจริง
ปรากฏตามทางการพิจารณาของศาลปกครองชัน้ ต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์
(กสน. ๕) ในทีด่ นิ พิพาทให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ แล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
โต้แย้งว่าการออก กสน. ๕ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอน กสน. ๕
ดังกล่าว และให้ออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ พิพาทแก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ เ คยสมัค รรับ การคัด เลือ กเข้า เป็ น สมาชิก นิ ค มสหกรณ์ ว ัง น้ า เย็น
ถึงแม้ว่าผูฟ้ ้ องคดีจะได้เคยแจ้งการครอบครองทีด่ นิ พิพาทต่อเจ้าหน้าทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์
แล้ว ก็ต าม แต่ก ารแจ้งการครอบครองลักษณะนี้เ ป็ นเพียงการสารวจข้อมูลเบื้อ งต้นเกี่ยวกับ
การครอบครองที่ดนิ ของราษฎรในโครงการจัดตัง้ นิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็นซึ่งมีผลทาให้ทางนิคม
สหกรณ์ทราบว่ามีราษฎรรายใดครอบครองทาประโยชน์ในที่ดนิ พิพาทอยู่บ้าง โดยในขณะนัน้
ยังไม่มกี ารตราพระราชกฤษฎีก าจัดตัง้ นิค มสหกรณ์ ว งั น้ าเย็น การแจ้งการครอบครองที่ดิน
ของผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิอาจถือได้ว่าเป็ นการสมัครเข้าเป็ นนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็นและถือไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี
ได้สทิ ธิครอบครองที่ดนิ พิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้สทิ ธิครอบครอง
ในที่ดนิ พิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติจดั ที่ดนิ
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยสมัครเข้าเป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น ถึงแม้ภายหลังจากที่
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ นิคมสหกรณ์วงั น้าเย็นแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจะมีขอ้ พิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทีด่ นิ
กับเจ้าของที่ดนิ ข้างเคียง ซึง่ ศาลจังหวัดปราจีนบุรพี พิ ากษาว่า ทีด่ นิ พิพาทอยู่ในความครอบครอง
ของนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น โดยผู้ฟ้องคดีได้นาคาพิพากษาดังกล่าวมาขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
รัก ษาสิท ธิข องผู้ฟ้ องคดีแ ละออก กสน. ๕ ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี ก็ ม ิอ าจถือ ได้ว่ า เป็ น การสมัค ร
รับการคัดเลือกเข้าเป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ออก กสน. ๕
ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีจงึ ไม่เป็ นการละเลยต่ อ หน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อ งปฏิบตั ิ แม้ต่อ มา
ผูฟ้ ้ องคดีจะได้ย่นื ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น แต่ก็เป็ นเวลา
ภายหลังจากที่ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ย่นื ฟ้ อ งคดีน้ี แ ล้ว และผู้ฟ้ อ งคดีก็มไิ ด้ไ ปเข้ารับการสอบคัดเลือก
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ตามก าหนดการสอบคัด เลือ ก จึงมิได้เ ป็ น สมาชิก นิ ค มสหกรณ์ ว ังน้ าเย็น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ย่อมมิอาจออก กสน. ๕ สาหรับทีด่ นิ พิพาทให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว พ.
ได้ครอบครองทาประโยชน์ ในที่ดนิ พิพาทโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ทีร่ วู้ ่า ถูกแย่งการครอบครองตามมาตรา ๑๓๗๕๕๐ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ นางสาว พ. จึงมีสทิ ธิครอบครองที่ดนิ พิพาทดีกว่าผูฟ้ ้ องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
ทาสัญญาซือ้ ทีด่ นิ พิพาทจากนางสาว พ. ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงรับโอนสิทธิและหน้าทีข่ องนางสาว พ.
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้ครอบครองทาประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาทตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็ นต้นมา
ย่อ มทาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ มีส ิทธิค รอบครองในที่ด ินพิพ าทดีก ว่ าผู้ฟ้ อ งคดี อย่างไรก็ต าม
ทีด่ นิ พิพาทเป็ นทีด่ นิ ของรัฐทีอ่ ยู่ภายในเขตนิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็น ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีอานาจ
อนุญาตให้เฉพาะสมาชิกนิคมสหกรณ์วงั น้าเย็นเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาทได้ตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ที่ดนิ เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้รบั การคัดเลือก
ให้เข้าเป็ นสมาชิก นิคมสหกรณ์ว งั น้ าเย็น และยื่นคาขออนุ ญาตเข้าทาประโยชน์ ในที่ดนิ แปลง
พิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตรวจสอบแผนผังที่ดนิ ของนิคมสหกรณ์พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
ครอบครองทีด่ นิ ทับทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี แต่ในระหว่างการขอออกหนังสืออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในที่ดนิ (กสน. ๓) ไม่มผี ู้ใดคัดค้าน ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๒ จึงจัดทารายละเอียดประกอบรายงาน
ขออนุ ญ าตให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ เข้าทาประโยชน์ ใ นที่ดิน พิพาทและปิ ดประกาศแผนผังที่ดิน
พร้อมรายการออก กสน. ๓ ไว้ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่มผี ู้ใดคัดค้าน
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงออก กสน. ๓ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จะเห็นได้ว่า กรณีเป็ นการดาเนินการ
ตามข้อ ๕๕๑ และข้อ ๘๕๒ ของระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
ในการอนุ ญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทาประโยชน์ในที่ดนิ ของนิคมสหกรณ์ และการออก
๕๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๗๕ ถ้าผูค้ รอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผูค้ รอบครองมีสทิ ธิ
จะได้คนื ซึง่ การครอบครอง เว้นแต่อกี ฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ดีกว่าซึง่ จะเป็ นเหตุให้เรียกคืนจากผูค้ รอบครองได้
การฟ้องคดีเพือ่ เอาคืนซึง่ การครอบครองนัน้ ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง
๕๑-๕๒
ระเบีย บกรมส่ ง เสริม สหกรณ์ ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีป ฏิบ ัติใ นการอนุ ญ าตให้ส มาชิก นิ ค มสหกรณ์
เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ ของนิคมสหกรณ์ และการออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้นิคมสหกรณ์พจิ ารณาจัด สมาชิกนิคมสหกรณ์ซ่งึ เป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้วลงในแผนผังจัดแบ่ง
ที่ดิน และรายงานขออนุ ญ าตให้ส มาชิก นิค มสหกรณ์ นัน้ ๆ เข้า ท าประโยชน์ ใ นที่ดิน ของนิ ค มสหกรณ์ ต ามแบบที่กาหนด
ท้ายระเบียบฯ นี้ โดยเร็ว
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๘ หากปรากฏรายละเอีย ดในระวางที่ดนิ หรือ แผนผังจัดแบ่งที่ดิ น ที่ข ออนุ ญาตให้ส มาชิกนิค มสหกรณ์
เข้า ท าประโยชน์ ใ นที่ดิน ของนิ ค มสหกรณ์ ไ ม่ ต รงกับ ข้อ เท็จ จริง เช่ น รู ป แผนที่ ชื่อ ผู้ค รอบครอง หรือ เอกสารประกอบ
การขออนุญาต เป็นต้น เมือ่ นิคมสหกรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วต้องชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน
กับทีร่ ายงานขออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ ของนิคมสหกรณ์
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หนังสือแสดงการทาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๑ ย่อมมีอานาจอนุ ญาตให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ เข้าทาประโยชน์ ในทีด่ นิ แปลงดังกล่าวได้ตามมาตรา ๘๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดทีด่ นิ เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออก กสน. ๕ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ในเวลาต่อมานัน้ ก็ปรากฏว่าระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้เข้าเป็ นสมาชิก
นิคมสหกรณ์วงั น้ าเย็นจนถึงวันที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออก กสน. ๕ มีระยะเวลาเกินกว่า ๕ ปีแล้ว
กรณีจ ึง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนดไว้ ต ามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ ง ๕๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ฉบับดังกล่าว ดังนัน้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดาเนินการอนุ ญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
เข้า ท าประโยชน์ ใ นที่ดิน แปลงดัง กล่ า วมีก ารกระท าที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมายหรือ ระเบีย บ
หรือมีการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออก กสน. ๕ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ จึงเป็ นการกระท าที่ช อบด้ว ยกฎหมายแล้ว ทัง้ นี้ ในการออกเอกสารสิท ธิใ นที่ดิน นัน้
มีทงั ้ ขัน้ ตอนทีใ่ ช้หลักกฎหมายปกครองและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บงั คับ ศาลจึงหยิบยก
หลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ย วข้องกับเรื่องที่พพิ าทนัน้ มาใช้ได้ ถ้าเป็ นการพิพาทกันระหว่างรัฐ
กับราษฎรก็จะนาหลักกฎหมายปกครองมาใช้บงั คับ ถ้าเป็ น การพิพาทระหว่างราษฎรกับราษฎร
ก็จ ะต้ อ งใช้ห ลัก กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ม าใช้ บ ัง คับ พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๔)
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การกาหนดแปลงที่ ดิ นให้ ใหม่ โ ดยออกเป็ นโฉนดที่ ดิ น ฉบับใหม่ ที่ มีเนื้ อ ที่
ลดลงจากที่มีอยู่ในฉบับเดิ มอันเนื่ องมาจากการหักเนื้ อที่ ดินไม่เกิ นร้อยละเจ็ดของมูลค่า
ประเมิ นที่ ดินเดิ มเพื่ อสร้างสิ่ งสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๓๙
แห่ งพระราชบัญญัติจดั รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ย่อมเป็ นการกระทาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ ดินเป็ นการนาที่ ดินทุกแปลงที่ เข้าร่วม
โครงการจัดรูปที่ดินมารวมกันเพื่อวางผังจัดแปลงที่ ดินใหม่ สานักงานจัดรูปที่ ดินจังหวัด
๕๓-๕๔

พระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๘ ให้อธิบดีมอี านาจอนุ ญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ ของนิคมตามกาลังแห่งครอบครัว
ของสมาชิกนิคมนัน้ แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๑ ภายใต้บ ังคับ แห่ ง มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อ สมาชิก นิ ค มได้ทาประโยชน์ ใ นที่ดิน แล้ว
และได้เป็ นสมาชิกนิคมมาเป็ นเวลาเกินกว่าห้าปี ทัง้ ได้ชาระเงินช่วยทุนทีร่ ฐั บาลได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ และชาระหนี้เกีย่ วกับ
กิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ให้แก่ผนู้ นั ้
ฯลฯ
ฯลฯ
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๐๕

จึ ง สามารถน าที่ ดิ น ทัง้ หมดมาปรับ และชดเชยเนื้ อ ที่ ก นั ได้ ซึ่ ง หากมี ก ารด าเนิ นการ
ตามขัน้ ตอนของการจัด รูป ที่ ดิ น ครบถ้ ว นแล้ ว ตัง้ แต่ เ ริ่ ม ประกาศก าหนดเขตท้ อ งที่
ที่ จะสารวจเป็ นเขตโครงการจัดรูปที่ ดิ น จนกระทัง่ มี การกาหนดแปลงที่ ดิ นใหม่ให้ แก่
ผู้เ ข้ า ร่ ว มโครงการ กรณี ย่ อ มไม่ เ ป็ นการละเลยต่ อ หน้ าที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ต้องปฏิ บตั ิ แต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี น าที่ ด ิ น เข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที่ ด ิ น รวม ๓ แปลง ได้ แ ก่ ที่ ดิ น
ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๕๗๓ ทัง้ แปลง ที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๒๕๒ ทัง้ แปลง และที่ดนิ
ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๕๒๑ บางส่ ว น คิด เป็ น เนื้ อ ที่ท่ีผู้ฟ้ อ งคดีน าเข้า ร่ ว มโครงการทัง้ สิ้น
จานวน ๑๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา หรือ ๔,๘๒๐ ตารางวา ส านักงานจัด รูป ที่ดินจังหวัด สิง ห์บุ ร ี
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ดาเนินการจัดรูปที่ดนิ ให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ได้เป็ นโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๔๙๓๖ เนื้อที่
๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา หรือ ๔,๖๑๙ ตารางวา โดยกาหนดให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ทีด่ นิ แปลงเดิม
ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๗๓ และเลขที่ ๓๒๕๒ ซึ่ง รูป ที่ดิน และเนื้ อ ที่ท่ีจ ดั ให้ใ หม่ น้ี ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงเล็กน้อย โดยได้หกั เนื้อทีแ่ ปลงทีส่ องด้านทิศตะวันออกเป็ นแนวคูส่งน้ าแล้วเพิม่ เนื้อที่
ส่ว นที่อยู่ต่อ ท้ายที่ดินแปลงที่สองด้า นทิศใต้ ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่าหากหักเนื้อที่ร้อ ยละห้าของ
เนื้อทีด่ นิ ทัง้ สามแปลงทีผ่ ฟู้ ้ องคดีนาเข้าร่วมโครงการจัดรูปทีด่ นิ ตามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี
แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบในวันประชุม ผู้ฟ้องคดีก็ควรได้รบั ที่ดนิ ที่ยงั คงเหลือเนื้อที่อีก
๗๙ ตารางวา จึงได้ทวงถามให้ผถู้ ูกฟ้องคดีออกโฉนดทีด่ นิ เพิม่ ให้ผฟู้ ้ องคดีเนื้อที่ ๗๙ ตารางวา
แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดาเนินการให้ ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ออกโฉนดทีด่ นิ เนื้อที่ ๗๙ ตารางวา ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พระราชบัญญัตจิ ดั รูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้วางหลักการกาหนด
แปลงทีด่ นิ ใหม่ให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละรายตามมูลค่าสุทธิของทีด่ นิ ทีเ่ จ้าของ
ทีด่ นิ จะได้รบั หลังหักเนื้อทีเ่ พื่อสร้างระบบชลประทาน การระบายน้ า ถนน หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ
โดยให้เ จ้าของที่ดินได้รบั ที่ดินแปลงเดิม หรือ ได้รบั ที่ดนิ แปลงเดิมบางส่ว นหรือ ใกล้เคียงกัน
เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้นาทีด่ นิ เข้าร่วมโครงการจัดรูปทีด่ นิ จานวน ๓ แปลง ได้แก่ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๒๕๗๓ เลขที่ ๓๒๕๒ และเลขที่ ๗๕๒๑ เนื้อทีร่ วม ๑๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้ ก าหนดแปลงที่ด ิน ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ที่ด ิน บริเ วณที่ด ิน โฉนดที่ด ิน เลขที่ ๒๕๗๓
และเลขที่ ๓๒๕๒ โดยออกเป็ นโฉนดทีด่ นิ ใหม่เลขที่ ๑๔๙๓๖ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา
เป็ นเนื้อที่ท่ดี ินลดลงกว่าเดิมร้อยละ ๔.๑๘ ของจานวนเนื้ อ ที่ด ินที่มอี ยู่เดิม กรณีจงึ ฟ งั ได้ว่ า
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ผู้ถู กฟ้ องคดีได้ดาเนิ นการจัด รูปโดยกาหนดจานวนเนื้ อที่ของที่ด ินแปลงใหม่ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี
ไม่ เ กิน ร้อ ยละห้า ตามที่ไ ด้ แ จ้ง ต่ อ ผู้ ฟ้ องคดีแ ละไม่ เ กิน ร้อ ยละเจ็ด ตามที่ม าตรา ๓๙ ๕๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั รูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การจัดรูปทีด่ นิ เป็ นการนาทีด่ นิ ทุกแปลงทีเ่ ข้าร่วมโครงการมารวมกันเพื่อวางผังจัดแปลงทีด่ นิ ใหม่
โดยเมื่อพิจารณาเนื้อที่และรูปแผนทีข่ องโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๕๗๓ และเลขที่ ๓๒๕๒ รวมเนื้อที่
๑๑ ไร่ ๑ งาน และรูปแผนที่ของโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๔๙๓๖ ซึง่ เป็ นที่ดนิ แปลงใหม่เนื้อที่ ๑๑ ไร่
๒ งาน ๑๙ ตารางวา เห็นได้ว่าทีด่ นิ แปลงใหม่มเี นื้อที่เพิม่ ขึน้ จากที่ดนิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๕๗๓
และเลขที่ ๓๒๕๒ อีกจานวน ๑ งาน ๑๙ ตารางวา แม้ขอ้ เท็จจริงไม่ปรากฏว่าได้มกี ารนาที่ดนิ
ไปทาถนนและคูน้ าเป็ นจานวนเนื้อที่เท่าใด แต่จากรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.๙) ปรากฏว่า
ทางทิศใต้ของทีด่ นิ แปลงใหม่มเี นื้อทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าเนื้อทีท่ ถ่ี ูกหักเป็ นแนวคูส่งน้ าและแนวถนน
ทางทิศตะวันออก ดังนัน้ จึงฟงั ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้นาเนื้อทีท่ ่ดี นิ ของโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๗๕๒๑
จ านวน ๗๙ ตารางวา มาเข้า ร่ว มในการจัด รูป ที่ดิน และได้ช ดเชยที่ดิน ดัง กล่ า วตามเนื้ อ ที่
ที่เ พิ่ม มากขึ้น ทางด้ า นทิศ ใต้ ข องที่ดิน แปลงใหม่ แ ล้ ว ประกอบกับ เมื่อ พิจ ารณาขัน้ ตอน
การดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้องคดีตงั ้ แต่เริม่ ประกาศกาหนดขอบเขตท้องทีท่ จ่ี ะสารวจเป็ นเขตโครงการ
จัดรูปทีด่ นิ ในบริเวณทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีตงั ้ อยู่ จนกระทังมี
่ การกาหนดแปลงทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแล้ว
เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ดาเนินการไปตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่เป็ นการละเลย
ต่อ หน้ าที่ต ามที่ก ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิแต่ อย่างใด พิพากษายกฟ้อ ง (ค าพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๔)
๖.๓ การปฏิ รปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.๓.๑ การจัด ที่ ดิ นและการคัด เลื อ กเกษตรกรหรื อ สถาบัน เกษตรกร
ให้เข้าทาประโยชน์ ในเขตปฏิ รปู ที่ดิน
เกษตรกรผู้เ ข้ า ท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น โดยอาศัย สิ ท ธิ ข องบุ ค คลอื่ น
ย่ อ มไม่ มี สิ ทธิ ดี ก ว่ า เจ้ า ของสิ ทธิ นั ้ น เมื่ อ เจ้ า ของสิ ทธิ ได้ ส ละสิ ทธิ และส่ ง มอบ
๕๕

พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๓๙ มูล ค่ า ของที่ดิน และทรัพ ย์ส ิน อื่น ในที่ดิน ที่เจ้าของที่ดิน แต่ ล ะแปลงได้ส ละให้แก่ส่ ว นรวมเพื่อ ใช้
ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินทีด่ นิ เดิม
หากมูล ค่าของที่ดนิ และทรัพย์ส ินอื่นในที่ดนิ ที่ใช้ต ามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มีมูลค่าเกินร้อ ยละเจ็ดของมูลค่ า
ประเมินทีด่ นิ เดิมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดนิ แต่ละรายเป็ นเงินสาหรับส่วนทีเ่ กินร้อยละเจ็ด
ของมูลค่าประเมินทีด่ นิ เดิมนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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การครอบครองที่ ดิ น ให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก โดยที่ บุค คลภายนอกได้ เ ข้ า ครอบครอง
และเป็ นผู้มี คุณ สมบัติ ที่ จ ะได้ ร บั การคัด เลื อ กให้ เ ข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รูป ที่ ดิ น
บุคคลภายนอกย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รบั การจัดที่ ดินแปลงที่ ตนได้รบั การโอนสิ ทธิ มา ดังนัน้
การที่ ค ณะกรรมการปฏิ รูป ที่ ดิ น จัง หวัด มี ม ติ ใ ห้ จ ัด ที่ ดิ น ดัง กล่ า วแก่ บุ ค คลภายนอก
จึงมิ ใช่คาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สี่ไ ด้ ค รอบครองท าการเกษตรในที่ด ิน ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ซึ่งปจั จุบนั เป็ นเขตปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดสกลนคร นาย ท. ผู้เป็ นสามีของผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ และเป็ น
บิดาของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔ ได้นาเจ้าหน้าทีเ่ ข้าดาเนินการรังวัดทีด่ นิ พิพาทโดยระบุว่า
ได้ท่ดี นิ มาจากการยกให้ของบิดาและได้ย่นื คาขอกระจายสิทธิการถือครองที่ดนิ แปลงดังกล่าว
ส่ว นหนึ่ง ให้แก่ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สี่ด้ว ย แต่ นาย ก. ได้ย่นื ฟ้อ งคดีขบั ไล่ นาย ท. และผู้ฟ้อ งคดีท่ี ๔
ออกจากที่ดิน พิพ าทต่ อ ศาลจัง หวัด สว่ า งแดนดิน อ้ า งว่ า นาย ท. อยู่อ าศัย ในที่ดิน พิพ าท
โดยอาศัย สิทธิของนาย ก. คดีถึงที่สุ ด โดยศาลจังหวัดสว่ างแดนดินพิพ ากษาขับไล่ นาย ท.
และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔ ออกจากทีด่ นิ พิพาท หลังจากนัน้ นาย ก. ได้แจ้งความประสงค์ต่อสานักงาน
การปฏิรปู ที่ดนิ จังหวัดสกลนครเพื่อกระจายสิทธิการครอบครองที่ดนิ พิพาทให้แก่น้องสาวสามคน
ต่ อ มา ส านัก งานการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมจัง หวัด สกลนครได้ป ระกาศให้เ กษตรกร
ยื่น ค าร้ อ งขอเข้ า ท าประโยชน์ ใ นที่ ด ิ น บริเ วณดัง กล่ า ว คู่ ก รณี ท ัง้ สองฝ่ า ยจึ ง ยื่น ค าร้ อ ง
ขอเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาท คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดสกลนคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
พิจารณาแล้วเห็นว่านาย ท. และผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ทาประโยชน์ในที่ดนิ พิพาทโดยการอาศัยสิทธิ
ของนาย ก. ส่วนนาย ก. แม้จะเป็ นนักบวชในศาสนาคริสต์และมิใช่เกษตรกรก็สามารถสละสิทธิ
และส่งมอบการครอบครองที่ดินได้ เมื่อได้ส่งมอบการครอบครองที่ดนิ ให้แก่น้อ งสาวทัง้ สาม
ซึ่ง มีคุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามหลัก เกณฑ์ท่ีก ฎหมายก าหนดจึง มีม ติ จ ัด ที่ดิน แปลงพิพ าท
ให้กบั น้องสาวทัง้ สามของนาย ก. ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีเ่ ห็นว่าการกล่าวอ้างคาพิพากษาของศาลมาตัดสิทธิ
ของผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สี่เ ป็ นการกระทาไม่ชอบและได้อุ ท ธรณ์ ค าสังดั
่ ง กล่ าว แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
วินิ จ ฉั ย ยกอุ ท ธรณ์ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สี่ จ ึง น าคดี ม าฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาเพิ ก ถอนมติ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ดาเนินการจัดทีด่ นิ พิพาทให้กบั ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สี่
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คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่และน้ องสาวทัง้ สามของนาย ก. ถูกจัดให้เป็ นเกษตรกรอื่น
ตามข้อ ๘ (๓)๕๖ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อ นไขในการคัด เลือ กเกษตรกร ซึ่ง จะมีส ิท ธิไ ด้ร ับ ที่ดิน จากการปฏิรูป ที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยน้องสาวทัง้ สามของนาย ก. ได้รบั การกระจายสิทธิในทีด่ นิ พิพาท
จากนาย ก. และเข้าครอบครองทาประโยชน์ในที่ดนิ พิพาทภายหลังจากที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ได้ม ีค าพิพ ากษาว่ า นาย ก. มีส ิทธิค รอบครองที่ด ิน พิพ าทดีก ว่ า นาย ท. และผู้ฟ้ องคดีท่ี ๔
ส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ อาศัยสิทธิครอบครองของนาย ท. ซึง่ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ได้พพิ ากษาแล้วว่านาย ท. และผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ไม่มสี ทิ ธิครอบครองที่ดนิ พิพาท ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑
ถึงผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ ซึง่ อาศัยสิทธิของนาย ท. จึงไม่มสี ทิ ธิครอบครองดีกว่านาย ท. และเมื่อนาย ท.
และผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๔ ถู ก ศาลจัง หวัด สว่ า งแดนดิน พิพ ากษาขับ ไล่ อ อกจากที่ดิน แปลงพิพ าท
โดยคดีถงึ ทีส่ ุดแล้ว คาพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความรวมถึงผูส้ บื สิทธิของคู่ความตามมาตรา ๑๔๕๕๗
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี ๓ จึงต้องผูกพัน
ตามคาพิพากษาดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ นาย ท. ไม่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนขอรับทีด่ นิ จากการ
ปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม เนื่ อ งจากถู กถอนการขึ้น ทะเบีย นไปแล้ว จึงไม่เ ป็ นเกษตรกร
๕๖

ระเบีย บคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม ว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขในการคัด เลือ ก
เกษตรกรซึง่ จะมีสทิ ธิได้รบั ทีด่ นิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๘ เกษตรกรผู้จ ะได้ร ับ การพิจ ารณาคัด เลือ กเข้า ท าประโยชน์ ใ นที่ดิน ในเขตปฏิรูป ที่ดิน ได้ ต้อ งอยู่ใ น
หลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดนิ ที่น ามาดาเนิน การปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
และเป็นผูท้ ากินในทีด่ นิ นัน้
(๒) เกษตรกรผูไ้ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนขอรับทีด่ นิ ทากินจากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(๓) เกษตรกรอื่นตามทีค่ ณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกาหนด
ให้คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดเป็นผูพ้ จิ ารณาในการจัดลาดับเกษตรกรทีจ่ ะจัดทีด่ นิ ให้ตามวรรคหนึ่ง
๕๗
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีความแพ่ง
มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุ ทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่
คาพิพากษาหรือคาสังใดๆ
่
ให้ถอื ว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลทีพ่ พิ ากษาหรือมีคาสัง่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้พพิ ากษา
หรือมีคาสัง่ จนถึงวันทีค่ าพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ได้ถูกเปลีย่ นแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี
ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทัวไปว่
่ าให้ใช้คาพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็ นคู่ความในกระบวน
พิจารณาของศาลด้วยก็ดี คาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ย่อมไม่ผกู พันบุคคลภายนอก เว้นแต่ทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕
และ ๒๗๔ และในข้อต่อไปนี้
(๑) คาพิพากษาเกี่ย วด้วยฐานะหรือความสามารถของบุค คล หรือคาพิพากษาสังให้
่ เลิกนิติบุคคล หรือคาสัง่
เรือ่ งล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึน้ อ้างอิงหรือจะใช้ยนั แก่บุคคลภายนอกก็ได้
(๒) ค าพิพ ากษาที่ว ินิ จ ฉัย ถึง กรรมสิท ธิแ์ ห่ ง ทรัพ ย์ ส ิน ใดๆ เป็ น คุ ณ แก่ คู่ ค วามฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง อาจใช้ ย ัน
แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนัน้ จะพิสจู น์ได้ว่าตนมีสทิ ธิดกี ว่า
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ตามข้อ ๘ (๑) และ (๒) ของระเบียบข้างต้น และจากการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องน้องสาวทัง้ สาม
ของนาย ก. พบว่า เป็ นผู้ยากจนจริง ไม่มที ด่ี นิ ทากินเป็ นของตนเอง ซึง่ หนึ่งในนัน้ มีท่ดี นิ เล็กน้อย
เป็ นประเภทที่อยู่อาศัย ประกอบกับทัง้ สามคนได้ครอบครองที่ดนิ พิพาทอยู่แล้ว เพื่อใช้ทานา
และสวนผลไม้ จึงเห็นได้ว่า น้องสาวทัง้ สามของนาย ก. เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตเิ ป็ นเกษตรกรทีม่ สี ทิ ธิ
จะได้รบั ที่ดนิ จากการปฏิรูปที่ดนิ ตามนัยมาตรา ๓ (๑)๕๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขในการเป็ น เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้ ได้ค รอบครองที่ดิน ของรัฐ ที่น ามา
ดาเนินการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมและเป็ นผู้ทากินในที่ดนิ นัน้ ตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการคัดเลือก
เกษตรกร ซึ่งจะมีสทิ ธิได้รบั ที่ดนิ จากการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมฯ ดังนัน้ การที่น้องสาว
ทัง้ สามของนาย ก. เป็ น ผู้ไ ด้ร บั ที่ดิน พิพ าทไปจึง เป็ น การพิจ ารณาโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ส่ว นผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ เป็ นผู้วางนโยบายให้ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ปฏิบตั ิใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
เมื่อได้พจิ ารณาแล้วว่าการกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่จาต้องวินิจฉัย
ในส่ ว นของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ อีก พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๔)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิ รปู ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิ ธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่ งจะมีสิทธิ ได้รบั ที่ ดินจากการปฏิ รปู ที่ ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ กาหนดกรอบเวลาในการคัดเลื อกและจัดเกษตรกร
เข้าทากิ นตามแปลงที่ กาหนดให้ แล้วเสร็จภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่ วนั ประกาศ
ให้ เกษตรกรยื่นคาร้องขอเข้าทาประโยชน์ ดังนัน้ แม้ว่าจะเป็ นกรณี ที่เกษตรกรสามารถ
จัดหาที่ดินเองได้ โดยไม่จาต้ องรอให้ สานักงานการปฏิ รปู ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อที่ ดิน
หากศาลเห็น ว่ า การขยายระยะเวลาด าเนิ นการจัด ที่ ดิ น ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
แก่ เ กษตรกรผู้มี สิ ทธิ ได้ ร ับ การจัด ที่ ดิ น ย่ อ มอาจก าหนดค าบัง คับ ให้ ส านั ก งาน
๕๘

พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓ บุคคลซึง่ อยู่ในหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเป็นเกษตรกร
(๑) ผู้ยากจน ซึ่งหมายถึงผูม้ รี ายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ท่คี ณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมกาหนด
รายได้ตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์อ่นื ทีส่ ามารถคานวณเป็นตัวเงินได้ดว้ ย
(๒) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่ง หมายถึง ผู้ท่จี บการศึก ษาไม่ต่ ากว่ าระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ
หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม
(๓) บุตรของเกษตรกร ซึง่ หมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มอี าชีพอันมีรายได้ประจาเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มที ่ดี นิ เพื่อเกษตรกรรม
เป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๑๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

การปฏิ รปู ที่ ดินจังหวัดดาเนิ นการจัดที่ ดินให้ แก่เกษตรกรภายในระยะเวลาตามระเบียบ
ดังกล่าวนับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิ พากษาได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นป่าจาแนกตัง้ อยู่ในเขตตาบลตาจง อาเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ ให้สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมไปดาเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรมตามที่ได้มพี ระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ ในเขตท้องที่อาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรรี มั ย์ ให้เป็ นเขตปฏิรูปที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๒๑ สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ได้ใ ห้ส านัก งานการปฏิรูป ที่ดินจัง หวัด บุ ร ีร มั ย์ (ผู้ถู ก ฟ้ องคดี) ด าเนิ น การจัด ที่ดิน โครงการ
แปลง ก. ๒๘๑๐๐๔ เพื่อจัดทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรเข้าทาประโยชน์ในรูปปูผงั แบ่งแปลง แปลงละ ๑๕ ไร่
และออกหนังสืออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกร
ผูท้ ่ไี ด้รบั คัดเลือกตามมติของคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดบุรรี มั ย์ แต่การจัดที่ดนิ โครงการ
ดัง กล่ า วมีราษฎรจ านวนมากไม่เ ห็น ด้ว ยและไม่ย อมรับ การจัดที่ดิน โดยมีก ารเรีย กร้อ งให้
ทางราชการยกเลิกการจัดที่ดินตามโครงการนี้ผ่ านทางสมัชชาเกษตรกรรายย่อ ยภาคอีส าน
ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้น าเรื่อ งเสนอคณะกรรมการปฏิรูป ที่ด ิน จัง หวัด บุ ร ีร มั ย์เ พื่อ พิจ ารณา
ข้อ เรียกร้อ งและแก้ ไ ขปญั หาของราษฎรดัง กล่ าวเพื่อ ขอความเห็นชอบยกเลิก เอกสารสิท ธิ
ส.ป.ก. ๔-๐๑ และยกเลิก การจัด ที่ดิน แบบปูผ ัง แบ่ ง แปลงมาเป็ น จัด ที่ดิน ในรูป แปลงเดิ ม
และต้องไม่เกินครอบครัวละ ๕๐ ไร่ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ติ ามทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีเสนอ หลังจากนัน้
สานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมได้จดั ส่ง เจ้าหน้าทีม่ าทาการสารวจรังวัดทีด่ นิ ในพืน้ ที่
ที่ไ ด้มกี ารยกเลิก แต่ ม ีเ กษตรกรบางรายที่ไ ด้รบั การจัดที่ดิน ในรูปปูผงั แบ่ง แปลงไม่ยอมให้
เจ้า หน้ า ที่เ ข้า ไปรัง วัด ที่ดิน ใหม่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีเ จรจาไกล่ เ กลี่ย หลายครัง้ ยัง หาข้อ ยุ ติไ ม่ ไ ด้
จนกระทังคณะกรรมการปฏิ
่
รูปที่ดนิ จังหวัดบุรรี มั ย์มปี ระกาศยกเลิก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ออกตาม
โครงการดังกล่ าวเพื่อ ให้บุค คลทัวไปทราบและให้
่
ผู้ท่มี สี ่ ว นได้เ สียคัดค้านภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ประกาศ หากพ้นกาหนดระยะเวลาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะดาเนินการรังวัดที่ดนิ เพื่อออก
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่สามารถดาเนินการตามประกาศได้
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมจึงกาหนดแนวทางแก้ไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีดาเนินการ
จัดทีด่ นิ ในรูปแปลงเดิมแก่เกษตรกร โดยให้ถอื ว่าเกษตรกรซึง่ ได้รบั เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เดิม
และได้จดั ลงแปลงทากินเรียบร้อยแล้วเป็ นผู้ถอื ครองที่ดนิ เดิมและเป็ นผู้ท่ที าประโยชน์ อยู่จริง
ในปจั จุบนั ตามกฎหมายและระเบียบของสานัก งานการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมิใ ช่
ผูถ้ อื ครองเดิมก่อนการจัดในรูปปูผงั แบ่งแปลง หากมีผู้ถอื ครองเดิมก่อนการจัดที่ดนิ ในรูปปูผงั
แบ่ ง แปลงรายใดได้ ร ับ ความเดือ ดร้ อ นให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีพ ิจ ารณาช่ ว ยเหลือ เป็ น รายๆ ไป
หรือ รายงานให้ส านัก งานการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมทราบเพื่อ พิจ ารณาหาแนวทาง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๑๑

ช่วยเหลือต่อไป กลุ่มเกษตรกรทัง้ สองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ทาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่สามารถที่จะเข้าไปดาเนินการรังวัดที่ดนิ ใหม่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะตัวแทน
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเห็นว่าระยะเวลาในการดาเนินการรังวัดที่ดนิ ใหม่ได้ล่วงเลยมานาน
แต่ยงั ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทงั ้ หมด จึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีเข้าไปรังวัด
ที่ดิน ใหม่ใ นส่ ว นที่ยงั มีก รณีพ ิพ าทให้แล้ว เสร็จทันฤดูกาลเพาะปลูก แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ อ าจ
ดาเนินการให้แ ล้ว เสร็จ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สิบแปดคนจึง น าคดีมาฟ้ อ งขอให้ด าเนิ นการรัง วัดที่ดิน
โดยเร่งด่วนและให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง
ในการจัดทีด่ นิ ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดาเนินการจัดทีด่ นิ ใหม่ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
รายที่ยงั ไม่ได้รบั ทีด่ นิ ของตนเองคืนซึง่ มีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกเข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
ั หาของส านั ก งาน
และยัง ประสงค์ จ ะได้ ท่ีด ิน ท ากิ น เป็ น ของตนเองตามแนวทางแก้ ไ ขป ญ
การปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมให้แ ล้ ว เสร็จ ทุ ก รายภายในก าหนด เก้ า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
คาพิพากษาถึงที่สุด แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยในส่วนของระยะเวลาทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้น
กาหนดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดาเนินการให้แล้วเสร็จ จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อแก้ระยะเวลา
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมได้กาหนดแนวทางให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ด าเนิ น การจัด ที่ดิน โครงการดัง กล่ า วอีก ครัง้ ในรูป แปลงเดิม เพื่อ มิใ ห้เ กษตรกรแต่ ล ะกลุ่ ม
อ้างสิทธิในที่ดนิ แปลงเดียวกัน เมื่อดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ หากมีผู้ถอื ครองเดิมก่อนการ
จัด ที่ด ินในรูปปูผ งั แบ่ ง แปลงรายใดได้รบั ความเดือ ดร้อ นให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีพ ิจารณาช่ ว ยเหลือ
เป็ นรายๆ ไป หรือรายงานให้สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
และให้ผู้ถูก ฟ้องคดีย่นื ข้อเสนอให้ผู้ครอบครองดังกล่าวเป็ นผู้จดั หาที่ด ินเสนอมาเอง และให้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีพ ิจารณาไปตามกฎหมาย ตลอดจนเสนอโครงการเพื่อ สนับสนุ นในการพัฒนา
อาชีพทางเกษตรเข้าไปด้วย อีกทัง้ ให้ตรวจสอบการทาประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ หากมีการ
ฝ่าฝื นก็ให้ดาเนินการตามกฎหมาย แล้วดาเนินการจัดทีด่ นิ แปลงว่างให้แก่ราษฎร ซึ่งทัง้ ผู้ฟ้องคดี
ั หาเกี่ย วกับ การจัด ที่ด ิน เพื่อ เกษตรกร
และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต่ า งมีเ จตนาที่จ ะร่ ว มกัน แก้ ไ ขป ญ
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วธิ ีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร
ซึง่ จะมีสทิ ธิได้รบั ที่ดนิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดกรอบเวลา
ในการปฏิบ ัติ ให้ค ัดเลือ กและจัด เกษตรกรเข้า ทากินตามแปลงที่กาหนดโดยให้ดาเนิน การ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศให้เกษตรกรยื่นคาร้องขอเข้าทาประโยชน์
ส่วนกรณีการจัดที่ดนิ ให้แก่ผถู้ อื ครองที่ดนิ เดิมซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีมหี น้าที่จะต้องพิจารณาให้ความ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๑๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป นัน้ หากเกษตรกรดังกล่าวสามารถจัดหาทีด่ นิ มาเสนอได้ ก็ให้พจิ ารณา
ไปตามทีก่ ฎหมายและระเบียบกาหนด หากไม่อาจจัดหาทีด่ นิ มาเสนอได้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีกม็ หี น้าที่
จะต้องพิจารณาหาทางแก้ไขเพื่อให้ได้รบั การจัดหาทีด่ นิ แปลงอื่นทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม โดยรายงาน
ให้สานัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมพิจารณาหาทางช่ว ยเหลือ ต่ อ ไป ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
จึงสามารถดาเนินการได้โดยไม่จาต้องรอให้สานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อที่ดนิ
อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินการแก้ไขปญั หาทัง้ สองดัง กล่าวบางขัน้ ตอนอาจต้องดาเนินการ
ทีค่ วบคู่กนั ไป และหากให้มกี ารขยายระยะเวลาตามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้ นออกไป
อีกระยะหนึ่งก็ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่ อผู้ฟ้องคดี แต่ กลับจะส่งผลให้การดาเนินการของ
ผู้ถูกฟ้องคดีบรรลุผลและการจัดที่ดนิ จะเป็ นไปตามเจตนาของผู้ฟ้องคดีอีกด้วย พิพากษาให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีดาเนินการจัดที่ดนิ ใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายที่ยงั ไม่ได้รบั ทีด่ นิ ของตนเองคืน ซึง่ ไม่ม ี
ลักษณะต้องห้ามเป็นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกเข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ และยังประสงค์
ั หาของส านั ก งานการปฏิรูป ที่ดิน
จะได้ท่ีดิน ท ากิน เป็ น ของตนเอง ตามแนวทางแก้ ไ ขป ญ
เพื่อ เกษตรกรรม ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในก าหนดหนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับแต่ ว ันที่ม ีค าพิพากษา
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓/๒๕๕๔)
๖.๓.๒ การสิ้ นสิ ทธิ การเข้าทาประโยชน์ ในเขตปฏิ รปู ที่ดิน
การที่ ผ้ไู ด้ รบั อนุ ญาตให้ เข้ าทาประโยชน์ ในเขตปฏิ รูปที่ ดิ นนาที่ ดิ น
ได้ ร ับ อนุ ญ าตไปให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ท าประโยชน์ โ ดยมี ค่ า ตอบแทน เป็ นการฝ่ าฝื น
ต่อข้อปฏิ บตั ิ ที่เกษตรกรผู้ได้รบั มอบที่ ดินมีหน้ าที่ ต้องดาเนิ นการตามข้อ ๗ ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิ รปู ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้ วยการให้ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผู้ไ ด้ รบั ที่ ดิ นจากการปฏิ รูปที่ ดิ นเพื่ อ เกษตรกรรมปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเข้ าท าประโยชน์
ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากมิ ใช่กรณี ที่หาตัวเกษตรกรผู้นัน้ มิ ได้ คณะกรรมการปฏิ รปู ที่ ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมต้ อ งมี ห นั ง สื อ เตื อ นให้ เ กษตรกรผู้นั ้น ปฏิ บัติ ให้ ถ ูก ต้ อ งเสี ย ก่ อ น
ถ้าไม่ปฏิ บตั ิ ตามจึ งจะมีคาสังให้
่ สิ้นสิ ทธิ การเข้าทาประโยชน์ ได้ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามข้อ ๘
และข้อ ๑๑ ของระเบียบข้างต้น ดังนัน้ การที่คณะกรรมการปฏิ รปู ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม
มีมติ ให้ เกษตรกรสิ้ นสิ ทธิ การเข้าทาประโยชน์ โดยไม่มีการแจ้งเตื อน ย่อมเป็ นการออก
คาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ไ ด้รบั การคัด เลือ กให้เ ข้าท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิรูปที่ด ิน
จังหวัดภูเก็ต โดยมีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๑๓

เลขที่ ๒๑๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ได้ม ีมติใ ห้ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นผู้ข าดคุ ณ สมบัติแ ละสิ้นสิทธิก ารเข้า ทาประโยชน์ ใ นเขตปฏิรูป ที่ด ิน
โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการดาเนินการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มคี าสังแต่
่ งตัง้ ขึ้นได้ตรวจสอบพบว่า ที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑
เลขที่ ๒๑๗ มีการทาเกษตรไม่เต็มแปลงและมีการนาพื้นทีบ่ างส่วนไปให้ผู้อ่นื เข้าทาประโยชน์
ทางธุ รกิจท่องเที่ยว อันถือว่าเป็ นการผิดระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รบั ที่ดนิ จากการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมจึงได้มหี นังสือแจ้งให้
จังหวัดภูเก็ตดาเนินการเพิกถอนการจัดที่ดนิ และเรียกคืนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากผู้ฟ้องคดี
และสานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ตได้มหี นังสือแจ้งมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ
พร้ อ มทัง้ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีแ ละบริว ารออกจากที่ดิน พิพ าทและขอให้ จ ัด ส่ ง หนั ง สือ อนุ ญ าตให้
เข้าทาประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ฉบับผู้ถือคืนให้สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
จังหวัดภูเก็ตเพื่อดาเนินการต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากนาย ป. ได้บุกรุกเข้ามาประโยชน์ในที่ดนิ ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผูฟ้ ้ องคดีโดยไม่ได้รบั
ความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รบั ข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วนและไม่เปิ ดโอกาสให้
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ช้แี จงข้อ เท็จจริง ดัง กล่ าว จึง นาคดีมาฟ้ อ งขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่
เพิก ถอนมติของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีแ ละให้ผู้ฟ้ องคดีมสี ิทธิเ ข้าท าประโยชน์ ใ นที่ด ิน ส.ป.ก. ๔-๐๑
เลขที่ ๒๑๗ ต่อไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อพิจารณาจากคาพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ตในคดีอาญาทีผ่ ู้ฟ้องคดี
เป็ น โจทก์ ร่ ว มฟ้ องนาย ป. เป็ น จ าเลย รวมถึง ค าฟ้ องและสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ
ของศาลจังหวัดภูเก็ต ในคดีแพ่ง ระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั นาย ป. ได้ข้อ เท็จจริงสรุปว่า ผู้ฟ้ องคดี
มอบหมายให้ผอู้ ่นื ดูแลทีด่ นิ แทนผูฟ้ ้ องคดี โดยนาย ป. ได้ตดิ ต่อขอเช่าทีด่ นิ พิพาทกับผูด้ ูแลทีด่ นิ
เพื่อ ใช้ท าธุ รกิจ ปางช้า ง ซึ่งนาย ป. ให้ก ารในคดีอ าญาว่านอกจากจะขอเช่ าจากผู้ดูแลแล้ว
ยังได้ตดิ ต่อโดยตรงกับผู้ฟ้องคดีและโอนเงินค่าเช่าเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดี แต่ภายหลังผู้ฟ้องคดี
ได้ขอขึน้ ค่าเช่าจึงทาให้ขาดส่งค่าเช่า ส่วนในสัญญาประนีประนอมยอมความได้ปรากฏข้อความ
ทีน่ าย ป. ตกลงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อจ่ายค่าเสียหายทีค่ ้างชาระซึง่ แสดงให้เห็นเจตนา
ของผู้ฟ้องคดีว่าประสงค์จะเรียกค่าเช่าที่ค้างชาระและยังคงให้ นาย ป. เช่าที่ดนิ ดังกล่าวต่อไป
อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดีมภี ูมลิ าเนาอยู่ท่จี งั หวัดสมุทรปราการ นับแต่ได้สทิ ธิเข้าทาประโยชน์ ในที่ดนิ
พิพ าทก็ม อบให้ผู้อ่ ืน ดูแ ลแทน จึง เป็ น กรณีท่ีผู้ฟ้ องคดีมไิ ด้ท าประโยชน์ ใ นที่ด ินด้ว ยตนเอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๑๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

อย่างเต็มความสามารถแต่ได้นาทีด่ นิ บางส่วนไปให้บุคคลอื่นเข้าทาประโยชน์โดยมีค่าตอบแทน
อันเป็ นการฝ่าฝื นต่อข้อปฏิบตั ทิ ่เี กษตรกรผู้ได้รบั มอบทีด่ นิ มีหน้าที่ต้องดาเนินการตามข้อ ๗๕๙
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ เกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เ กษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรผู้ได้รบั ที่ดนิ จากการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์
ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง เป็ น กรณี ท่ีป ฏิรู ป ที่ดิน จัง หวัด ต้ อ งมีห นั ง สือ เตือ นให้ เ กษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรละเว้นการกระทาหรือปฏิบตั ิให้ถูกต้องหรือทาให้ท่ดี นิ กลับสู่สภาพเดิม
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามข้อ ๘๖๐ ของระเบียบดังกล่าว ถ้าเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
ฝ่า ฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามโดยไม่ ม ีเ หตุ อ ัน ควรจึง จะด าเนิ น การพิจ ารณาและมีม ติใ ห้ส้ิน สิท ธิ
การทาประโยชน์ ใ นที่ดิน ตามข้อ ๑๑๖๑ ของระเบีย บข้างต้น เว้นแต่ ไ ม่ส ามารถหาตัว ได้พ บ
๕๙

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รบั ที่ดนิ
จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๗ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผูไ้ ด้รบั มอบทีด่ นิ ให้เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(๑) ต้องทาประโยชน์ในทีด่ นิ ด้วยตนเองเต็มความสามารถและไม่นาทีด่ นิ นัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น
ไม่ว่าจะโดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทาประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรมใดๆ ทีแ่ สดงให้เห็นในลักษณะนัน้
(๒) ยินยอมทาสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชย และต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว
(๓) ไม่เปลีย่ นแปลงสภาพทีด่ นิ จนเป็นเหตุให้ทด่ี นิ เสือ่ มสภาพความเหมาะสมแก่การประกอบเกษตรกรรม
(๔) ไม่ขดุ บ่อเพือ่ การเกษตรกรรมเกินร้อยละห้าของเนื้อทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบ
(๕) ไม่ ป ลู ก สร้า งสิ่ง ก่ อ สร้า งใดๆ เว้น แต่ ก ารปลู ก สร้า งตามสมควรส าหรับ โรงเรือ นที่อ ยู่ อ าศัย ยุ้ ง ฉาง
หรือสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ทีใ่ ช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตรของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรนัน้
(๖) ดู แ ลรัก ษาหมุ ด หลัก ฐานของ ส.ป.ก. และหลัก เขตที่ดิน ในที่ดิน ที่ไ ด้ร ับ มอบมิใ ห้เ กิด ช ารุ ด เสีย หาย
หรือเคลือ่ นย้ายไปจากตาแหน่งเดิม
(๗) ไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่สงิ่ ก่อสร้างในโครงการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
การทาประโยชน์ในทีด่ นิ ของเกษตรกรอื่นและสภาพแวดล้อม
(๘) ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัด
(๙) ปฏิบ ัติต ามสัญ ญากู้ย ืม ที่ท ากับ ส.ป.ก. และปฏิบ ัติต ามพัน ธะกรณีท่ีม ีอ ยู่กบั สถาบัน การเงิน หรือ บุค คล
ทีด่ าเนินงานร่วมกับ ส.ป.ก.
๖๐-๖๑
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ทีด่ นิ
จากการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเข้ าทาประโยชน์ในทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๘ หากเกษตรกรหรือ สถาบัน เกษตรกรกระท าการฝ่า ฝื น ข้อ ๗ ให้ป ฏิรูป ที่ดิน จังหวัด มีห นัง สือ เตือ น
ให้เกษตรกรหรือสถาบัน เกษตรกรละเว้นการกระทาหรือปฏิบตั ิให้ถูกต้องหรือทาให้ท่ดี นิ กลับสู่ สภาพเดิมภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ถ้าผูน้ นั ้ ยังคงฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามโดยไม่มเี หตุอนั สมควรก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไป
ในกรณีทเ่ี กษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้โอนการทาประโยชน์ในทีด่ นิ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลอื่น
หรือ กระท าการฝ่าฝื น หรือ ไม่ ปฏิบ ัติต ามกรณีห นึ่งกรณีใ ดในข้อ ๗ และไม่ส ามารถหาตัว ได้พ บให้ดาเนิ น การตามข้อ ๑๑
ได้โดยมิตอ้ งมีการเตือน
ฯลฯ
ฯลฯ
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ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๑ ได้โดยไม่ต้องมีการเตือน ระเบียบดังกล่าวมีเจตนาให้ผู้ได้รบั ที่ดนิ
จากการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมได้ทราบว่า ตนได้กระทาสิง่ ที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝื นเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้เ พื่อ ให้โ อกาสปฏิบตั ิใ ห้ถู กต้อ งโดยให้เ ป็ นหน้ า ที่ของปฏิรูปที่ดินในจังหวัดนัน้ ๆ
ต้อ งมีห นัง สือ เตือ นให้ ล ะเว้นการกระทาและปฏิบ ัติใ ห้ถู กต้อ ง หรือ ทาที่ดิน กลับสู่ส ภาพเดิม
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากมีการฝ่าฝื นอีกก็ให้ดาเนินการให้ผนู้ นั ้ สิน้ สิทธิตามระเบียบต่อไป
เว้นแต่กรณีไม่สามารถหาตัวได้พบก็ให้ดาเนินการโดยมิต้องเตือน แม้ว่าต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
จะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบดังกล่าวโดยระเบียบคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมฯ
(ฉบับที่ ๒) ทีไ่ ด้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบเดิมและกาหนดระเบียบข้อ ๑๑ ขึน้ ใหม่
โดยในวรรคห้า ก าหนดว่ า ในกรณีท่ีก ารสิ้น สิท ธิต ามวรรคหนึ่ ง (๓) และ (๔) ปรากฏต่ อ
คณะกรรมการคณะกรรมการจะมีม ติใ ห้เ กษตรกรหรือ สถาบัน เกษตรกรผู้นั น้ สิ้น สิท ธิก็ไ ด้
แต่ ร ะเบีย บดัง กล่ า วก็ม ิไ ด้ ย กเลิก หลัก เกณฑ์ก ารเตือ นที่ก าหนดไว้ใ นข้อ ๘ ของระเบีย บ
ข้อ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทาประโยชน์ในที่ดนิ ที่ได้รบั มอบจาก ส.ป.ก. ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย เลิกสถาบันเกษตรกร หรือสละสิทธิ เว้นแต่จะมีการตกทอดทางมรดกตามพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรูปทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) โอนสิทธิการทาประโยชน์ การเช่า เช่าซื้อ หรือการจัดให้โดยมีค่าชดเชยไปยังบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) ขาดคุ ณ สมบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงือ่ นไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึง่ จะมีสทิ ธิได้รบั ทีด่ นิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ดังต่อไปนี้
ก. สัญชาติไทย
ข. เป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ค. มีทด่ี นิ ทากินเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอแก่การเลีย้ งชีพอยู่แล้ว
(๔) ไม่ปฏิบตั ติ ามความในข้อ ๗ และไม่ปฏิบตั ติ ามคาเตือนในข้อ ๘
การสิน้ สิทธิตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ย่อมมีผลในทันทีทเ่ี กิดเหตุการณ์เช่นนัน้ ขึน้
สาหรับการสิ้น สิทธิตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) นัน้ ให้ค ณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับพฤติการณ์ทจ่ี ะสังให้
่ เกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรรายใดสิ้นสิทธิและไม่อาจวินิจฉัยได้ ก็ให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการเพื่อนาไปประกอบการพิจารณา
สังให้
่ สน้ิ สิทธิต่อไป
การสิ้น สิท ธิต ามวรรคสามให้ ม ีผ ลตัง้ แต่ เ มื่อ พ้ น ระยะเวลาอุ ท ธรณ์ ต ามข้อ ๑๓ แต่ ถ้ า มีก ารอุ ท ธรณ์
และคณะกรรมการมีคาวินิ จฉัย ยืน ยัน ว่ าผู้อุ ท ธรณ์ ส้ิน สิทธิการทาประโยชน์ แ ล้ว ให้ก ารสิ้น สิท ธิม ีผ ลตัง้ แต่ ว นั ที่ไ ด้ร ับแจ้ง
มติคณะกรรมการ
ในกรณีทก่ี ารสิน้ สิทธิตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ปรากฏต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมีมติให้เกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรผูน้ นั ้ สิน้ สิทธิกไ็ ด้
ให้ป ฏิรูป ที่ดิน จัง หวัด มีห นัง สือ แจ้ง การสิ้น สิท ธิพ ร้อ มทัง้ ระยะเวลาที่ใ ห้เ กษตรกรหรือ สถาบัน เกษตรกร
พร้อมบริวารออกจากทีด่ นิ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมออกจากทีด่ นิ ให้ปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในกรณีไม่สามารถแจ้งตามวรรคหกได้ ให้ปิดหนังสือแจ้งนัน้ ไว้ ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอหรือกิง่ อาเภอ ทีท่ าการผูใ้ หญ่บา้ น และทีเ่ ปิดเผยเห็นได้งา่ ยในหมูบ่ า้ นแห่งท้องทีท่ ท่ี ด่ี นิ นัน้ ตัง้ อยู่ แห่งละหนึ่งฉบับ
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คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ การมีมติให้เกษตรกรคนใดสิ้นสิทธิ
ในกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อ ๗ ก็ยงั ต้องดาเนินการตามระเบียบข้อ ๘ คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรมมิอาจมีมติยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามระเบียบดังกล่าว ดังนัน้ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า มิใช่กรณีท่ไี ม่สามารถหาตัว เกษตรกรซึ่งจะแจ้งการสิ้นสิทธิโดยมิต้อ งมีการเตือ น
ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว แต่คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมได้มมี ติให้
ผู้ฟ้องคดีส้นิ สิทธิการเข้าทาประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ โดยไม่มหี นังสือแจ้งเตือน จึงเป็ นการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญที่กฎหมายกาหนด พิพากษาให้เพิกถอน
มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมที่เ พิก ถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผู้ฟ้ องคดี
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕/๒๕๕๕)
๖.๓.๓ การเพิ ก ถอนการจัด ที่ ดิ น หรื อ เพิ ก ถอนหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท า
ประโยชน์ ในที่ดิน
เนื่ องจากคณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดินเพื่ อ เกษตรกรรมอาศัย อ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิ รปู ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมออกระเบียบให้ อานาจปฏิ รปู ที่ ดิน
จัง หวัด ในการออก แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และเพิ ก ถอนหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท าประโยชน์
ในที่ ดิ น ที่ ไ ด้ ด าเนิ นการออกให้ แ ก่ เ กษตรกรไปแล้ ว ประกอบกับ มาตรา ๑๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้ คาสังทางปกครอง
่
จะต้ องกระท าโดยเจ้ าหน้ าที่ ในเรื่องนัน้ ดัง นั น้ อ านาจหน้ าที่ ในการเพิ กถอนหนั ง สื อ
อนุญาตให้ เข้าทาประโยชน์ ในเขตปฏิ รปู ที่ ดินจึงเป็ นอานาจหน้ าที่ ของปฏิ รปู ที่ ดินจังหวัด
การที่ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ นเพื่ อ เกษตรกรรมมี ม ติ ให้ เ พิ กถอนการจัด ที่ ดิ น
และเพิ กถอนหนังสื ออนุญาตดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนื อ
อานาจหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้
สรุปข้อเท็จจริ ง
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดภูเก็ต ได้อ อกประกาศแจ้ง ให้เ กษตรกร
ไปยืน่ คาขอเข้าทาประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ ่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมทีก่ าหนดให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ ครอบครองทาประโยชน์ ใ นที่ดินบริเ วณดังกล่ าวจึงได้ย่นื ค าขอเข้าทาประโยชน์
โดยได้รบั การคัดเลือกให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ และได้รบั หนังสืออนุ ญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๑๐๓ และเลขที่ ๑๐๔ แต่หลังจากนัน้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ม ีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการ
ออกเอกสารสิท ธิใ นพื้น ที่ ป ฏิรูป ที่ดิน จัง หวัด ภู เ ก็ต ผลการสอบสวนข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๑๗

ที่ดิน ที่ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั อนุ ญ าตให้เ ข้าทาประโยชน์ เ ป็ นที่ดิน นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง สานักงาน
การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓) ไม่ ม ีอ านาจน ามาปฏิ รู ป ที่ ดิ น ได้
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔) จึงมีมติให้เพิกถอนการจัดที่ดนิ
และเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๑๐๓ และเลขที่ ๑๐๔ ของผูฟ้ ้ องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ได้ม ีห นัง สือ แจ้ง ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ภู เ ก็ต ให้ด าเนิ น การตามมติข องผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔
สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ตจึงได้มหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔
และให้ผู้ฟ้ อ งคดีส่ ง คืน เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ฉบับ ผู้ถือ ให้แ ก่ ส านักงานการปฏิรูป ที่ดิน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิกถอนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดงั กล่าวเป็ นคาสัง่
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองแปลงอยู่ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ประกอบกับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ไ ด้ใ ห้อ านาจแก่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๔ ในการเพิกถอนการจัดที่ดินหรือเพิกถอน
เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แต่ อ ย่ างใด จึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาเพิก ถอน
มติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๙ (๗)๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ออกระเบีย บคณะกรรมการปฏิรู ป ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึง่ จะมีสทิ ธิ
ได้รบั ที่ดนิ จากการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดิน จัง หวัด มีอ านาจจัด ที่ดิน ให้เ กษตรกรเข้า ท าประโยชน์ โดยการประกาศให้เ กษตรกร
ยื่น ค าร้อ ง คัด เลือ ก ประกาศผลการคัด เลือ ก ประกอบด้ว ยแผนผัง การจัด แบ่ ง แปลงที่ดิน
และบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ไ ด้ร บั การคัด เลือ กและได้ร บั ที่ดิน และให้ป ฏิรูป ที่ดิน จัง หวัด โดยมติข อง
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดเป็ นผู้ มอี านาจหน้ าที่พจิ ารณาจัดสรรที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ให้เกษตรกรตามโครงการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมในท้องทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ นอกจากนี้ ผูถ้ ูกฟ้องคดี

๖๒

พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ
หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับการปฏิบตั ิงานการปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุ มการบริห ารงานของ ส.ป.ก. รวมทัง้
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสทิ ธิได้รบั ทีด่ นิ
จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ตลอดจนแบบสัญญาเช่าและเช่าซื้อทีจ่ ะทากับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ทีด่ นิ
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๑๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ที่ ๔ ยังได้อ าศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๑๒) ๖๓ แห่งพระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน ออกระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม ว่ า ด้ ว ยการออก แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม เพิก ถอน
และออกใบแทนหนังสืออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรปู ที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยกาหนดไว้
ในข้อ ๘๖๔ ข้อ ๙๖๕ และข้อ ๑๐๖๖ ของระเบียบดังกล่าว ให้อานาจหน้าที่ในการออก แก้ไขเพิม่ เติม
และเพิกถอนหนัง สือ อนุ ญ าตให้เ ข้า ท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิรู ป ที่ดิน เป็ น อ านาจหน้ า ที่ข อง
ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด แต่ ไม่ได้กาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ มีอานาจในการเพิกถอนการจัดที่ดนิ
และเพิก ถอนหนังสืออนุ ญ าตให้เข้าทาประโยชน์ ใ นเขตปฏิรูปที่ดนิ ที่ได้ดาเนินการออกให้แก่
เกษตรกรไปแล้วด้วย ดังนัน้ เมือ่ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดว่า คาสังทางปกครองจะต้
่
องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ซง่ึ มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนัน้
กรณี จ ึง เป็ น อ านาจหน้ า ที่ข องปฏิ รู ป ที่ ดิน จัง หวัด ที่จ ะมีค าสัง่ เพิ ก ถอนหนั ง สื อ อนุ ญ าต
ให้ เ ข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ซึ่ ง พิ จ ารณาจากระเบี ย บทั ง้ สองฉบั บ ข้ า งต้ น

๖๓

พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ
หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับการปฏิบตั ิงานการปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุ มการบริห ารงานของ ส.ป.ก. รวมทัง้
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๒) กาหนดกิจการและระเบียบการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุ นหรือเกีย่ วเนื่อง
กับวัตถุประสงค์ของการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
๖๔-๖๖
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้ไขเพิม่ เติม เพิกถอน และออกใบแทน
หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๘ ให้ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดออกหนังสือ อนุ ญาตได้เมื่อเกษตรกร หรือ สถาบันเกษตรกรได้รบั การคัดเลือ ก
และจัดทีด่ นิ ให้เข้าทาประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสทิ ธิ
ได้รบั ทีด่ นิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๙ ให้ปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดแก้ไขเพิม่ เติมหนังสืออนุญาตได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) มีการเขียนหรือพิมพ์ผดิ พลาด
(๒) จานวนเนื้อที่ดนิ หรือรูปแผนที่ และการแก้ไขใดๆ ซึ่งเกิดขึน้ ภายหลัง ทัง้ นี้ ต้องมิใช่เป็ นการเปลี่ยนตัว
ผูไ้ ด้รบั หนังสืออนุญาต หรือเปลีย่ นตาแหน่งทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ข้อ ๑๐ ให้ปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมือ่ คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดมีมติแล้วแต่กรณีสงให้
ั ่ ผไู้ ด้รบั อนุญาตสิน้ สิทธิการทาประโยชน์ในทีด่ นิ
ตามระเบียบการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผูไ้ ด้รบั ทีด่ นิ จากการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเข้าทา
ประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
(๒) เมือ่ ปรากฏว่า หนังสืออนุญาตออกโดยผิดพลาด
(๓) เมือ่ ปรากฏว่า แนวเขตดาเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมเปลีย่ นแปลงไปทาให้ทด่ี นิ แปลงนัน้ ไม่อยู่ใน
เขตปฏิรปู ทีด่ นิ
(๔) เมือ่ ได้จดั ให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อหรือจัดให้โดยมีค่าชดเชยทีด่ นิ แปลงนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๑๙

ประกอบมาตรา ๔๙ ๖๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครองฯ จะเห็น ได้ว่ า
คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ตเป็ นเจ้าหน้าทีท่ ่มี อี านาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาจัดสรรที่ดนิ
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ให้แก่เกษตรกร และปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดภูเก็ตเป็ นเจ้าหน้ าที่ท่มี อี านาจหน้าที่
ในการออกหนั ง สือ อนุ ญ าตให้ เ กษตรกรเข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิรู ป ที่ดิน ตามมติข อง
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดภูเก็ต หากการจัดสรรที่ดนิ ให้แก่เกษตรกรเข้าทาประโยชน์
ในเขตปฏิรูป ที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเ ก็ต หรือ การออกหนังสือ อนุ ญ าต
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ของปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดภูเก็ต เป็ นการกระทาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ กาหนดไว้ อานาจหน้าทีใ่ นการ
เพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวย่อมเป็ นอานาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
ผู้ทาคาสังทางปกครองหรื
่
อผู้บงั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่นัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ มิได้มฐี านะ
เป็ นผู้บงั คับบัญชาของปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดภูเก็ตและไม่มกี ฎหมายกาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔
มีอานาจเพิกถอนการจัดสรรที่ดนิ ดังกล่าว การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ มีมติให้เพิกถอนการจัดทีด่ นิ
และเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ตให้ดาเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดภูเก็ต
จึงได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีทราบมติของผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๔ และให้ผู้ฟ้ องคดีส่ งคืนเอกสาร
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ฉบับผูถ้ อื ให้แก่สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิกถอนตามมติของ
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔ จึง เป็ นการกระทาโดยไม่มอี านาจหรือ นอกเหนือ อ านาจหน้ าที่ท่กี ฎหมาย
กาหนดไว้ อันมีผลทาให้เป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอน
มติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ในส่วนทีม่ มี ติให้เพิกถอนการจัดทีด่ นิ และเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.
ของผูฟ้ ้ องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๒/๒๕๕๔)
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๖๗

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าทีห่ รือผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีอ่ าจเพิกถอนคาสังทางปกครองได้
่
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขัน้ ตอนการกาหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
หรือไม่
การเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
่มลี กั ษณะเป็ นการให้ประโยชน์ ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ
ที่จะให้เพิกถอนคาสังทางปกครองนั
่
น้ เว้นแต่คาสังทางปกครองจะได้
่
ทาขึ้นเพราะการแสดงข้อ ความอันเป็ น เท็จหรือปกปิ ด
ข้อความจริงซึง่ ควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขูห่ รือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๒๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๖.๕ การบริ หารจัดการที่ ราชพัสดุ
๖.๕.๑ การถอนสภาพที่ ราชพัสดุจากการเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะ
ที่ ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นที่ ใช้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิ น
โดยเฉพาะแปลงใดหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ เลิ กใช้ ประโยชน์ แล้ว กรมธนารักษ์มีหน้ าที่
ตามกฎหมายที่ จะต้ องพิ จารณาดาเนิ นการรวบรวมข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับที่ ดินแปลงนั น้
เสนอต่ อ กระทรวงการคลัง เพื่ อ ให้ มี ก ารพิ จ ารณาด าเนิ นการตราพระราชกฤษฎี ก า
ถอนสภาพจากการเป็ นสาธารณสมบัติข องแผ่นดิ นต่ อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา ๙
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ที่ ร าชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง เป็ นบทบัญ ญัติ ที่ มี ล ัก ษณะบัง คับ ให้
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องต้ องดาเนิ นการโดยไม่ได้ให้ ดลุ พิ นิจที่ จะดาเนิ นการในประการอื่ น
การที่ กรมธนารักษ์ ไม่ดาเนิ นการเช่ นว่านี้ ย่อมเป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ ตามที่ กฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
บิดาของผู้ฟ้อ งคดีไ ด้ยกที่ดนิ น.ส.๓ เลขที่ ๑๐๕๙ พร้อมโรงเรือ นให้แก่
กรมอนามัยเพื่อใช้ก่อสร้างสถานีอนามัย ซึ่งกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ข้นึ ทะเบียนที่ดนิ
ดังกล่าวเป็ นทีร่ าชพัสดุ และกรมอนามัยได้ใช้ท่ดี นิ ดังกล่าวก่อสร้างสานักงานผดุงครรภ์ (สถานี
อนามัย ) ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู้ย กให้ โดยเปิ ด บริก ารแก่ ป ระชาชนตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘
แต่ภายหลังมีผู้ใช้บริการเป็ นจานวนมากทาให้พน้ื ทีค่ บั แคบไม่เพียงพอแก่การบริการประชาชน
กรมอนามัยจึงได้ยา้ ยสถานีอนามัยไปก่อสร้างยังสถานทีแ่ ห่งใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และปล่อยให้
ที่ดนิ เดิมรกร้างว่างเปล่า ต่อมา ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทของผู้ยกให้เห็นว่าทางราชการมิได้
ท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ดัง กล่ า วมานานกว่ า ๒๐ ปี จึ ง ได้ ย่ืน หนั ง สื อ ต่ อ รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คนื ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวแก่ผฟู้ ้ องคดี ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ขอให้จงั หวัด
นครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าปจั จุบนั ไม่ได้ใช้ประโยชน์และ
ไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างในทีด่ นิ แต่กระทรวงการคลังพิจารณาไม่คนื ทีด่ นิ แก่ผฟู้ ้ องคดี โดยให้เหตุผลว่า
ที่ดิน มีส ภาพเป็ น ที่ส าธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน ที่ใ ช้เ พื่อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิน โดยเฉพาะ
ไม่สามารถคืนแก่ทายาทของผู้ยกให้ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตทิ ่รี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและได้รอ้ งขอความเป็ นธรรม
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีกล่าวอ้างในคาฟ้องว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ได้เสนอแนะให้ผู้ถูกฟ้องคดีพจิ ารณาให้ผู้ฟ้องคดีได้เช่าหรือใช้ประโยชน์ หรือคืนแก่ ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๒๑

หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้พจิ ารณาให้ผฟู้ ้ องคดีได้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าว แต่ผฟู้ ้ องคดียงั คงเห็นว่า
เมื่อผู้ฟ้องคดีย่นื คาร้องขอคืนที่ดนิ ที่ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี
มีห น้ า ที่ต้ อ งปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยที่ร าชพัส ดุ ท่ีใ ห้ด าเนิ น การถอนสภาพที่ร าชพัส ดุ
ทีท่ างราชการเลิกใช้ประโยชน์ซง่ึ เป็นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาและคืนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีปฏิบตั หิ น้าที่
ในการคืนทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีและให้ดาเนินการตามคาแนะนาของผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
จากบทบัญญัติมาตรา ๘๖๘ แห่งพระราชบัญญัติท่รี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกอบข้อ ๘๖๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ จะเห็นได้ว่า ที่ดินราชพัส ดุ
ที่ทางราชการได้มาโดยการยกให้จากเอกชน อาจโอนกรรมสิทธิ ์คืนให้แก่ ผู้ยกให้หรือทายาท
ของผู้ยกให้นัน้ ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าที่ดนิ ราชพัสดุนัน้ ต้องมิใช่เป็ นที่สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
ทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปจั จุบนั ที่ดนิ แปลงพิพาท
กรมอนามัยได้ปล่อยทิง้ ไว้โดยไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างและไม่มกี ารใช้ประโยชน์ใดๆ จึงเป็ นที่ราชพัสดุ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ไี ด้เลิกใช้ประโยชน์ แล้ว กรณีจงึ ต้องด้วยบทบัญญัติ

๖๘

พระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๘ การโอนกรรมสิทธิที์ ร่ าชพัสดุเฉพาะทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ให้ก ระท าโดยพระราชบัญ ญัติ ส่ ว นการโอนกรรมสิท ธิท์ ่ีร าชพัส ดุ อ่ืน ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การตราพระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง ให้มแี ผนทีแ่ สดงเขตทีร่ าชพัสดุแนบท้ายด้วย
๖๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๘ การโอนกรรมสิทธิที์ ร่ าชพัสดุคนื ให้แก่ผยู้ กให้หรือทายาทของผูย้ กให้จะกระทาได้เมือ่
(๑) ทีร่ าชพัสดุนนั ้ มิใช่เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
(๒) ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุนนั ้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้หรือมิได้ใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของผูย้ กให้ภายในสิบปีนบั แต่วนั ทีย่ กทีด่ นิ นัน้ ให้แก่ทางราชการ
(๓) ผู้ย กให้ห รือ ทายาทของผู้ย กให้ไ ด้ย่ืน เรื่อ งราวขอที่ร าชพัส ดุ ค ืน ภายในสองปี นับ แต่ ว ัน ที่ท างราชการ
แจ้งความประสงค์ทจ่ี ะไม่ใช้ประโยชน์หรือนับแต่วนั ทีค่ รบระยะเวลาตาม (๒)
ในกรณีทผ่ี ยู้ กให้หรือทายาทของผูย้ กให้ย่ืนเรื่องราวขอทีร่ าชพัสดุคนื เกินกาหนดเวลาตาม (๓) และทางราชการ
ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุนนั ้ หากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
จะพิจารณาคืนให้กไ็ ด้

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มาตรา ๙๗๐ แห่งพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุฯ ทีก่ าหนดให้มกี ารถอนสภาพการเป็ นทีส่ าธารณสมบัติ
ของแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์หรือเมื่อสิน้ สภาพ
การเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินแล้ว โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็ นบทบัญญัตทิ ่มี ี
ลัก ษณะบัง คับ ให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งต้อ งด าเนิ น การเพื่อ ให้ม ีก ารตราพระราชกฤษฎีก า
ถอนสภาพการเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินในกรณีทป่ี รากฏว่าทีร่ าชพัสดุทเ่ี ป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะแปลงใดเลิกใช้ประโยชน์ หรือ สิ้นสภาพ
การเป็ นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินแล้ว โดยกฎหมายมิได้ให้ดุลพินิจแก่หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่จะดาเนินการในประการอื่น อีก ทัง้ กฎกระทรวงดัง กล่ าวมีเ จตนารมณ์ ท่จี ะคืนกรรมสิท ธิ ์
ในทีด่ นิ ราชพัสดุให้แก่เอกชนผูย้ กให้หรือทายาทของผูย้ กให้ในกรณีทร่ี ฐั ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์
ในทีร่ าชพัสดุตามวัตถุประสงค์ของผูย้ กให้หรือแม้แต่ในกรณีทร่ี ฐั ได้เข้าใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
นัน้ แล้ว แต่ต่อมาได้เลิกใช้ประโยชน์กต็ ้องถือว่าอยู่ในเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับนี้ทส่ี ามารถ
โอนกรรมสิทธิ ์คืนให้แก่ผยู้ กให้หรือทายาทได้ ซึง่ สาหรับทีด่ นิ แปลงพิพาท หากหน่ วยงานของรัฐ
ที่เ กี่ ย วข้อ งได้ ด าเนิ น การตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบัญ ญัติท่ีร าชพัส ดุ ฯ โดยการตรา
พระราชกฤษฎีก าถอนสภาพการเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ผู้ถูกฟ้ องคดีก็สามารถ
พิจ ารณาโอนกรรมสิท ธิใ์ นที่ด ิน คืน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีใ นฐานะทายาทของผู้ย กให้ต ามเงื่อ นไข
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ต่อไปได้ ดังนัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแก่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอกระทรวงการคลัง
เพื่อดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ราชพัสดุอนั เป็ นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
ทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเมื่อทางราชการเลิกใช้ประโยชน์แล้วว่า ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อ งเลิกใช้ประโยชน์ ในที่ดนิ พิพาท ผู้ถูกฟ้ องคดีก็ย่อมมีหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะต้อ ง
พิจารณาดาเนินการรวบรวมข้อ เท็จจริงเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาดาเนินการตรา
พระราชกฤษฎีก าถอนสภาพการเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดียงั มิไ ด้
ดาเนินการดังกล่าวจึงเป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ พิพากษาให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีเสนอเรือ่ งราวข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลังเพื่อดาเนินการตรา
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับทีร่ าชพัสดุแปลงพิพาท

๗๐

พระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๙ ที่ราชพัส ดุเฉพาะที่ดนิ ที่เป็ นสาธารณสมบัติข องแผ่น ดิน ที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ
เมือ่ เลิกใช้เพือ่ ประโยชน์เช่นนัน้ หรือเมือ่ สิ้นสภาพการเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินแล้ว หรือทีร่ าชพัสดุทท่ี างราชการหวงห้ามไว้
และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่ อ ไป ให้ถอนสภาพการเป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่น ดิน หรือ ถอนการหวงห้าม
แล้วแต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มแี ผนทีแ่ สดงเขตทีด่ นิ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานัน้ ด้วย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๒๓

ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ ส ามารถพิจ ารณาโอนที่ด ิน ราชพัส ดุ แ ปลงดัง กล่ า วคืน แก่ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ต่ อ ไป
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๒/๒๕๕๕)
๖.๕.๒ การคืนที่ราชพัสดุให้แก่ผย้ ู กให้หรือทายาทของผูย้ กให้
ในกรณี ที่ มีผ้ยู กที่ ดิ นให้ ใ ช้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการโดยมิ ไ ด้
ก าหนดเงื่ อ นไขไว้ ว่ า เมื่ อ ทางราชการไม่ ใ ช้ ห รื อ เปลี่ ย นการใช้ เ พื่ อ วัต ถุป ระสงค์ อื่ น
จะต้ อ งคื น ที่ ดิ นแก่ ผ้ ยู กให้ กรณี เช่ นว่ านี้ แม้ ท างราชการจะมิ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ แต่ หากปรากฏว่ากระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ รวมไปถึง
หน่ วยงานที่เจ้าของที่ดินมีเจตนายกที่ดินให้ ได้ยินยอมให้ หน่ วยราชการอื่นนาที่ ดินไปใช้
เพื่ อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น และได้ มี ก ารน าที่ ดิ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น แล้ ว
ที่ ดิ น ย่ อ มตกเป็ นที่ ร าชพัส ดุอ ันเป็ นที่ ส าธารณสมบัติ ข องแผ่น ดิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์
ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะ ซึ่ งหากยังมีการใช้ ประโยชน์ อยู่ มิ ได้ เลิ กใช้ ประโยชน์ กรณี ย่อม
ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะโอนคืนแก่ผย้ ู กให้หรือทายาทของผูย้ กให้ แต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
บิด าของผู้ฟ้ องคดีไ ด้ยกที่ด ินให้แ ก่ ทางราชการโดยระบุ ว ตั ถุ ประสงค์ว่ า
ยกทีด่ นิ ให้กระทรวงการคลัง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) เพื่อใช้ในประโยชน์ราชการตารวจ และกรมธนารักษ์
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ก็ได้ขน้ึ ทะเบียนที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นที่ราชพัสดุ แต่ปรากฏว่าสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) มิได้เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่าว จนกระทังเมื
่ ่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗
กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔) ได้ขอใช้ท่รี าชพัสดุดงั กล่าวเพื่อก่อสร้างหัวงานโครงการ
ชลประทานเขาระกาขยาย จังหวัดตราด และได้มกี ารนาไปขอออกเป็ นหนังสือสาคัญ สาหรับ
ทีห่ ลวงด้วย ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะทายาทของผูย้ กให้เห็นว่าการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
อนุ ญ าตให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ เข้า ใช้ ท่ีดิน พิพ าทแสดงว่ า ไม่ ป ระสงค์ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ จึงยื่นเรื่องขอคืนทีด่ นิ ดังกล่าวจากทางราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ พิจารณาแล้ว ไม่ค ืนที่ดนิ ให้แก่ ผู้ฟ้อ งคดี โดยให้เหตุ ผ ลว่า ทางราชการ
ได้ใ ช้ป ระโยชน์ ใ นที่ดิน พิพ าททัง้ แปลงแล้ว โดยมีส ภาพเป็ น ที่ส าธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่จี ะคืนที่ดนิ ให้ผู้ฟ้องคดีได้ตามนัย
ข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ่รี าชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีร่ อ้ื ถอน
ประตูระบายน้ าและปรับสภาพที่ดนิ ให้อยู่ในสภาพเดิม รวมทัง้ ให้เพิกถอนที่ดนิ พิพาทออกจาก
ทะเบียนทีร่ าชพัสดุและโอนคืนให้เป็ นชื่อของบิดาผูฟ้ ้ องคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๒๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
บิดาของผูฟ้ ้ องคดีทาหนังสือและจดทะเบียนยกทีด่ นิ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ว่ า ใช้ใ นประโยชน์ ร าชการกรมต ารวจ โดยไม่ ม ีก ารระบุ เ งื่อ นไขว่ า
เมื่อ ทางราชการไม่ใ ช้ห รือ เปลี่ยนการใช้เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน แล้ว จะต้อ งคืน ที่ดินแก่ ผู้ย กให้
กรณี จ ึง เป็ น การอุ ทิศ ที่ดิน ให้ท างราชการอย่ า งไม่ ม ีเ งื่อ นไขและไม่ ไ ด้ ค ิด มูล ค่ า ตอบแทน
แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ตามวัตถุประสงค์ของผูย้ กให้โดยมิได้แจ้งให้
ผู้ยกให้ห รือ ทายาททราบ ทัง้ ยัง ยินยอมให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ น าที่ด ินไปให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔
ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างหัวงานโครงการชลประทาน ก็ถอื ว่าที่ดนิ ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สนิ
เพื่อใช้ประโยชน์ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ อันเป็ นที่สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่ นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญ ญัติท่รี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กาหนดให้การโอนที่ดิน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องกระทาโดยพระราชบัญญัติ
และการถอนสภาพจากการเป็นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภทนี้จะกระทาได้เฉพาะกรณีท่ี
เลิก ใช้ป ระโยชน์ ห รือ สิ้น สภาพจากการเป็ น ที่ส าธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน หรือ ทางราชการ
ไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่ อไป ดังนัน้ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้นาพื้นที่ส่วนใหญ่
ของที่ดนิ พิพาทไปใช้ก่อสร้างหัวงานโครงการชลประทานและได้นาพื้นที่ส่วนทีเ่ หลือไปรวมกับ
ที่ ดิ น แปลงอื่ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นโครงการเดี ย วกั น โดยมี ก ารน าไปออกเป็ น หนั ง สื อ
สาคัญ ส าหรับ ที่ห ลวงแล้ว กรณีจ ึง ไม่อ าจที่จ ะโอนคืน ที่ดิน พิพ าทให้แ ก่ ผู้ย กให้ห รือ ทายาท
ตามนั ย ข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ได้ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สี่
ไม่ ด าเนิ น การโอนกรรมสิท ธิท์ ่ีด ิน พิพ าทคืน ตามค าขอของผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ชอบด้ว ยกฎหมาย
และไม่ เ ป็ น การละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งปฏิบ ัติ พิพ ากษายกฟ้ อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๑๔
คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด
๑. การจัดสรรที่ดิน
๑.๑ การใช้อานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิ ธีการที่ได้รบั อนุญาต
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๕ การบารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๖ นิ ติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร
ผู้ ซื้ อ ที่ ดิ นในโครงการหมู่ บ้ า นจั ด สรรย่ อ มมี สิ ทธิ ใช้ สาธารณู ป โภค
ที่ ผ้จู ดั สรรที่ ดิ นจัดให้ มีขึ้น เมื่อมีการจดทะเบี ย นจัด ตัง้ นิ ติ บุค คลหมู่บ้านจัด สรร มีผล
ท าให้ ผ้ ูซื้ อ ที่ ดิ น จัด สรรเป็ นสมาชิ กนิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจัด สรรโดยผลของกฎหมาย
และมี ห น้ าที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ตามระเบี ย บเกี่ ย วกับ การใช้ ส าธารณู ป โภค การอยู่ อ าศัย
การจราจร ตลอดจนมี ห น้ าที่ ช าระเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุง รัก ษาและการจัด การ
สาธารณู ป โภค ดัง นั ้น หากผู้ซื้ อ ที่ ดิ น จัด สรรเห็น ว่ า การจดทะเบี ย นจัด ตัง้ นิ ติ บุ ค คล
หมู่บ้านจัด สรรไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธี การที่ กฎหมายกาหนด ก็ย่ อ มมี สิ ท ธิ
คัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าวได้ การที่ เจ้าพนักงานที่ ดินพิ จารณาวิ นิจฉัยคาคัดค้าน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๗๒๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของผู้ฟ้ องคดี แ ละมี ค าสัง่ ไม่ ร บั ค าคัด ค้ า น โดยไม่ ด าเนิ นการตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง
และสรุปเรื่องให้ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินพิ จารณา จึงเป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
เจ้าพนักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ
เรื่อง ขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีใจความ
โดยสรุปว่า บริษัท บ. ซึ่งได้รบั ใบอนุ ญาตให้จดั สรรที่ดนิ มิได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ใ นการบารุงรักษา
กิจการอัน เป็ นสาธารณู ปโภคในโครงการจัด สรร ผู้ซ้อื ที่ดินจัดสรรจึงได้ ประชุม กันและมีม ติ
ให้ดาเนินการจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ใช้ช่อื ว่า นิติบุค คลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓
แต่ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ม ีห นั ง สือ คัด ค้า นการขอจดทะเบีย นจัด ตัง้ นิ ติบุ ค คลหมู่บ้า นจัด สรรดัง กล่ า ว
โดยอ้ า งว่ า ข้อ ๒ และข้อ ๑๗ ของร่ า งข้ อ บัง คับ นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจัด สรรเพชรเกษม ๓
ที่ก าหนดให้ท่ปี ระชุม ใหญ่ ของสมาชิก นิติบุค คลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓ สามารถมีม ติ
กาหนดอัตราค่าใช้บริการและค่าบารุงรักษาบริการสาธารณะได้ น่ าจะมิชอบด้วยมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ และการทีข่ อ้ ๕ (๓) ของร่างข้อบังคับดังกล่าว
กาหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓ มีอานาจเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุ ง รัก ษาและจัด การในส่ ว นของบริก ารสาธารณะได้ โ ดยไม่ ต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบ
จากที่ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสมาชิก นิ ติบุ ค คลหมู่บ้า นจัด สรร น่ า จะไม่ช อบด้ว ยมาตรา ๔๘ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ ฯ อีกทัง้ ผู้ย่นื คาขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ไม่ได้ส่งบัญชีทรัพย์สนิ ที่เป็ นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามแผนผังโครงการจัดสรรทีด่ นิ
ให้ผู้ซ้ือ ที่ดิน จัด สรรก่ อ นการประชุ ม มีม ติใ ห้ ข อจดทะเบีย นจัด ตัง้ นิ ติบุ ค คลหมู่บ้า นจัด สรร
จึงไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง ว่าด้วยการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
หรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุ มตั ิดาเนินการเพื่อการบารุงรักษาสาธารณูปโภค
พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคล
หมูบ่ า้ นจัดสรรกรณีน้ีได้ดาเนินการตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ ฯ
และผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เพีย งผู้ซ้ือ ที่ดิน จัด สรรในโครงการ มิใ ช่ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตหรือ ผู้ร ับ โอน
ใบอนุ ญ าตหรือ ผู้ ร ับ โอนกรรมสิท ธิท์ ่ีด ิน อัน เป็ น สาธารณู ป โภค จึง ไม่ อ าจใช้ ส ิท ธิค ัด ค้ า น
การขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรรายนี้
เป็ นการขอจดทะเบียนโดยผู้ซ้อื ที่ดนิ จัดสรร คณะกรรมการหมู่บา้ นจัดสรรจึงสามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงและจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะได้ภายใต้การควบคุมดูแล
ของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกโดยไม่ต้องนาเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กรุงเทพมหานคร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทัง้ พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ ฯ ก็มไิ ด้บญ
ั ญัตใิ ห้ต้องจัดทา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๒๗

บัญ ชีทรัพ ย์ส ินอันเป็ นสาธารณู ปโภคและบริการสาธารณะตามแผนผัง โครงการจัดสรรที่ดิน
ส่งให้ผู้ซ้อื ที่ด ินจัดสรรก่ อ นการประชุ ม ผู้ถูก ฟ้องคดีจงึ ไม่อาจรับคาคัดค้านได้ หากผู้ฟ้อ งคดี
ประสงค์อุทธรณ์ ห รือ โต้แ ย้งค าสังไม่
่ รบั คาคัดค้าน ให้อุทธรณ์ หรือ โต้แย้งโดยทาเป็ นหนังสือ
ยื่นต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผถู้ ูกฟ้องคดี
พิจ ารณาวินิ จ ฉั ย ค าคัด ค้ า นของผู้ฟ้ องคดีแ ละมีค าสัง่ ไม่ ร บั ค าคัด ค้า นดัง กล่ า ว เป็ น กรณี ท่ี
ไม่ม ีก ฎหมายให้อ านาจให้ก ระท าได้ อ านาจในการพิจ ารณาวินิ จ ฉัย ค าคัด ค้า นยัง เป็ น ของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จังหวัด ผู้ฟ้องคดี
ไม่จาต้องอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสังดั
่ งกล่าว จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียน
จัดตัง้ การบริหาร การควบคุม และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยส่ง
คาคัดค้านการขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓ ของผู้ฟ้องคดีไปยัง
คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาและสังการต่
่
อไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้การดาเนินการเพื่อจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกรณีดงั กล่าว
มาตรา ๗๐ วรรคหก ๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ ฯ จะบัญญัติใ ห้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาต
หรือผู้รบั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รบั โอนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณูปโภค เป็ นผู้มสี ทิ ธิคดั ค้านการจัดตัง้
นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โดยอาศัยเหตุแห่งการคัดค้านว่า ตนยังปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นการบารุงรักษา
กิจการอันเป็ นสาธารณู ปโภคหรือมิได้ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวแต่มคี วามประสงค์จะปฏิบตั หิ น้าที่
ดังกล่ าวต่ อไป โดยจัดหาธนาคารหรือ สถาบันการเงินมาทาสัญ ญาค้าประกันการบารุงรักษา
๑

พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๗๐ การบารุงรักษาสาธารณู ปโภค ให้นามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช้บงั คับแก่การจัดสรรทีด่ นิ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
เมือ่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภค คัดค้านการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รบั
ใบอนุ ญ าตหรือ ผู้ร ับ โอนใบอนุ ญ าตตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ ๒๘๖ ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๑๕
หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ อันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการบารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคจริง ให้นาความ
ในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บงั คับ โดยอนุ โลม หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือผู้รบั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศ
ของคณะปฏิว ตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ ผู้ร บั โอนกรรมสิท ธิท์ ่ีดิน อัน เป็ น สาธารณู ปโภค
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการบารุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ให้ยกเลิกการดาเนินการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

๗๒๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สาธารณู ปโภคกับคณะกรรมการ อันเป็ นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ต้องยกเลิกการดาเนินการ
จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของผู้ซ้อื ที่ดนิ จัดสรรก็ต าม แต่โดยที่การจัดตัง้ นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ รับโอนทรัพย์ส ินอันเป็ นสาธารณู ปโภคไปจัดการและดูแล
บารุงรักษา ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑)๒ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ซึง่ มาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บัญญัตใิ ห้นามาตรา ๔๕๓ มาใช้บงั คับแก่การบารุงรักษา
สาธารณูปโภคสาหรับการจัดสรรที่ดนิ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ โดยอนุ โลม
และมาตรา ๔๕ วรรคสอง บัญญัตใิ ห้การขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วย
การขอจดทะเบีย นจัด ตัง้ การบริห าร การควบ และการยกเลิก นิ ติบุ ค คลหมู่ บ้ านจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้ผู้คดั ค้านการขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โดยอ้างเหตุว่า
การขอจดทะเบีย นจัด ตัง้ นิ ติบุ ค คลหมู่ บ้า นจัด สรรมิไ ด้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละ วิธ ีก าร
๒-๓

พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๔ ผู้จดั สรรที่ดนิ จะพ้นจากหน้าที่บารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้มกี ารดาเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาที่ผู้จดั สรรที่ดนิ รับผิดชอบการบารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา
๒๓ (๕) แล้วตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซ้ือ ที่ดิน จัดสรรจัดตัง้ นิติบุ ค คลหมู่บ้า นจัด สรรตามพระราชบัญ ญัติน้ี หรือ นิ ติบุค คลตามกฎหมายอื่น
เพือ่ รับโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดการและดูแลบารุงรักษา ภายในเวลาทีผ่ จู้ ดั สรรทีด่ นิ กาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๕ การจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซ้อื ทีด่ นิ จัดสรรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนแปลงย่อย
ตามแผนผังโครงการมีมติให้จดั ตัง้ และแต่งตัง้ ตัวแทนยื่นคาขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ
จังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับทีม่ รี ายการตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชือ่ นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ทีต่ งั ้ สานักงาน
(๔) ข้อกาหนดเกีย่ วกับจานวนกรรมการ การเลือกตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้นจากตาแหน่ ง และการประชุม
ของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นจัดสรร
(๕) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(๖) ข้อกาหนดเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประชุมใหญ่
การขอจดทะเบียนจัดตัง้ การควบ การยกเลิก และการบริหารนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๔
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตัง้ การบริหาร การควบและการยกเลิกนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๘ ในกรณีมผี คู้ ดั ค้านภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๗ โดยอ้างเหตุว่าการขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
มิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด ให้เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริง และสรุ ป เรื่อ งให้ ค ณะกรรมการพิจ ารณาโดยเร็ว เมื่อ คณะกรรมกา รพิจ ารณาเห็ น เป็ น ประการใดให้แ จ้ ง
ผูค้ ดั ค้าน และเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาทราบภายในสิบห้าวัน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๒๙

ทีก่ ฎหมายกาหนดได้ ดังนัน้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรโครงการหมู่บา้ นเพชรเกษม ๓
ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิในการได้ใช้สาธารณู ปโภคที่ผู้จดั สรรที่ดนิ ได้จดั ให้มขี ้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ
ตามแผนผัง และโครงการที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าต ซึ่ง ตกอยู่ใ นภาระจ ายอมเพื่อ ประโยชน์ แ ก่ ท่ีดิน
ของผู้ฟ้ อ งคดีแ ละเป็ น หน้ า ที่ของผู้จดั สรรที่ด ินที่จ ะบารุง รัก ษาสาธารณู ปโภคดัง กล่ าว ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๔๓๕ ประกอบมาตรา ๖๙๖ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ประกอบกับการจดทะเบียน
จัด ตัง้ นิ ติบุ ค คลหมู่บ้า นจัด สรรมีผ ลท าให้ผู้ฟ้ องคดีต กเป็ น สมาชิก นิ ติบุ ค คลหมู่บ้า นจัด สรร
โดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง๗ และมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การอยู่อาศัยและการจราจรภายในทีด่ นิ จัดสรร ตามทีน่ ิตบิ ุคคล
หมู่บ้านจัดสรรกาหนด ตลอดจนมีหน้ าที่ชาระเงินค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณู ปโภคในส่ ว นที่นิ ติบุ คคลหมู่บ้ านจัดสรรมีหน้ าที่บ ารุ งรักษา ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ ง๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ดีย วกัน การจดทะเบีย นจัด ตัง้ นิ ติบุ ค คลหมู่ บ้า นจัด สรร
๕-๘

พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๓ สาธารณู ป โภคที่ผู้จ ัด สรรที่ดิน ได้จ ัด ให้ม ีข้ึน เพื่อ การจัด สรรที่ดิน ตามแผนผัง และโครงการ
ที่ไ ด้ร บั อนุ ญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่ น ให้ต กอยู่ในภาระจายอมเพื่อ ประโยชน์ แ ก่ท่ีดิน จัด สรร และให้เป็ น หน้ า ที่
ของผู้จดั สรรที่ดิน ที่จะบ ารุง รักษาสาธารณู ปโภคดังกล่ าวให้ค งสภาพดัง เช่น ที่ไ ด้จดั ท าขึ้น นัน้ ต่ อ ไป และจะกระทาการใด
อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรือเสือ่ มความสะดวกมิได้
ให้ผู้จ ัด สรรที่ดิน จัด หาธนาคารหรือ สถาบัน การเงิน มาท าสัญ ญาค้ า ประกัน การบ ารุ ง รัก ษาสาธารณู ป โภค
ซึง่ ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ได้จดั ให้มขี น้ึ และยังอยู่ในความรับผิดชอบในการบารุงรักษาของผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ
และให้นามาตรา ๒๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๗ เมื่อ จัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แล้ว ให้ผู้ซ้ือ ที่ดิน จัดสรรทุกรายเป็ น สมาชิก
นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๘ เพือ่ ประโยชน์ของผูซ้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรร ให้นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดระเบียบเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
(๒) กาหนดระเบียบเกีย่ วกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในทีด่ นิ จัดสรร
(๓) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
มีหน้าทีบ่ ารุงรักษาจากสมาชิก
(๔) ยื่นคาร้องทุกข์หรือเป็ นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกีย่ วกับกรณีทก่ี ระทบสิทธิหรือประโยชน์ ของสมาชิกจานวน
ตัง้ แต่สบิ รายขึน้ ไป
(๕) จัดให้มบี ริการสาธารณะเพือ่ สวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์
(๖) ดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง หรือข้อ บังคับ
ของคณะกรรมการทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
การดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากมติทป่ี ระชุมใหญ่ของสมาชิก
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๙ ใบอนุ ญาตหรือการอนุ ญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยงั มีผ ลใช้บงั คับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ ให้ถือว่ าเป็ น ใบอนุ ญาตและการอนุ ญาต
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

๗๓๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เพชรเกษม ๓ จึง มีผ ลกระทบต่ อ สิท ธิห รือ หน้ า ที่ ข องผู้ ฟ้ องคดี การที่ ผู้ ฟ้ องคดี ค ัด ค้ า น
การจดทะเบีย นจัด ตัง้ นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจัด สรรเพชรเกษม ๓ โดยเห็น ว่ า ร่ า งข้อ บัง คับ
นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรเพชรเกษม ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึ เป็ นเหตุแห่งการคัดค้านว่า
การขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลดังกล่าวไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงข้างต้น ซึ่งแตกต่างจากเหตุแห่งการคัดค้านตามมาตรา ๗๐
วรรคหก แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นผู้มสี ทิ ธิคดั ค้านการขอจดทะเบียนจัดตัง้
นิ ติบุ ค คลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓ และเมื่อปรากฏว่ า ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย่ ืน ค าคัด ค้ า นภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาคาคัดค้านของผูฟ้ ้ องคดีแล้วมีคาสังไม่
่ รบั คาคัดค้าน
โดยไม่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กรุงเทพมหานคร
พิจารณา กรณีจงึ เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ใิ นการดาเนินการ
เกีย่ วกับคาคัดค้านการขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรเพชรเกษม ๓ ของผูฟ้ ้ องคดี
พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีด าเนิ นการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง และสรุ ป เรื่อ งเกี่ย วกับค าคัด ค้า น
การขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓ ของผู้ฟ้องคดี และส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจัด สรรที่ดิน กรุ ง เทพมหานครพิจ ารณาภายในสิบ ห้ า วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ศ าล
มีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๑/๒๕๕๔)
๑.๗ การยกเลิ กการจัดสรรที่ดิน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. อาคารชุด
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒ กรรมสิ ทธิ์ ในห้องชุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๓ หนังสือกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๓๑

๒.๔ การจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๕ นิ ติบคุ คลอาคารชุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๖ การเลิ กอาคารชุด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๑๕
คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตัง้
๑. การจัดการเลือกตัง้
๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จดั ให้ มีการเลือกตัง้
กรณี ที่นายกเทศมนตรีซึ่งมีหน้ าที่ ในการแต่ งตัง้ ตัวแทนผู้สมัครกรรมการ
ตรวจคะแนนและเจ้าหน้ าที่คะแนน รวมทัง้ เคยเป็ นผู้สมัครรับเลือกตัง้ และปลัดเทศบาล
ซึ่ งมีหน้ าที่ ตรวจสอบและดาเนิ นการเสนอนายกเทศมนตรีเพื่ อ แต่ งตัง้ บุค คลดังกล่ าว
ไม่ ท าการตรวจสอบรายชื่ อ กรรมการตรวจคะแนนและเจ้ าหน้ า ที่ ค ะแนนให้ ถ กู ต้ อ ง
ทัง้ ที่ อยู่ในวิ สยั ที่ อาจใช้ ความระมัดระวังในการตรวจสอบได้ และไม่ดาเนิ นการแต่ งตัง้
ตัวแทนผู้ส มัค รทัง้ ที่ มีเวลาในการด าเนิ นการโดยไม่ ปรากฏว่ ามี ปัญ หาอุปสรรคใดๆ
พฤติ การณ์ ด ัง กล่ า วเป็ นการกระท าโดยประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรงส่ ง ผลให้
ศาลยุติธ รรมมี ค าสังว่
่ าการด าเนิ นการเลื อกตัง้ ไม่ ช อบ เป็ นเหตุให้ ไ ม่ มีผ้สู มัค รคนใด
ได้ รบั เลือกตัง้ และเทศบาลต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพื่อจัดให้ มีการเลือกตัง้ ใหม่ กรณี เป็ นการ
กระทาละเมิ ดซึ่ งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลต้ องรับผิ ดชดใช้ ค่าเสี ยหายจากการ
ละเว้นไม่ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ดงั กล่าวให้แก่เทศบาล
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิก สภาเทศบาลนครสมุ ท รปราการกรณี ค รบวาระและยกฐานะจากเทศบาลเมือ ง
เป็ น เทศบาลนครในวัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยในขณะนั น้ ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑ รัก ษาการ
นายกเทศมนตรีน ครสมุ ท รปราการ และผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๒ ด ารงต าแหน่ ง ปลัด เทศบาลนคร
สมุทรปราการ ปรากฏว่าในวันเลือกตัง้ ดังกล่ าวเกิดการทุจริตการเลือกตัง้ และมีผู้ร้องคัด ค้าน
การเลือ กตัง้ ต่อ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่ อมาศาลมีคาสังว่
่ าการเลือ กตัง้ ดังกล่ าวมีการ
กระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายสามประการ คือ ประการแรก มีการแต่งตัง้ กรรมการตรวจคะแนน
และเจ้าหน้ าที่ค ะแนนจากบุค คลที่ไม่มชี ่อื ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
ทาให้ไม่มคี ุณสมบัตทิ จ่ี ะเป็ นกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนน ประการที่สอง มีการ
ขัดขวางสิทธิของผู้ส มัค รในการแต่ งตัง้ ตัวแทนผู้สมัคร กล่ าวคือ มีผู้สมัครบางรายได้เสนอชื่อ
ตัวแทนผู้สมัคร แต่ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ลงนามรับทราบเพื่อ แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นตัวแทน

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๓๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้สมัคร ประการที่สาม มีการทุจริตการเลือกตัง้ กล่าวคือ มีบุคคลใส่บตั รเลือกตัง้ ปลอมลงไป
ในหีบบัตรเลือกตัง้ จึงมีคาสังให้
่ การเลือกตัง้ ดังกล่าวไม่มผี สู้ มัครคนใดได้รบั การเลือกตัง้ โดยชอบ
เทศบาลนครสมุทรปราการ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) จึงจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ ต่อมา กระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีความเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ สองซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบจัดการเลือกตัง้ กระทาการโดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ งึ ต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จา่ ยทีต่ ้องจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
มีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองได้อุทธรณ์คาสัง่
ข้างต้นต่ อ ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีคาสังยกอุ
่
ทธรณ์ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองจึงฟ้ อ ง
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ รวมทัง้ คาวินิจฉัยของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ก่ อ นมี พ ระราชกฤษฎี ก ายกฐานะผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ จากเทศบาลเมือ ง
เป็ นเทศบาลนคร นัน้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมได้ครบวาระและได้มกี าร
ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๒ แล้ว แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ
ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ก็ ไ ด้ ย กเลิก ประกาศการเลือ กตัง้ เดิม และประกาศให้ ม ีก ารเลือ กตัง้ ใหม่
ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จึง แสดงได้ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ และเจ้า หน้ า ที่ท่ีร บั ผิด ชอบ
รวมถึงผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองได้เตรียมการเลือกตัง้ มาแล้วก่อนมีประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ ข้ออ้าง
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองที่ว่ามีเวลาในการตรวจสอบน้ อยจึงเกิดข้อผิดพลาดขึน้ จึงไม่อาจรับฟงั ได้
ส่วนการแต่งตัง้ ตัวแทนผู้สมัครเข้าประจาหน่ วยเลือกตัง้ นัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ ได้ ม ีก ารยื่น ขอแต่ ง ตัง้ ตัว แทนผู้ ส มัค รเวลาประมาณ ๙ นาฬิ ก า
และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติซ่งึ ไม่พบว่ามีเหตุบกพร่องใดๆ จึงเสนอต่อผู้ฟ้องคดีท่ี ๒
เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา แต่ ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ได้เสนอผู้ฟ้อ งคดีท่ี ๑ ในทันที จึงเห็นได้ว่า
ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สองสามารถด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ม ีก ารแต่ ง ตั ง้ ตั ว แทนผู้ ส มัค รให้ ส มบู ร ณ์ ไ ด้
ก่ อ นวัน เลือ กตัง้ แต่ ก็ม ิไ ด้ ด าเนิ น การดัง กล่ า ว ประกอบกับ ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ เคยเป็ น ผู้ส มัค ร
รับ เลือ กตัง้ ย่อ มรู้ดีว่ า ต้อ งมีก ารแต่ ง ตัง้ ตัว แทนผู้ส มัค รเพื่อ ใช้ส ิท ธิใ นการตรวจสอบ ผลการ
นับคะแนนให้เ ป็ นไปโดยถู กต้อ งและเที่ยงธรรม ดัง นัน้ เมื่อ ผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ สองย่อมทราบดีว่ า
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทุกคนต้องการให้เจ้าหน้าทีท่ ด่ี าเนินการเลือกตัง้ มีความเป็ นกลางและต้องการ
ให้มตี วั แทนฝ่ายตนเข้าไปรักษาสิทธิและประโยชน์ของตน โดยกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่
คะแนน และตัวแทนผู้ส มัคร มีส่ ว นเกี่ยวข้องในการที่จ ะท าให้ก ารเลือ กตัง้ เป็ น ไปโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมาย บริสุ ทธิ ์ ยุติธ รรม การที่ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สองไม่ทาการตรวจสอบรายชื่อ กรรมการ
ตรวจคะแนนและเจ้าหน้ าที่คะแนนให้ถูกต้อง แม้จะอ้างว่าใช้บญ
ั ชีรายชื่อเดิม แต่เมื่อได้มกี าร
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๓๕

เตรียมการเลือกตัง้ มาก่ อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ จึงอยู่ในวิสยั ที่
ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สองอาจใช้ ค วามระมัด ระวัง โดยการตรวจสอบก่ อ นแต่ ห าได้ ใ ช้ ไ ม่ และการ
ไม่ดาเนินการเพื่อให้มกี ารแต่งตัง้ ตัวแทนผู้สมัครทัง้ ที่มเี วลาในการดาเนินการโดยไม่ปรากฏว่า
ั หาอุ ปสรรคใดๆ อันเป็ นการละเว้ นไม่ ปฏิบ ัติหน้ าที่ พฤติ ก ารณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สอง
มีป ญ
จึง เป็ น การกระท าโดยประมาทเลิน เล่ อ อย่า งร้า ยแรง เป็ น ผลให้ศ าลจัง หวัด สมุท รปราการ
มีคาสังว่
่ าการดาเนินการเลือกตัง้ ไม่ชอบ ทาให้ไม่มผี ู้สมัครคนใดได้รบั การเลือกตัง้ โดยชอบ
และต้ อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ยเพื่อ ด าเนิ น การจัด ให้ม ีก ารเลือ กตัง้ ใหม่ ค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๔)
๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตัง้
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตัง้
๒.๑ ผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผู้บริ หารท้องถิ่ น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒ ผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๑๖
คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน
๑. งานทะเบียนราษฎร
ตามหลักนิ ติรฐั องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ ของรัฐฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปกครอง
จะกระทาการใดที่ กระทบกระเทื อนต่ อสิ ทธิ เสรีภาพของประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายให้ อ านาจไว้ อ ย่ างชัด แจ้ ง และจะต้ อ งใช้ อานาจนั น้ ภายในกรอบรวมทัง้
จะต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่บทบัญญัติแห่ งกฎหมายกาหนดไว้ด้วย ดังนัน้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใดให้ อานาจแก่ นายทะเบียนในการแจ้งย้ายชื่ อบุคคล
ผู้มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า น แต่ มิ ไ ด้ พ กั อาศัย อยู่ ใ นบ้ า นดัง กล่ า วตลอดเวลา ออกจาก
ทะเบียนบ้านที่ มีชื่ออยู่เข้าทะเบียนบ้านกลางได้ การที่ นายทะเบียนอาเภอโพธิ์ ประทับช้ าง
มีคาสังย้
่ ายชื่ อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านที่ มีชื่ออยู่เข้าทะเบียนบ้านกลางโดยอาศัย
เหตุดงั กล่าว จึงเป็ นการกระทาโดยไม่มีอานาจ อันเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค าสัง่ ย้ า ยชื่ อ ผู้ฟ้ องคดี อ อกจากทะเบี ย นบ้ า นเป็ นค าสัง่ ทางปกครอง ก่ อ นจะ
ออกคาสังดั
่ งกล่าว นายทะเบียนอาเภอโพธิ์ ประทับช้ างจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ฟู ้ องคดีซึ่งเป็ น
ผู้ที่ จะอยู่ในบังคับของค าสัง่ ทางปกครองได้ ทราบข้ อเท็จจริ งอย่ างเพี ยงพอและมี โอกาส
ได้ โต้ แย้ งแสดงพยานหลักฐานของตนก่ อน การที่ นายทะเบี ยนอ าเภอโพธิ์ ประทับช้ าง
ออกค าสัง่ ย้ า ยชื่ อ ผู้ฟ้ องคดี อ อกจากทะเบี ย นบ้ า นที่ มี ชื่ อ อยู่ เ ข้ า ทะเบี ย นบ้ า นกลาง
โดยไม่ดาเนิ นการดังกล่าว จึงเป็ นการปฏิ บตั ิ ไม่ถกู ต้ องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิ ธีการ
อันเป็ นสาระสาคัญตามที่กฎหมายกาหนดไว้
สรุปข้อเท็จจริ ง
นายทะเบีย นอาเภอโพธิ ์ประทับช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๐
แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ด าเนิ นการย้ายชื่อ ผู้ฟ้อ งคดีออกจาก
ทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ท่ี ๑ ตาบลโพธิ ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร
และเพิม่ ชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านกลาง สานักทะเบียนอาเภอโพธิ ์ประทับช้าง ตามคาร้องเรียน
เนื่ อ งจากเห็น ว่ า การแจ้ง ย้า ยที่อ ยู่ข องผู้ฟ้ องคดีม าอยู่บ้า นเลขที่ด ัง กล่ า ว เป็ น การแจ้ง ย้า ย
ผิดข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วย
การจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๑.๒/๒๗๓๖๒
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ กล่าวคือ เป็ นการแจ้งย้ายแต่ช่อื เข้าทะเบียนบ้านแต่ตวั บุค ล
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๓๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไม่ได้เข้าอยู่อาศัยจริง เพื่อการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ น และต่อมานายอาเภอโพธิ ์ประทับช้าง
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นโดยไม่มชี ่อื ผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดี
จึง ยื่น ค าร้อ งขอเพิ่ม ชื่อ ผู้ ฟ้ องคดีใ นทะเบีย นบ้า นเลขที่เ ดิม และขอเพิ่ม ชื่อ ในบัญ ชีร ายชื่อ
ผู้มสี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่ บ้าน แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่อนุ ญาต ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีค าพิพากษาหรือ ค าสัง่ ให้เ พิ่ม ชื่อ ผู้ฟ้ องคดีใ นบ้า นเลขที่พ ิพ าทและในบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ม ีส ิท ธิ
เลือกผูใ้ หญ่บา้ นดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตามหลัก นิ ติรฐั นัน้ องค์ก รของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐฝ่ายบริห ารและฝ่ายปกครอง
จะกระทาการใดที่ก ระทบกระเทือ นต่ อ สิทธิเ สรีภาพของประชาชนได้ ก็ต่ อ เมื่อ มีบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมายให้อานาจไว้อย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อานาจนัน้ ภายในกรอบและปฏิบตั ิตาม
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่บ ทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมายก าหนดไว้ ด้ว ย ดัง นั น้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ในฐานะเจ้าหน้ าที่ของรัฐฝ่ายปกครองจะออกคาสังใดๆ
่
ที่กระทบต่ อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายให้อานาจไว้อย่างชัดแจ้ง และโดยทีอ่ านาจของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็ นเพียง
อานาจทัวไปในการแก้
่
ไขรายการทะเบียน และหลักฐานทะเบียนให้ถูกต้องเท่านัน้ เมื่อไม่ปรากฏว่า
มีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดทีก่ าหนดว่า ผูม้ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนบ้านใดจะต้องพักอาศัยอยู่ในบ้าน
ดังกล่าวตลอดเวลา มิฉะนัน้ ให้นายทะเบียนมีอานาจแจ้งย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวจากทะเบียนบ้าน
ทีม่ ชี ่อื อยูเ่ ข้าทะเบียนบ้านกลางได้ ซึง่ หากมีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเช่นนัน้ จริง ก็ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ม่ี ภี ูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดหนึ่ง แต่มคี วามจาเป็ นต้องไป
ทางานหรือไปศึกษาอยูใ่ นอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมิได้มคี วามประสงค์ทจ่ี ะย้ายภูมลิ าเนาไปอยู่ในจังหวัด
ที่ไปทางานหรือไปศึกษา อีกทัง้ ส่งผลให้ บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ ไม่ว่า
จะเป็ นการเลือกตัง้ ระดับชาติหรือระดับท้องถิน่ ตลอดจนไม่สามารถยื่นคาร้องขอคัดสาเนาและ
ขอคารับรองของราชการเพื่อนาไปใช้อ้างอิง หรือใช้สทิ ธิต่างๆ ได้เหมือนอย่างทะเบียนบ้านเดิม
ส่ วนหนั งสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๑.๒/๒๗๓๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นั น้
มีสถานะเป็ นเพียงหนังสือตอบข้อหารือระหว่างผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี กับกระทรวงมหาดไทย
๑

พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๐
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อ ได้ว่า การดาเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดาเนินการ
จัดทาหลักฐานทะเบีย นต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ได้ ดาเนิน การไปโดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย ระเบีย บ หรือ โดยอ าพราง
หรือโดยมีร ายการข้อ ความผิดจากความเป็ นจริง ให้น ายทะเบีย นมีอานาจสังไม่
่ ร บั แจ้ง จาหน่ ายรายการทะเบีย น เพิกถอน
หลักฐานทะเบียน และดาเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๓๙

เรื่อง หารือการเลือกผู้ใหญ่บา้ นเท่านัน้ มิได้มสี ถานะเป็ นกฎหมายที่ให้อานาจผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ในการมีค าสัง่ ย้ า ยชื่อ บุ ค คลใดออกจากทะเบีย นบ้ า นเข้ า ทะเบีย นบ้ า นกลางได้ ดัง นั ้น
การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีค าสัง่ ย้า ยชื่อ ผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากทะเบีย นบ้ า นเดิม และเพิ่ม ชื่อ ใน
ทะเบียนบ้านกลางส านัก ทะเบียนอ าเภอโพธิ ์ประทับช้าง จึง เป็ นการกระทาโดยไม่มอี านาจ
อันเป็นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
และโดยที่คาสังย้
่ ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นคาสัง่
ทางปกครอง จึงต้องให้คู่กรณีมโี อกาสที่จะได้รบั ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แ ย้งและแสดงพยานหลัก ฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ๒ แห่งพระราชบัญ ญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย เมื่อกรณีน้ีปรากฏว่า ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จะมีค าสังย้
่ ายชื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีอ อกจากทะเบีย นบ้า น มิไ ด้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น ผู้ท่ีจ ะ
อยู่ในบังคับของค าสังทางปกครอง
่
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตน จึงเป็ นกรณีทผ่ี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามรูปแบบ
ขัน้ ตอน และวิธ ีก ารอันเป็ นสาระสาคัญ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จึงไม่ชอบด้ว ยมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทัง้ นี้ การออกค าสังทางปกครองข้
่
างต้นไม่ ใ ช่กรณี
มีความจาเป็ นเร่งด่วน อันเข้าข้อยกเว้นทีไ่ ม่ต้องให้ค่กู รณีมโี อกาสทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาส
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
เนื่องจากก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะออกคาสังย้
่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้าน ได้จดั ให้ม ี
การประชุมประชาคมหมู่บา้ น โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าบ้านมาชีแ้ จงข้อเท็จจริง รวมทัง้ ได้สอบปากคา
พยานบุคคลบางกลุ่ม จึงเห็นได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ
มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้ ยกเว้นผู้ฟ้องคดี กรณีน้ี
จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว

๒-๓

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีค าสัง่ ทางปกครองอาจกระทบถึง สิท ธิข องคู่ ก รณี เจ้า หน้ า ที่ต้อ งให้คู่ก รณีม ีโ อกาส
ทีจ่ ะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณีดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีจ่ ะเห็นสมควรปฏิบตั เิ ป็นอย่างอื่น
(๑) เมื่อ มีค วามจาเป็ น รีบด่ว นหากปล่ อ ยให้เนิ่น ช้าไปจะก่อ ให้เกิดความเสีย หายอย่ างร้ายแรงแก่ผู้ห นึ่งผู้ใด
หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๔๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

นอกจากนี้ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎรฯ เป็ นบทบัญญัติ
ทีใ่ ห้อานาจนายทะเบียนในการเรียกเจ้าบ้านหรือบุคคลใดๆ มาชีแ้ จงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ
เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร โดยเมื่อนายทะเบียนเรียกบุคคลดังกล่าวมาชีแ้ จงแล้ว
ก่อนจะออกคาสังทางปกครองที
่
่อาจกระทบสิทธิของบุคคลใด นายทะเบียนก็ยงั คงต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครองฯ เนื่อ งจาก
เป็ นบทบัญ ญัติท่รี บั รองสิทธิของคู่ก รณีท่จี ะได้มโี อกาสทราบข้อ เท็จจริงและมีโอกาส โต้แย้ง
แสดงพยานหลัก ฐานของตนก่ อ นที่เ จ้า หน้ า ที่จ ะออกค าสัง่ ทางปกครอง ในทางกลับ กัน
หากนายทะเบียนใช้อานาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎรฯ แล้ว
ไม่ ป ระสงค์ท่ีจ ะออกค าสัง่ ทางปกครอง นายทะเบีย นก็ไ ม่ ต้ อ งด าเนิ น การตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ อีกแต่ อย่างใด ข้อ กล่ าวอ้าง
ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ว่ า ก่ อ นออกค าสัง่ พิพ าทได้ด าเนิ น การตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎรฯ แล้ว จึงไม่อาจรับฟงั ได้
เมื่อค าสังของผู
่
้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นค าสังที
่ ่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย จึงเห็นสมควรที่จะ
ก าหนดค าบัง คับ ให้ เ พิก ถอนค าสัง่ ดัง กล่ า วโดยให้ม ีผ ลย้อ นหลัง ไปถึง วัน ที่ค าสัง่ ข้า งต้ น
มีผลใช้บงั คับ คือ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีผลในทางนิตนิ ัยว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผู้มชี ่อื
อยู่ใ นทะเบียนบ้านเดิม ตัง้ แต่ วนั ที่ผู้ฟ้อ งคดีย้ายเข้ามาอยู่ใ นทะเบียนบ้านดังกล่ าวในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เมื่อนับถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเป็ นกรณีท่ี
ผูฟ้ ้ องคดีมชี ่อื อยู่ในทะเบียนบ้านพิพาทติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน ผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ น
ผูม้ คี ุณสมบัตใิ นการใช้สทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บ้านตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือก
ผูใ้ หญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการขอเพิม่ ชื่อตนเองต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
ก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า ๓ วัน ตามข้อบังคับดังกล่าว จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบฉบับเดียวกัน ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมีภาระหน้าทีต่ ้องเพิม่ ชื่อผูฟ้ ้ องคดี
ในบัญ ชีผู้ม ีส ิท ธิเ ลือ กผู้ ใ หญ่ บ้ า น โดยศาลไม่ จ าต้ อ งก าหนดค าบัง คับ แต่ ค วรก าหนดไว้
เป็ นข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธกี ารดาเนินการให้เป็ นไปตามคาพิพากษา พิพากษาให้
เพิ ก ถอนค าสั ง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ที่ ย้ า ยชื่ อ ผู้ ฟ้ องคดี อ อกจากทะเบี ย นบ้ า นพิ พ าท
เข้าทะเบียนบ้านกลางสานักทะเบียนอาเภอโพธิ ์ประทับช้าง โดยให้มผี ลย้อนหลังนับตัง้ แต่วนั ที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึง่ เป็ นวันทีอ่ อกคาสังเป็
่ นต้นไป โดยมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธกี ารดาเนินการให้เป็ นไปตามคาพิพากษา คือ ให้ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพิม่ ชื่อผู้ฟ้องคดีในบัญชี
ผู้มสี ิทธิเ ลือ กผู้ใ หญ่ บ้านในวันที่ ๑ มิถุ นายน ๒๕๔๙ ให้แล้ว เสร็จภายในกาหนดสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่มคี าพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๒๒/๒๕๕๕
ที่ อ.๑๒๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๒๔/๒๕๕๕ และที่ อ.๑๒๕/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๔๑

ฝ่ ายปกครองมี ห น้ าที่ ต้ อ งค านึ งถึ ง หลัก การมี สิ ทธิ ในการปกป้ องตนเอง
ของประชาชนอันเป็ นหลักกฎหมายทัวไป
่ โดยการให้ โอกาสแก่ประชาชนในการโต้ แย้ง
และแสดงพยานหลัก ฐานของตนก่ อ นที่ จะวิ นิจฉั ย สังการในเรื
่
่ อ งใดที่ อ าจกระทบต่ อ
สถานภาพของสิ ท ธิ หรื อหน้ าที่ ข องประชาชนดังกล่ าว ดังนั น้ การที่ ผ้อู านวยการเขต
มีคาสังจ
่ าหน่ ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่ได้ให้ โอกาสแก่บุคคล
ดังกล่าวได้โต้ แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคาสัง่ จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
อันเป็ นขัน้ ตอนหรือวิ ธีการอันเป็ นสาระสาคัญในการประกันสิ ทธิ หรือหน้ าที่ ของบุคคล
ข้างต้น อันเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ส านัก งานเขตบางกะปิ ซ่งึ เป็ นส านั ก งานเขตที่ผู้ฟ้ อ งคดีเ คยมีช่ อื อยู่ใ นทะเบียนบ้า น
มีหนังสือถึงผู้อานวยการเขตพระนคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) แจ้งให้จาหน่ ายชื่อและรายการบุคคล
ของผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๙ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากสานักงานเขตบางกะปิ ตรวจสอบ
ทะเบียนบ้านที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีช่อื อยู่ย้อนหลังกลับไปพบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มชี ่ อื อยู่ในทะเบียนบ้าน
เลขที่ ๓/๕๕ หมูท่ ่ี ๓ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
เคยอยู่มาตัง้ แต่ ก่ อ นปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และแจ้งย้ายออก จึงเป็ นบุค คลที่มอี ยู่ ใ นทะเบียนบ้า น
โดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ต่อมา ผูช้ ่วยนายทะเบียนท้องถิน่ เขตพระนครได้จาหน่ ายชื่อ
และรายการบุ คคลของผู้ฟ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๙ ดังกล่าว และมีหนังสือ แจ้ง
เจ้า บ้า นเลขที่ข้างต้น ให้นาส าเนาทะเบียนบ้า นไปแสดงต่ อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตพระนคร
เพื่อแก้ไขรายการให้ถูกต้อง รวมทัง้ มีหนังสือแจ้งสานักงานเขตบางกะปิว่าสานักงานเขตพระนคร
ได้ดาเนินการจาหน่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๙ แล้ว และจาหน่ ายชื่อผูฟ้ ้ องคดี
ในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอน ๑) สานักทะเบียนท้องถิน่ เขตจอมทอง (สานักทะเบียนท้องถิน่
เขตที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีช่อื อยู่ก่อนย้ายมาอยู่ ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปจั จุบนั ) เป็ นการเฉพาะราย
รวมทัง้ รายงานการจาหน่ ายชื่อผู้ฟ้ องคดีไปยังสานักทะเบียนกลางเรียบร้อ ยแล้ว หลังจากนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีได้ยน่ ื คาร้องขอเพิม่ ชื่อเข้าในทะเบียนบ้านทีถ่ ูกจาหน่ าย แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้ว
ยืนยันว่าไม่สามารถเพิม่ ชื่อผูฟ้ ้ องคดีในทะเบียนบ้านดังกล่าวได้ รวมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดี
ให้มายื่นค าร้อ งขอเพิ่มชื่อ เพื่อ จะได้ด าเนิ นการส่ ง ตัว ผู้ฟ้ อ งคดีไ ปพิสูจน์ ส ญ
ั ชาติท่สี านัก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าการดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่ อ งจากไม่ เ รีย กให้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ช้ีแ จงข้อ เท็จ จริง หรือ แสดงหลัก ฐานต่ า งๆ ก่ อ น อีก ทัง้
ไม่ได้เสนอเรื่องให้นายอาเภอเป็ นผู้อนุ มตั กิ ่อนการจาหน่ ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้เ พิก ถอนค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
ที่จาหน่ ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านพิพาท รวมทัง้ ให้เพิม่ ชื่อ
ผูฟ้ ้ องคดีเข้าในทะเบียนบ้านดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ ง ๖ ของระเบีย บส านั ก ทะเบีย นกลาง ว่ า ด้ว ย
๔-๕

พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี รวมทัง้ การจัดเก็บข้อมูลทะเบียน

ประวัตริ าษฎร
“ข้อมูลทะเบียนประวัตริ าษฎร” หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคลเกีย่ วกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย
สัญชาติ ศาสนา ภูมลิ าเนา สถานะการสมรส วุฒกิ ารศึกษา ชื่อ บิดามารดาหรือ ผู้ร บั บุต รบุญธรรม ชื่อ คู่ส มรส และชื่อ บุต ร
และข้อมูลอื่นทีจ่ าเป็นเพือ่ การดาเนินงานทะเบียนต่ างๆ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
“ท้องถิน่ ” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหน่วยการปกครองท้องถิน่ อื่นทีผ่ อู้ านวยการ
ทะเบียนกลางโดยอนุมตั ริ ฐั มนตรีกาหนดให้เป็นท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“นายทะเบีย น” หมายความว่า นายทะเบีย นประจาส านักทะเบีย นกลาง นายทะเบีย นประจาส านักทะเบีย น
กรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนอาเภอ นายทะเบียนประจาสานัก
ทะเบียนท้องถิน่ นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผูร้ บั แจ้ง
และให้หมายความรวมถึงผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบอานาจจากนายทะเบียนหรือผูช้ ่วยนายทะเบียน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกต้องของการทะเบีย นราษฎร ให้น ายทะเบีย นมีอ านาจเรีย กเจ้าบ้าน หรือ บุคคลใดๆ
มาชี้แจงข้อ เท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ ได้ตามความจาเป็ น และเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยให้มอี านาจเข้าไปสอบถาม
ผู้อยู่ในบ้านใดๆ ได้ ตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทัง้ นี้ ให้กระทาได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้นึ
และพระอาทิตย์ตก
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๑๐ บุคคลมีชอ่ื ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
กรณีท่บี ุคคลมีช่อื และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ดาเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทัง้ พยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถ้ามี)
(๒) รวบรวมหลักฐานทัง้ หมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอาเภอแห่งท้องที่
(๓) เมือ่ นายอาเภอได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ล้ว ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ จาหน่ ายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปทีว่ ่า “จาหน่ ายตามคาร้อง
ที.่ .. ลงวันที.่ .. หรือ หนังสือที.่ .. ลงวันที.่ ..” แล้วแต่กรณี แล้วให้ลงลายมือชือ่ และวันเดือนปีกากับไว้
(๔) รายงานการจาหน่ายตามระเบียบทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๓๒ (๔)
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๔๓

การจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้นายทะเบียนมีอานาจเรียกให้เจ้าบ้านหรือ
บุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ ได้ตามความจาเป็ น และเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยสามารถเข้าไปสอบถามผูท้ ่อี ยู่ในบ้านใดๆ ได้ตามอานาจหน้าที่ เพื่อความถูกต้อง
ของการทะเบียนราษฎร และการที่นายทะเบียนจะสังจ
่ าหน่ ายชื่อและรายการบุคคลใดออกจาก
ทะเบีย นบ้ า นได้ กฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งมีก ารสอบสวนพยานหลัก ฐานทัง้ พยานบุ ค คล
และพยานเอกสารก่อน เนื่องจากการสังจ
่ าหน่ ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เป็ นการดาเนินการของฝ่ายปกครองทีม่ ผี ลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้ าทีข่ องบุคคล
ฝ่ายปกครองจึงมีหน้ าที่ต้องคานึงถึงหลักการมีสทิ ธิในการปกป้องตนเองของประชาชนอันเป็ น
หลักกฎหมายทัวไปที
่
่ประกันสิทธิแ ก่ บุคคลในการปกป้อ งนิ ติฐานะของตนจากการใช้อ านาจ
ของฝา่ ยปกครอง โดยการให้โอกาสแก่บุคคลในการโต้แย้งชีแ้ จงและแสดงพยานหลักฐานของตน
ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะวินิจฉัยสังการในเรื
่
่องดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจาก
ได้รบั แจ้งจากสานักงานเขตบางกะปิ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นบุคคลที่มชี ่อื ในทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๒ โดยผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น ไม่ได้
สอบสวนหรือให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลัก ฐานก่ อ นที่จะดาเนินการ
จาหน่ ายชื่อและรายการบุคคลของผูฟ้ ้ องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๙ แต่อย่างใด ดังนัน้
กระบวนการในการสัง่ จ าหน่ า ยชื่อ และรายการบุ ค คลของผู้ฟ้ องคดีอ อกจากทะเบีย นบ้ า น
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์อนั เป็ นขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญ
ในการประกันสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล อันเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้
เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่สงจ
ั ่ าหน่ ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจาก
ทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๙ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๔/๒๕๕๕)
๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. งานทะเบียนอาวุธปื น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
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๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษทั
การโอนหุ้ น ชนิ ดระบุ ชื่ อ เมื่ อ ได้ ท าตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๑๑๒๙
วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยบริ ษัทร่วมรู้เห็นและยิ นยอมให้
มีการโอนหุ้นดังกล่าว การโอนหุ้นข้างต้ นจึงมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมาย แม้ต่อมาจะได้ มี
การทาสัญญาโอนหุ้นดังกล่ าวขึ้นอี กฉบับหนึ่ งโดยมีเงื่ อนไขว่า ถ้าผู้รบั โอนได้ รบั ชาระหนี้
ตามกาหนดเสร็จสิ้ นแล้ว ผู้รบั โอนจะคืนหุ้นให้ ผ้โู อนไป แต่ ถ้าผู้โอนยังไม่สามารถชาระหนี้
ได้ ท ัง้ หมด หุ้น ที่ โ อนมาก็จ ะตกเป็ นของผู้ร บั โอนก็ต าม เนื่ อ งจากข้ อ ตกลงในสัญ ญา
โอนหุ้น ฉบับ หลัง นี้ เป็ นเพี ย งข้ อ ตกลงให้ ผ้ โู อนมี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งเอาหุ้น ที่ โ อนไปแล้ ว
กลับคืนมาเมื่อได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงโดยการชาระหนี้ ตามสัญญาแล้ว ดังนัน้ เมื่อผู้โอน
ยัง มิ ไ ด้ ช าระหนี้ ต ามสัญ ญา จึ ง ไม่ มี ผ ลท าให้ ห้ ุน ที่ โ อนไปแล้ ว โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
กลับ มาเป็ นของผู้โ อน ผู้ร ับ โอนจึ ง มี อ านาจจ าหน่ ายจ่ า ยโอนหุ้น ดัง กล่ า วต่ อ ไปได้
และโดยที่สญ
ั ญาโอนหุ้นข้างต้นมีกรรมการของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงผู้โอนเป็ นผู้ลงนามอนุมตั ิ
ให้ โอนได้ อันถือว่ ากรรมการบริ ษัทรู้เห็นในการโอนหุ้นดังกล่ าวแล้ว จึ งไม่จาเป็ นต้ อง
จดแจ้ ง ให้ บริ ษัททราบอี ก ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม แห่ ง ประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ชย์ ผู้ร บั โอนดัง กล่ า วจึ ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น โดยชอบและมี สิ ท ธิ จ ะเข้ า ประชุ ม
ในที่ ประชุ มใหญ่ ไ ด้ เ สมอไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ มชนิ ดใดคราวใดตามมาตรา ๑๑๗๖
แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผ้ ถู ื อ หุ้น มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ร บั โอนซึ่ ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหม่
เป็ นกรรมการของบริ ษัทโดยไม่มีผ้ใู ดคัดค้ าน ผู้ถือหุ้นรายใหม่จึงเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ที่ ได้ รบั การแต่ งตัง้ โดยชอบตามมาตรา ๑๑๕๑ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
การที่ต่อมาผูถ้ ือหุ้นรายใหม่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ มเติ มกรรมการ
และอ านาจกรรมการต่ อ นายทะเบี ย นโดยใช้ ต ราประทับ ส ารองของบริ ษั ท ตามมติ
ของที่ ประชุมใหญ่ ผ้ถู ือหุ้นข้ างต้ น พร้อมทัง้ ได้ แนบเอกสารประกอบคาขอจดทะเบี ยน
ตามที่ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษทั กลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน
บริ ษั ท พ.ศ. ๒๕๓๘ ก าหนดไว้ ซึ่ ง นายทะเบี ย นได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง กรรมการเดิ ม ทุ ก คน
แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การยื่ นค าขอจดทะเบี ย นดัง กล่ า วเพื่ อ ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ค ัด ค้ าน แม้ จะมี ก าร
คัดค้านการจดทะเบียน แต่ เมื่อคาคัดค้านดังกล่าวไม่มีเหตุผลที่ จะรับฟั งได้ และระหว่าง
การพิ จารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลมีคาสังห้
่ ามมิ ให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียน
เป็ นการชั ว่ คราวหรื อ ค าสัง่ อื่ น ในท านองเดี ย วกัน นายทะเบี ย นจึ ง ย่ อ มพิ จ ารณา
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รับ จดทะเบี ย นตามค าขอดัง กล่ าวได้ ดัง นั น้ เมื่ อ ปรากฏว่ านายทะเบี ย นด าเนิ นการ
รับจดทะเบี ย นตามขัน้ ตอนที่ ก ฎหมายกาหนดไว้ รวมทัง้ ได้ พิ จารณาพยานหลัก ฐาน
ของคู่กรณี แล้วจึงวิ นิจฉั ยให้ รบั จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ
ของบริ ษทั ตามคาขอ การรับจดทะเบียนดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จดทะเบีย นเป็ น นิ ติบุ ค คลประเภทบริษัท จ ากัด มีทุ น จดทะเบีย น
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็ น ๒๕,๐๐๐ หุ้น มีกรรมการทัง้ หมด ๖ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑ และผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยกรรมการที่จ ะท าการแทนบริษัท ได้ คือ กรรมการสองในสี่ค น
ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ หรือผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ รวมเป็ นสามคน และประทับตราสาคัญ
ของบริษัท ต่ อ มา นาย ส. กับ พวกรวม ๕ คน มีหนังสือ ถึงคณะกรรมการบริษัทร้อ งขอให้
นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษทั เพื่อแจ้งเรื่องการถือครองหุ้นของผู้ถอื หุ้นใหม่ เรื่องพิจารณา
แต่ ง ตัง้ กรรมการเข้า ใหม่ และเรื่อ งเปลี่ย นแปลงอ านาจกรรมการ เนื่ อ งจากได้ถือ ครองหุ้น
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จานวน ๒๒,๕๐๐ หุน้ หลังจากนัน้ ได้มกี ารประชุมวิสามัญใหญ่ผู้ถอื หุ้น
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบอานาจเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
แต่ประธานที่ประชุมตรวจสอบพบว่าการมอบฉันทะของผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ถูกต้องตรงกับเลขที่หุ้น
และจ านวนหุ้น ตามที่ป รากฏในบัญ ชีผู้ถือ หุ้น ของบริษัท จึง ไม่ม ีส ิท ธิเ ข้า ประชุ ม หรือ ลงมติ
ออกเสียงในที่ประชุม แต่ได้อนุ โลมให้ผู้รบั มอบฉันทะดังกล่าวอยู่ในที่ประชุ มเพื่อสังเกตการณ์
และนาผลการประชุมไปแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ ซึ่งผลการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
มีด ังต่ อ ไปนี้ ระเบีย บวาระที่ ๑ รับ ทราบการถือ ครองหุ้น ของผู้ถือ หุ้นใหม่ โดยผู้ถือ หุ้นเดิม
บางส่วนได้ร่วมกันโอนหุ้นจานวน ๒๒,๕๐๐ หุ้น ให้แก่นาย ส. และนาย ส. ได้โอนหุ้นบางส่วน
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหม่ โดยนาย ส. ได้ น าสัญ ญาโอนหุ้ น ดัง กล่ า วมาแสดงต่ อ ที่ป ระชุ ม
เพื่อ พิจ ารณาและรับ ทราบ ซึ่ง ที่ป ระชุ ม รับ ทราบการโอนหุ้น ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณากรณีการโอนหุ้นจานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองเพื่อเป็ น
การค้าประกันตามสัญญาซื้อ ขายที่ดิน ซึ่งจะต้อ งโอนหุ้นคืนเมื่อ ผู้ซ้อื ที่ดินปฏิบตั ิต ามสัญ ญา
ซื้อขายที่ดนิ แล้ว แต่ผู้จดั การมรดกและทนายความผู้ดูแลกองมรดกของผู้รบั โอนหุ้นดังกล่าว
ชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า หุ้นจานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้นข้างต้น ได้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของผู้รบั โอน
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ
ทัง้ นี้ ได้เคยมีหนังสือชีแ้ จงและปฏิเสธการคืนหุน้ ไปยังผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองจนเป็ นทีเ่ ข้าใจและยอมรับ
โดยการจดทะเบียนแก้ ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้นของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึง่ ผลปรากฏว่าทีป่ ระชุมรับทราบว่าการโอนหุ้นดังกล่าวถูกต้องตามข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพื่อแทนทีก่ รรมการทีล่ าออก
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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เนื่องจากได้โอนหุ้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นใหม่แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้ล งมติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่จานวน
๔ คน ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ ซึ่งทีป่ ระชุมมีมติให้
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
เป็ นให้กรรมการสามในหกคนระหว่างกรรมการใหม่จานวน ๔ คน ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒
ร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณา
เรื่องอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรรมการใหม่รวม ๓ คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษทั ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ป ระชุ ม ใหญ่ ซึ่ง ที่ป ระชุ ม รับ ทราบการประชุ ม และมีม ติใ ห้ด าเนิ น การได้โ ดยไม่ม ีผู้ใ ด
ออกเสียงคัดค้าน ส่ วนผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ งดออกเสียงในระเบียบวาระที่ ๒ ถึงระเบียบวาระที่ ๔
ต่อมา กรรมการใหม่จานวน ๓ คน ได้ย่นื คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า – ออก
และแก้ ไ ขเพิ่ม เติม จ านวนหรือ ชื่อ กรรมการลงชื่อ ผู ก พัน บริษัท ต่ อ นายทะเบีย นส านั ก งาน
บริการจดทะเบียนธุ รกิจ ๖ (ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑) ตามมติท่ปี ระชุมใหญ่ ว ิสามัญ ผู้ถือ หุ้นข้างต้น
โดยประทับ ตราส ารองของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ในค าขอ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง มีหนังสือ แจ้งให้
ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สองทราบถึ ง การยื่น ค าขอจดทะเบี ย นดัง กล่ า วพร้ อ มทัง้ แจ้ ง สิ ท ธิค ัด ค้ า น
การจดทะเบียนข้างต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองมีหนังสือคัดค้านการจดทะเบียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ว่า หุ้นที่มกี ารโอนไปแล้วบางส่ วนดังกล่ าวเป็ นหุ้นชนิดระบุช่อื และยังมิได้จดแจ้งการโอน
ลงในทะเบีย นผู้ถือ หุ้น จึง ใช้ย นั บริษัท หรือ บุ ค คลภายนอกไม่ไ ด้ ท าให้ก ารออกเสีย งลงมติ
ในการประชุมผู้ถอื หุ้นไม่มผี ลตามกฎหมาย หุ้นข้างต้นจึงยังคงเป็ นกรรมสิทธิ ์ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สอง
แม้ว่าจะมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถอื หุ้นไปแล้วก็ตาม เนื่องจากการโอนหุ้นดังกล่าว
เป็ นการโอนเพื่อประกันหนี้ มิใ ช่ก ารโอนเพื่อ ชาระหนี้ แ ละกรรมสิทธิ ์ในหุ้นยัง เป็ นของผู้โ อน
เมื่อยัง มีก ารผ่ อนผันการชาระหนี้ จึง ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ สองผิดนัด ชาระหนี้ การแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และการใช้ต ราส ารองของบริษัท ในการยื่น ค าขอจดทะเบีย นก็ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมาย ขอให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ปฏิเสธการจดทะเบียนดังกล่าว และต่อมาผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองได้ย่นื หนังสือชีแ้ จง
และขอยับยัง้ การจดทะเบียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ อีกครัง้ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า
คาคัดค้านและคาชี้แจงขอยับยัง้ การจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองไม่มเี หตุ ผลที่จะรับฟงั ได้
โดยเห็นชอบให้รบั จดทะเบียนได้ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองจึงอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่ออธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าซึง่ พิจารณาแล้วมีคาสังให้
่ ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้
มีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่รบั จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการและอานาจกรรมการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
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คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สัญญาโอนหุน้ ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ กับผูร้ บั โอน จานวนทัง้ สิน้ ๑๐,๐๐๐ หุน้
ได้ท าเป็ นหนัง สือ ลงลายมือ ชื่อ ผู้โ อนและผู้ร บั โอน และมีพ ยานรับ รองลายมือ ชื่อ ผู้โ อนและ
ผูร้ บั โอน อันเป็ นการปฏิบตั ติ ามแบบของการโอนหุน้ ชนิดระบุช่อื ตามมาตรา ๑๑๒๙ วรรคสอง๗
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว เมื่อต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ย่นื บัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น
ในวันประชุมสามัญประจาปีต่อนายทะเบียนโดยระบุว่า หุ้นจานวนทัง้ สิน้ ๑๐,๐๐๐ หุน้ เป็ นของ
ผู้รบั โอน โดยผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในฐานะกรรมการของบริษัท
จึง ถื อ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ร่ ว มรู้ เ ห็ น และยิน ยอมให้ ม ีก ารโอนหุ้ น การโอนหุ้ น ดัง ก ล่ า ว
จึง มีผ ลสมบูร ณ์ ต ามกฎหมาย แม้ต่ อ มาจะได้ม ีก ารท าสัญ ญาโอนหุ้น ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
ระหว่างผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองกับผู้รบั โอนขึน้ อีกฉบับหนึ่งระบุว่า ผู้รบั โอนได้รบั โอนหุ้น ๔๐ เปอร์เซ็นต์
เป็ นหุน้ รวมทัง้ สิน้ ๑๐,๐๐๐ หุน้ ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จากผูโ้ อน และได้รบั โอนหุน้ มาแล้วตัง้ แต่
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยมีขอ้ ตกลงเป็ นเงื่อนไขในการโอนหุ้นว่า ถ้าผูร้ บั โอนได้รบั เงินชาระหนี้
ตามก าหนดที่อ อกเช็ค ไว้ใ ห้เ สร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้ร ับ โอนก็จ ะคืน หุ้น ให้ผู้โ อนไป ถ้ า ผู้โ อน
ยังไม่ส ามารถช าระเงินได้ท งั ้ หมด หุ้น ที่โ อนมาก็จ ะตกเป็ นของผู้ร บั โอน สัญ ญานี้ผูกพันถึง
ทายาทของทัง้ สองฝ่ า ยด้ว ย เห็น ได้ว่ า ข้อ ตกลงในสัญ ญาฉบับ หลัง นี้ เ ป็ น เพีย งข้อ ตกลงให้
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองมีสทิ ธิเรียกร้องเอาหุ้นที่โอนไปแล้วตัง้ แต่ วนั ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ กลับคืนมา
เมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงโดยการชาระหนี้ตามเช็คแล้ว เมื่อข้อเท็จจริ งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
ทัง้ สองยังมิได้ชาระหนี้ตามเช็คโดยอ้างว่าผู้รบั โอนหุน้ ยังไม่ดาเนินการปลดเปลื้องภาระจายอม
ทีต่ ดิ อยูก่ บั ทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื ขายกัน จึงไม่มผี ลทาให้หุน้ ทีโ่ อนไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายกลับมาเป็ น
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สอง เมื่อผู้รบั โอนหุ้นถึงแก่ความตาย หุ้นจานวนดังกล่าวจึงตกเป็ นกรรมสิทธิ ์
ในกองมรดก ผู้จดั การมรดกของผู้รบั โอนหุ้นซึ่งถึงแก่ ความตายจึงมีอานาจจาหน่ ายจ่ายโอนหุ้น
พิพาทต่อไปได้ นอกจากนี้ แม้มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จะบัญญัตถิ งึ การโอนหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้จดแจ้งการโอนหุน้ ในทะเบียนว่าจะนามาใช้ยนั แก่บริษทั ไม่ได้

๗-๘

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๒๙ อันว่าหุน้ นัน้ ย่อมโอนกันได้โดยมิตอ้ งได้รบั ความยินยอมของบริษทั เว้นแต่เมือ่ เป็นหุน้ ชนิดระบุช่อื
ลงในใบหุน้ ซึง่ มีขอ้ บังคับของบริษทั กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การโอนหุน้ ชนิดระบุช่อื ลงในใบหุ้นนัน้ ถ้ามิได้ทาเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รบั โอน มีพยาน
คนหนึ่งเป็ นอย่างน้อ ยลงชื่อรับรองลายมือ นัน้ ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็ น โมฆะ อนึ่ง ตราสารอัน นัน้ ต้อ งแถลงเลขหมายของหุ้น
ซึง่ โอนกันนัน้ ด้วย
การโอนเช่นนี้จะนามาใช้แก่บริษัท หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทัง้ ชื่อและสานักของ
ผูร้ บั โอนนัน้ ลงในทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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แต่ก็หมายถึงกรณีท่ผี ู้โอนและผู้รบั โอนโอนหุ้นกันเองโดยบริษทั มิได้รเู้ ห็นด้วย กฎหมายจึงให้
ถือตามทีป่ รากฏอยูใ่ นทะเบียน ดังนัน้ เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาโอนหุน้ ระหว่างผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ สองกับผู้รบั โอน มีกรรมการบริษัทเป็ นผู้ลงนามอนุ มตั ิให้โอนได้ อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ เอง
ก็ได้ลงนามในฐานะกรรมการด้วย จึงต้องถือว่ากรรมการบริษทั ร่วมรูเ้ ห็นในการโอนหุ้นนี้แล้ว
กรณีไ ม่อ าจน ามาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม ข้า งต้น มาใช้ไ ด้ และเมื่อ กรรมการผู้จ ัด การหรือ
กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทได้ร่ว มรู้เห็นเป็ นพยานการโอนหุ้นด้ว ยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้อ ง
จดแจ้งให้บ ริษัททราบอีก เมื่อ ต่ อ มาในการประชุม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ร บั รองว่ าการโอนหุ้นระหว่ า งผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองกับผู้รบั โอนถู ก ต้ อ ง
ตามข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แล้ว จึงต้องถือว่านาย ส. ผู้รบั โอนหุ้นพิพาทมาจากกองมรดก
ของผู้รบั โอนเดิม เป็ นผูถ้ อื หุ้นโดยชอบและมีสทิ ธิท่จี ะเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอไม่ว่า
จะเป็ นการประชุมชนิดใดคราวใด ตามมาตรา ๑๑๗๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และเมือ่ มีผถู้ อื หุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่ง จานวนหุน้ ของบริษทั ได้เข้าชื่อกันทาหนังสือ
ร้อ งขอให้เ รียกประชุ มวิส ามัญ และในหนังสือ ร้อ งขอได้ระบุว ัต ถุ ประสงค์ไว้แล้ว ว่ า ให้เ รีย ก
ประชุ ม เพื่อ พิจ ารณาเรื่อ งการถือ ครองหุ้น ของผู้ถือ หุ้น ใหม่ การแต่ ง ตัง้ กรรมการเข้า ใหม่
การเปลีย่ นแปลงอานาจกรรมการ และเรื่องอื่นๆ ตามมาตรา ๑๑๗๕ วรรคสอง๑๐ แห่งประมวล
กฎหมายเดียวกัน เมื่อ กรรมการได้รบั หนังสือ แล้ว ก็เ ป็ นหน้ าที่ของกรรมการที่จะต้อ งเรียก
ประชุมใหญ่ ผู้ถือ หุ้นโดยพลัน ตามมาตรา ๑๑๗๔๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึง่ กรรมการได้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ดังกล่าวร้องขอตามกฎหมาย โดยระบุสถานที่
วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการทีจ่ ะได้ประชุมปรึกษากันนัน้ ด้วยแล้ว การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ดัง กล่ า วจึง เป็ น การประชุ ม ใหญ่ และเมื่อ ที่ป ระชุ ม มีม ติ ใ ห้ผู้ถือ หุ้น ใหม่ เ ป็ น กรรมการของ

๙-๑๑

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๗๔ เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ยื่นคาร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญดังได้
่ กล่าวมาในมาตราก่อนนี้แล้ว ให้กรรมการ
เรียกประชุมโดยพลัน
ถ้าและกรรมการมิไ ด้เ รีย กประชุ มภายในสามสิบวัน นับ แต่ ว นั ยื่น คาร้อ งไซร้ ผู้ถือ หุ้น ทัง้ หลายซึ่งเป็ น ผู้ร้อ ง
หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนดังบั
่ งคับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
มาตรา ๑๑๗๕ คาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องทีอ่ ย่างน้อยหนึ่งคราว
ก่อนวันนัดประชุมไม่น้ อยกว่าเจ็ดวัน และส่ งทางไปรษณีย์ต อบรับไปยังผู้ถือ หุ้นทุกคนที่มชี ่อื ในทะเบียนของบริษัทก่อนวัน
นัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพือ่ ลงมติพเิ ศษ ให้กระทาการดังว่านัน้ ก่อนวันนัดประชุม
ไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั
คาบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่นัน้ ให้ร ะบุส ถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน
และในกรณีทเ่ี ป็นคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพือ่ ลงมติพเิ ศษให้ระบุขอ้ ความทีจ่ ะนาเสนอให้ลงมติดว้ ย
มาตรา ๑๑๗๖ ผูถ้ อื หุน้ ทัวทุ
่ กคนมีสทิ ธิจะเข้าประชุมในทีป่ ระชุมใหญ่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นประชุมชนิดใดคราวใด

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๔๙

ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ แทนต าแหน่ งกรรมการที่ว่ างลง อัน เป็ น การใช้อ านาจของที่ป ระชุ ม ใหญ่
ผู้ถือ หุ้นแต่งตัง้ ได้โดยไม่ต้องให้กรรมการเป็ นผู้แต่งตัง้ เสมอไป และไม่มผี ู้ใ ดคัดค้าน จึงเป็ น
กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบตามมาตรา ๑๑๕๑๑๒ แห่งประมวล
กฎหมายเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๑๕ ของข้อบังคับของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เมื่อต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ โดยกรรมการใหม่จานวน ๓ คน ได้ย่นื คาขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการและอานาจ
กรรมการโดยใช้ตราประทับสารองของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖๖ (๓) ของระเบียบ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั พ.ศ. ๒๕๓๘
และเอกสารประกอบอื่นๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีหนังสือถึงกรรมการเดิม
ทุกคนแจ้งให้ทราบถึงการยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อใช้สทิ ธิคดั ค้านภายในเวลาทีก่ าหนด
ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองได้ยน่ ื หนังสือคัดค้านการจดทะเบียนพิพาท แต่ผขู้ อจดทะเบียนก็ได้มหี นังสือ
ยืนยันทีม่ าของการรับโอนหุน้ ดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารบันทึกข้อความ
สานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๖ เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจ
กรรมการของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ เคยยื่น บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ซึ่งระบุว่ า
นาย ส. ได้ร บั โอนหุ้นของผู้ถือ หุ้นเดิมรวมทัง้ สิ้น ๒๒,๕๐๐ หุ้น โดยมีหลักฐานการโอนหุ้น
โดยถูกต้อง แต่ไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ย่นื บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ชี ่อื นาย ส. เป็ นผูถ้ อื หุน้
ต่อนายทะเบียน แสดงว่ายังไม่ได้จดแจ้งการโอนหุน้ ลงในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ แต่ เ มื่อ ผู้ถือหุ้นเดิมที่โ อนหุ้นให้แ ก่ นาย ส. คือกรรมการของผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จึงถือ ว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ รูเ้ ห็นการโอนหุน้ แล้ว ดังนัน้ เมื่อมีผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีจานวนหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เข้าชื่อกันทาหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถอื หุ้น
โดยกรรมการของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ทัง้ สี่ค นไม่ ไ ด้ท ัก ท้ว ง และยัง ออกหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม
คณะกรรมการไปถึงผู้ฟ้องคดีทงั ้ สอง โดยไม่ปรากฏว่าได้มกี ารโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สทิ ธิขอให้
เรียกประชุมผู้ถอื หุ้นดังกล่าว คงโต้แย้งเฉพาะหุ้นพิพาทจานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้นเท่านัน้ แสดงว่า
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ร ับ ทราบการโอนหุ้ น แล้ ว ผู้ ถือ หุ้ น กลุ่ ม นาย ส. จึง มีส ิท ธิเ ข้า ประชุ ม
และออกเสีย งเป็ น คะแนนลงมติเ รื่อ งการแต่ ง ตัง้ กรรมการใหม่แ ทนกรรมการเดิม ที่ล าออก
และแก้ไขอานาจกรรมการได้ และเมื่อมีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสีแ่ ห่งทุน จึงเป็ นองค์ประชุมตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ แล้ว ดังนัน้
เมือ่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการนัดประชุม รวมทัง้ การลงมติโดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
๑๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๕๑ อันผูเ้ ป็นกรรมการนัน้ เฉพาะแต่ทป่ี ระชุมใหญ่เท่านัน้ อาจจะตัง้ หรือถอนได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๕๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

และพาณิชย์ และข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ประกอบกับได้ย่นื คาขอและเอกสารประกอบ
ครบถ้ว นถู กต้องตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่วนบริษทั ฯ แล้ว แม้จะมีการคัดค้านการจดทะเบียน แต่เมื่อคาคัดค้านไม่มเี หตุผลทีจ่ ะ
รับ ฟ งั ได้ และในระหว่ างการพิจ ารณาไม่ ปรากฏแก่ น ายทะเบียนว่ า ศาลได้ม ีค าสัง่ ห้า มมิใ ห้
นายทะเบียนรับ จดทะเบีย นเป็ น การชัว่ คราวหรือ ค าสัง่ อื่นในท านองเดีย วกัน นายทะเบีย น
ย่ อ มพิจ ารณารับ จดทะเบีย นได้ ดัง นั ้น เมื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ควรรับ
จดทะเบียนตามค าขอ และรายงานตามล าดับชัน้ ให้อ ธิบดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าพิจารณา
ซึ่ง อธิบ ดีก รมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้ า พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ค าคัด ค้า นไม่ ม ีเ หตุ ผ ลที่จ ะรับ ฟ งั ได้
จึง เห็นชอบให้รบั จดทะเบียน และต่ อ มาผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั จดทะเบียนให้ กรณีเป็ นการ
ด าเนิ น การตามขัน้ ตอนที่ก ฎหมายก าหนดไว้ และได้พิจ ารณาพยานหลัก ฐานของคู่ ก รณี
ทัง้ สองฝ่ ายแล้ว จึง วินิจ ฉัย ให้รบั จดทะเบียน ดัง นัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ รับจดทะเบีย น
เปลีย่ นแปลงกรรมการและอานาจกรรมการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามคาขอ จึงไม่ใช่การกระทา
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๙/๒๕๕๔)
๕. งานทะเบียนการพนัน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖. งานทะเบียนสมาคม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๑๗
คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทาละเมิ ด
๑. การใช้สิทธิ ไล่เบี้ยของหน่ วยงานของรัฐกรณี เจ้าหน้ าที่ กระทาละเมิ ดต่ อบุคคลภายนอก
ในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
๑.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิ ด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิ ด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ การส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔ การออกคาสังเรี
่ ยกให้เจ้าหน้ าที่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากการกระทาละเมิ ด
๑.๔.๑ กรณี การกระทาละเมิ ดเกิ ดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงั คับ
กรณี ที่การกระทาละเมิ ดเกิ ดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ผลใช้ บงั คับ ความรับผิ ดในทางละเมิ ด สิ ท ธิ ไ ล่ เบี้ย และ
ความรับผิ ด ของลูกหนี้ จึ ง ต้ อ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ชย์ ว่ าด้ วยเรื่ อ งละเมิ ด ซึ่ ง เป็ นกฎหมายที่ ใช้ บงั คับ อยู่ ในขณะที่ มีก ารท าละเมิ ด
ดัง นั ้น เมื่ อ เป็ นที่ ส งสัย ไม่ อ าจเชื่ อ ว่ า บุ ค คลหลายคนได้ ร่ ว มกัน กระท าละเมิ ด ที่ ต้ อ ง
ร่วมกันรับผิ ดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่ อความเสี ยหายนัน้ ตามมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และหนี้ เงิ นเป็ นหนี้ อนั จะแบ่งแยกชาระได้ บุคคล
ผู้กระท าละเมิ ดแต่ ละคนจึ งต้ องรับผิ ดเพี ยงเป็ นส่ วนเท่ าๆ กัน ตามมาตรา ๒๙๐ แห่ ง
ประมวลกฎหมายเดี ย วกัน หน่ วยงานของรัฐ ซึ่ ง เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายนั ้นแก่ บุ ค คลภายนอก จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ล่ เบี้ ย เอาจาก
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๗๕๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เจ้าหน้ าที่ ผ้กู ระทาละเมิ ดได้เท่ าจานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่ แบ่งเป็ นส่วนเท่ าๆ กัน ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๗๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
มูลคดีน้เี กิดขึน้ เมื่อครัง้ ผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้าที่ ณ สานักงานทีด่ นิ จังหวัดพะเยา
สาขาเชียงค า ได้ทาการสอบสวนสิทธิผู้ขายฝากที่ดินโดยประมาทเลินเล่ อไม่ ตรวจสอบบัต ร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ ขู้ ายฝากร่วมกันปลอมแปลงขึน้ เพื่อใช้ในการขายฝาก
ทีด่ นิ ให้แก่นาย ว. ผูซ้ อ้ื ฝาก ทาให้นาย ว. ได้รบั ความเสียหาย ซึง่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดดาเนินการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า ควรรอเรือ่ งไว้จนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุ ด
ต่อมา ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้ผฟู้ ้ องคดีและนาย จ. ซึง่ เป็ นเจ้าพนักงานทีด่ นิ ผูล้ งนามจดทะเบียน
ขายฝากรวมทัง้ กรมทีด่ นิ (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ร่วมกับผูข้ ายฝากใช้เงินแก่โจทก์ โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีได้นาเงิน
ตามคาพิพากษาไปวางที่ศาลแล้ว หลังจากนัน้ จังหวัดพะเยาได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึน้ ใหม่โดยส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางแจ้งผลการตรวจสอบว่า พฤติการณ์และการกระทาของ
ผู้ฟ้องคดีและนาย จ. เป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั หิ น้าที่ จึงให้นาย จ.
และผูฟ้ ้ องคดีรบั ผิดคนละกึ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจงึ มีหนังสือ ถึงจังหวัดน่ านซึ่ง ผู้ฟ้ อ งคดี
ปฏิบตั หิ น้าที่อยู่ขอให้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ จังหวัดน่ าน
ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจานวน
๑๒๔,๑๔๗.๙๖ บาท แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าตนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขัน้ ตอน ระเบียบ และกฎหมาย
ด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ยุตธิ รรม จึงนาคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดี หรือให้หกั ส่วนความรับผิดของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ออกจากจานวนค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวด้วย
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อมูลละเมิดคดีน้ีเกิดขึน้ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็ นวันทาสัญญา
ขายฝาก อันเป็ นวันก่อนที่พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มีผลใช้บงั คับ ดังนัน้ ในส่วนที่เป็ นกฎหมายสารบัญญัติ เช่น กรณีความรับผิดในทางละเมิด
สิทธิไล่เบี้ย ความรับผิดของลูกหนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยเรือ่ งละเมิด ซึง่ เป็ นกฎหมายทีใ่ ช้ในขณะทีม่ กี ารทาละเมิด ส่วนการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
มีหนังสือถึงจังหวัดน่ านให้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และ
จังหวัดน่ านมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็ นกรณีท่หี น่ วยงานของรัฐเรียกให้
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๕๓

เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่ วยงานของรัฐอันเป็ นกฎหมายวิธสี บัญญัติ
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ
ซึง่ มีผลใช้บงั คับในขณะออกหนังสือฉบับดังกล่าว
และโดยทีค่ วามรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบีย้ และความรับผิดของลูกหนี้
ในกรณีน้ีต้องเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อมาตรา ๒๙๐๒ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตเิ ป็นหลักการว่า หนี้ทก่ี ารชาระหนี้แบ่งกันได้ และมีลูกหนี้หรือ
เจ้าหนี้หลายคน ในกรณีเป็ นทีส่ งสัยให้ลูกหนี้แต่ละคนรับผิดเพียงเป็ นส่วนเท่าๆ กัน และเจ้าหนี้
แต่ละคนชอบที่จะได้รบั การชาระหนี้แต่เพียงเป็ นส่วนเท่าๆ กัน เจ้าหนี้จะใช้สทิ ธิเรียกให้ลูกหนี้
คนใดชาระหนี้ได้กแ็ ต่ส่วนทีถ่ ูกแบ่งแยกนี้เท่านัน้ จะเรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชาระโดยสิน้ เชิง
ไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟงั เป็ นยุตติ ามคาพิพากษาศาลฎีกาซึง่ พิพากษาให้นาย จ. ผูฟ้ ้ องคดีและ
ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับผู้ขายฝากใช้เงินทัง้ สิ้น ๒๔๘,๒๙๕.๙๒ บาท แก่นาย ว. และผู้ถูกฟ้องคดี
ได้นาเงินจานวนดังกล่าวไปวางศาล เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
โดยชัด แจ้ง ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี นาย จ. และผู้ข ายฝากมีเ จตนาร่ ว มกัน กระท าละเมิด ต่ อ นาย ว.
โดยผิดกฎหมาย ดังนัน้ เมือ่ กรณีเป็นทีส่ งสัยไม่อาจเชื่อว่าบุคคลทัง้ สามได้ร่วมกันกระทาละเมิด
และหนี้เ งิน เป็ น หนี้อ ันจะแบ่ งแยกช าระได้ ประกอบกับ ไม่ใ ช่ก รณีบุ ค คลหลายคนก่ อ ให้เ กิด
ความเสีย หายแก่ บุ ค คลอื่น โดยร่ว มกัน ท าละเมิด ที่ต้อ งร่ว มกัน รับ ผิด ใช้ค่ า สิน ไหมทดแทน

๑

พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๘ ในกรณีท่หี น่ วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้หน่ วยงานของรัฐมีสทิ ธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผทู้ าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่ วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้กระทาการนัน้ ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทา
และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิตอ้ งให้ใช้เต็มจานวนของความเสียหายก็ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่ วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวม ให้หกั ส่วน
แห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ในกรณีท่กี ารละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ห ลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บงั คับและเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านัน้
๒
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๙๐ ถ้าการชาระหนี้เป็ นการอันจะแบ่งกันชาระได้และมีบุคคลหลายคนเป็ นลูกหนี้ก็ดี มีบุคคลหลายคน
เป็นเจ้าหนี้กด็ ี เมือ่ กรณีเป็นทีส่ งสัย ท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็ นส่วนเท่าๆ กัน และเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบทีจ่ ะ
ได้รบั แต่เพียงเป็นส่วนเท่าๆ กัน
ฯลฯ
ฯลฯ
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๗๕๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เพื่อ ความเสียหายนัน้ ตามมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บุค คลทัง้ สามดังกล่ าวแต่ ล ะคนจึงต้อ งรับผิดเพียงเป็ นส่ ว นเท่าๆ กันตามมาตรา ๒๙๐ แห่ ง
ประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีซ่งึ เป็ นนิตบิ ุคคลที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายนัน้ ได้ชาระเงินตามคาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงมีสทิ ธิไล่เบี้ยเอาจากนาย จ. ผู้ฟ้องคดี และผู้ขายฝากได้ต ามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายดังกล่าว เป็ นส่วนเท่าๆ กัน ของเงินจานวน ๒๔๖,๒๙๕.๙๒ บาท เป็ นเงินคนละ
๘๒,๐๙๘.๖๔ บาท ผู้ ฟ้ องคดีแ ละนาย จ. จึง ต้ อ งรับ ผิด เป็ น เงิน คนละ ๘๒,๐๙๘.๖๔ บาท
ตามมาตรา ๒๙๐ แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่ า สินไหมทดแทนจ านวน ๑๒๔,๑๔๗.๙๖ บาท จึง เป็ น ค าสังที
่ ่ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
พิพ ากษาให้เ พิก ถอนค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้อ งคดี เฉพาะส่ วนที่เ รียกให้ผู้ฟ้ อ งคดีชดใช้ค่ าสินไหม
ทดแทนเกินกว่าจานวน ๘๒,๐๙๘.๖๔ บาท (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๓/๒๕๕๔)
ขณะที่ ห น่ วยงานของรัฐใช้ สิท ธิ ไล่ เบี้ยให้ เจ้ าหน้ าที่ ชดใช้ ค่ าสิ นไหม
ทดแทนที่ ห น่ วยงานของรัฐ ช าระให้ แ ก่ ผ้ ูเ สี ย หายตามค าพิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ์
ข้อเท็จจริ งเป็ นที่ยตุ ิ ตามคาพิ พากษาว่าเจ้าหน้ าที่ดงั กล่าวไม่ได้ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ โดยจงใจหรือ
ประมาทเลิ นเล่ ออันเป็ นการกระทาละเมิ ดต่ อผู้เสี ยหาย แม้คดี จะอยู่ระหว่ างการพิ จารณา
ของศาลฎี ก า แต่ เ มื่ อ ค าพิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ์ ย ัง มิ ไ ด้ ถ ูก เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข
กลับ หรืองดเสี ย หน่ วยงานของรัฐซึ่ งเป็ นคู่ความในคดี จึงต้ องผูกพันตามคาพิ พากษา
ของศาลอุทธรณ์ ดงั กล่าวตามมาตรา ๑๔๕ แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ่ง
หน่ วยงานของรัฐจึงไม่อาจใช้สิทธิ ไล่เบีย้ แก่เจ้าหน้ าที่ในค่าสิ นไหมทดแทนที่ ได้จ่ายให้ แก่
ผู้เสี ยหาย และไม่ มี อ านาจที่ จะออกค าสัง่ เรี ยกให้ เจ้ าหน้ าที่ ชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนได้
ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
๓-๔

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๖ ถ้าการกระทาตามหน้าทีข่ องผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคล หรือผูม้ อี านาจทาการแทนนิตบิ ุคคล เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิตบิ ุคคลนัน้ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนัน้ แต่ไม่สูญเสียสิทธิทจ่ี ะไล่เบี้ย
เอาแก่ผกู้ ่อความเสียหาย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๓๒ ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทาละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านัน้
จะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนัน้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีทไ่ี ม่สามารถสืบรูต้ วั ได้แน่ ว่า
ในจาพวกทีท่ าละเมิดร่วมกันนัน้ คนไหนเป็นผูก้ ่อให้เกิดเสียหายนัน้ ด้วย
อนึ่ง บุคคลผูย้ ุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทาละเมิด ท่านก็ให้ถอื ว่าเป็นผูก้ ระทาละเมิดร่วมกันด้วย
ในระหว่างบุคคลทัง้ หลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนัน้ ท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็ นส่วนเท่าๆ กัน
เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่น

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๕๕

พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ หน่ วยงานของรัฐออกคาสังเรี
่ ยกให้ เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนจึ งไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย ส่ งผลให้ ยงั ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่ หน่ วยงานของรัฐ
จะใช้ มาตรการบังคับทางปกครองยึ ดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้ าที่ ตามมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เช่นเดียวกัน
สรุปข้อเท็จจริ ง
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ขณะผูฟ้ ้ องคดีดารงตาแหน่ งผูก้ ากับการสถานี
ตารวจนครบาลคลองตัน ได้ยดึ รถยนต์บรรทุกของนาง น. ไว้เป็ นของกลางในคดีอาญา ต่อมา
นาง น. เป็ นโจทก์ฟ้องสานักงานตารวจแห่งชาติ (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ผูฟ้ ้ องคดีและสิบตารวจเอก พ.
ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยมีคาขอให้ร่วมกันหรือแทนกันคืนรถยนต์บรรทุกของกลางและให้
ชดใช้ค่าเสียหายจากการทีร่ ถยนต์บรรทุกของกลางได้รบั ความเสียหาย ซึง่ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
มีคาพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีคนื รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวให้แก่นาง น. และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยยกฟ้องผูฟ้ ้ องคดีและสิบตารวจเอก พ. ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ นาเงินจานวน
๘๗,๓๒๐ บาท ไปวางศาล ต่อมา นาง น. ได้อุทธรณ์ขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเพิม่ ขึน้
และขอให้ ผู้ฟ้ องคดีแ ละสิบ ต ารวจเอก พ. ร่ ว มรับ ผิด กับ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีด้ ว ย แต่ ศ าลอุ ท ธรณ์
มีคาพิพากษายืนตามศาลแพ่งกรุงเทพใต้โดยวินิจฉัยในส่วนของผูฟ้ ้ องคดีว่า การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเก็บรักษา
รถยนต์บรรทุกของกลางไว้ท่ลี านดินข้างสถานีตารวจตากแดดตากฝนจนรถเสื่อมสภาพ มิใช่
การกระทาที่ฝ่าฝื นระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ปล่ อยปละละเลย ไม่ปฏิบตั ิต ามระเบียบข้อบังคับ
ในการเก็บรักษาทรัพย์ของกลางของผูถ้ ูกฟ้องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ต้องร่วมกับผูถ้ ูกฟ้องคดีรบั ผิด
ต่อนาง น. หลังจากนัน้ ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มคี าสัง่
เรียกให้ผฟู้ ้ องคดีและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
อย่างลูกหนี้ร่วม ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว แต่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกับคาอุทธรณ์
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว แต่ผฟู้ ้ องคดี
มิได้ชาระเงินภายในกาหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้มคี าสังอายั
่ ดทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี
จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่เี รียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนและคาสังที
่ ่ให้อายัดทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดี โดยศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสัง่
ไม่รบั คาฟ้องในข้อหาทีข่ อให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทเ่ี รียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไว้พจิ ารณา เนื่องจากฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีมไิ ด้อุทธรณ์ คดี
จึงถึงทีส่ ุด ส่วนข้อหาทีข่ อให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทใ่ี ห้อายัดทรัพย์สนิ ของผูฟ้ ้ องคดีนนั ้
ศาลปกครองชัน้ ต้นรับไว้พจิ ารณาเป็นคดีน้ี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๕๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทใ่ี ห้อายัดทรัพย์สนิ ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นมาตรการบังคับ
ทางปกครองตามค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีก าหนดให้ ผู้ ฟ้ องคดีช าระเงิน ตามมาตรา ๕๗๕
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนัน้ ความชอบหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีทใ่ี ห้ผู้ฟ้องคดีชาระเงิน ย่อมส่งผลกระทบถึงความชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ใี ห้อายัดทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดีด้วยและ
เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีอ้ า งว่ า ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีใ ห้อ ายัด ทรัพ ย์ส ิน ของผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทาละเมิดต่อผู้เสียหายและผู้ถูกฟ้องคดีไม่มสี ทิ ธิไล่เบี้ย
ผู้ฟ้ องคดี คดีจงึ มีประเด็นที่ต้อ งพิจารณาว่ า ค าสังของผู
่
้ถู กฟ้ อ งคดีท่เี รียกให้ผู้ฟ้ อ งคดีชดใช้
ค่ า สิน ไหมทดแทนนัน้ ชอบด้ว ยกฎหมายหรือ ไม่ เพื่อ ที่ศ าลจะได้พิจ ารณาความชอบด้ว ย
กฎหมายของคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ใี ห้อายัดทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดีอนั เป็ นมาตรการบังคับ
ทางปกครองต่อไป เพราะถึงแม้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีจะมีอานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้กต็ าม
แต่ก็มไิ ด้หมายความว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนัน้ จะชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
หากคาสังทางปกครองที
่
่กาหนดให้ผู้ฟ้องคดีชาระเงินที่เป็ นเหตุหรือที่มาให้ใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียแล้ว ก็ยอ่ มมีผลให้คาสังทางปกครองที
่
เ่ ป็ นมาตรการบังคับ
ทางปกครองไม่ช อบด้ว ยกฎหมายไปด้ว ย และแม้ว่ า ศาลปกครองชัน้ ต้น จะมีค าสัง่ ถึง ที่สุ ด
ไม่รบั คาฟ้องในข้อหาขอให้เ พิกถอนค าสังของผู
่
้ถู กฟ้อ งคดีท่กี าหนดให้ผู้ฟ้อ งคดีชาระเงินไว้
พิจารณา อันมีผลให้คาสังเรี
่ ยกให้ชดใช้เงินดังกล่าวยังมีผลใช้บงั คับอยูก่ ต็ าม แต่กม็ ผี ลเพียงห้าม
มิให้ศาลหยิบยกข้อหาดังกล่าวขึน้ วินิจฉัยเพื่อพิพากษาหรือสังเพิ
่ กถอนคาสังเรี
่ ยกให้ชดใช้เงิน
เท่านัน้ ไม่ได้มคี วามหมายว่าคาสังเรี
่ ยกให้ชดใช้เงินนัน้ เป็ นคาสังทางปกครองที
่
ช่ อบด้วยกฎหมาย
แต่อย่างใด และศาลย่อมมีอานาจทีจ่ ะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคาสังเรี
่ ยกให้ชดใช้เงิน
เพื่อทีจ่ ะได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
โดยทีค่ าสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทเ่ี รียกให้ผฟู้ ้ องคดีและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่วมกัน
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท อย่างลูกหนี้ร่วม มีมลู เหตุมาจากการทีน่ าง น.
เป็ นโจทก์ฟ้องผูถ้ ูกฟ้องคดี ผูฟ้ ้ องคดีและสิบตารวจเอก พ. ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึง่ ต่อมาศาลแพ่ง
๕

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕๗ คาสังทางปกครองที
่
่กาหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงกาหนดแล้วไม่มกี ารช าระโดยถูกต้อ งครบถ้ว น
ให้เจ้าหน้าทีม่ หี นังสือเตือนให้ผนู้ ัน้ ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคาเตือน
เจ้าหน้าทีอ่ าจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ของผูน้ นั ้ และขายทอดตลาดเพือ่ ชาระเงินให้ครบถ้วน
วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน ให้ ป ฏิบตั ิต ามประมวลกฎหมายวิธีพ ิจ ารณาความแพ่ ง
โดยอนุโลม ส่วนผูม้ อี านาจสังยึ
่ ดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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กรุงเทพใต้ได้มคี าพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีคนื รถบรรทุกและชดใช้ค่าเสียหายแก่นาง น. เป็ นเงิน
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และยกฟ้ องผู้ฟ้ อ งคดีก ับสิบต ารวจเอก พ. และต่ อมาศาลอุทธรณ์ ได้
พิพากษายืนโดยเห็นว่า ทางนาสืบของโจทก์กบั จาเลยทัง้ สามไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ออก
ระเบียบการเก็บรักษาทรัพย์ทย่ี ดึ เป็ นของกลางในคดี โดยเฉพาะทรัพย์ทม่ี ไิ ด้มไี ว้เป็ นความผิด
และอาจต้องคืนแก่เจ้าของที่แท้จริง และผู้ถูกฟ้องคดีกม็ ไิ ด้มหี รือจัดสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ
ทีย่ ดึ เป็ นของกลางไว้ในที่ปลอดภัยมิดชิด ป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์สนิ หรือจากปจั จัย
แวดล้อ มตามธรรมชาติ หรือ จากการกระทาละเมิด ของบุค คลแต่ ประการใด การที่ผู้ฟ้ อ งคดี
เก็บรักษารถยนต์บรรทุกของกลางไว้ทล่ี านดินข้างสถานีตารวจตากแดดตากฝนจนรถเสื่อมสภาพ
จึง มิใ ช่ ก ารกระท าที่ฝ่ า ฝื น ระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ ปล่ อ ยปละละเลย ไม่ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บ
ข้อบังคับในการเก็บรักษาทรัพย์ของกลางของผูถ้ ูกฟ้องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ตอ้ งร่วมกับผูถ้ ูกฟ้องคดี
รับผิดต่อนาง น. จากคาวินิจฉัยดังกล่าวถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ได้วนิ ิจฉัยแล้วว่า ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้
กระทาละเมิดต่อผูเ้ สียหายตามมาตรา ๔๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่า
คดีดงั กล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคาสังเรี
่ ยกให้
ผูฟ้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยผลจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แ ก่ ผู้เ สียหายตามค าพิพ ากษาของศาลอุ ทธรณ์ ผู้ถูก ฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นคู่ความในคดีด งั กล่ าว
จึงต้องผูกพันตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทีย่ งั มิได้ถูกเปลีย่ นแปลง แก้ไข กลับ หรืองดเสีย
ตามมาตรา ๑๔๕ ๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ดังนัน้ จึงต้องถือว่าในขณะที่
ผู้ถูกฟ้องคดีออกคาสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนัน้ ข้อเท็จจริงเป็ นที่ยุติตาม

๖

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชวี ติ ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ นั ้ ทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การนัน้
๗
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้ว ยการอุ ทธรณ์ ฎีกา และการพิจารณาใหม่
คาพิพากษาหรือคาสังใดๆ
่
ให้ถอื ว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลทีพ่ พิ ากษาหรือมีคาสัง่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้พพิ ากษา
หรือมีคาสัง่ จนถึงวันทีค่ าพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ได้ถูกเปลีย่ นแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี
ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทัวไปว่
่ าให้ใช้คาพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็ นคู่ความในกระบวนพิจารณา
ของศาลด้วยก็ดี คาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ ย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕ และ ๒๗๔
และในข้อต่อไปนี้
(๑) คาพิพากษาเกีย่ วด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคาพิพากษาสังให้
่ เลิกนิตบิ ุคคล หรือคาสังเรื
่ ่อง
ล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึน้ อ้างอิงหรือจะใช้ยนั แก่บุคคลภายนอกก็ได้
(๒) ค าพิพ ากษาที่ว ินิ จ ฉัย ถึง กรรมสิท ธิแ์ ห่ ง ทรัพ ย์ ส ิน ใดๆ เป็ น คุ ณ แก่ คู่ ค วามฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง อาจใช้ย ัน แก่
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนัน้ จะพิสจู น์ได้ว่าตนมีสทิ ธิดกี ว่า
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คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์แล้วว่า ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันเป็ นการ
กระทาละเมิดต่อผูเ้ สียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ มิอาจใช้สทิ ธิไล่เบี้ยผูฟ้ ้ องคดีในค่าสินไหมทดแทนที่
ผู้ถู กฟ้ องคดีจ่ายให้แ ก่ ผู้เสียหายได้ และเมื่อ ผู้ถู กฟ้ องคดีมอิ าจใช้สทิ ธิไ ล่เ บี้ยกับผู้ฟ้ องคดีไ ด้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง ไม่ ม ีอ านาจที่จ ะออกค าสัง่ เรีย กให้ ผู้ ฟ้ องคดีช ดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนให้ แ ก่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคาสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหม
ทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึ ส่งผลให้ยงั ไม่มเี หตุ ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้
มาตรการบัง คับ ทางปกครองยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์ ส ิน ของผู้ ฟ้ องคดีต ามมาตรา ๕๗ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ได้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีออกคาสังให้
่ อายัด
ทรัพ ย์ ส ิน ของผู้ ฟ้ องคดี จึง เป็ น การออกค าสัง่ ทางปกครองโดยไม่ ม ีอ านาจตามกฎหมาย
พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่อี ายัดทรัพย์สนิ ของผู้ฟ้องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ออกคาสัง่
ดังกล่าว (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๔)
๑.๔.๒ กรณี การกระทาละเมิ ดเกิ ดหลังพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงั คับ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๕ อายุความการใช้สิทธิ ไล่เบีย้ จากเจ้าหน้ าที่ผ้กู ระทาละเมิ ด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๘

พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๒ ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ อ้ งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผเู้ สียหายตามมาตรา ๘
หรือในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ ้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ นู้ ัน้ ได้กระทาละเมิดต่อหน่ วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐
ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่ วยงานของรัฐที่เสียหายมีอานาจออกคาสังเรี
่ ยกให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้นนั ้ ชาระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่
กาหนด
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๒. การใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของหน่ วยงานของรัฐกรณี เจ้าหน้ าที่ กระทาละเมิ ด
ต่อหน่ วยงานของรัฐ
๒.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิ ด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิ ด
การดาเนิ นการสอบข้อเท็จจริ งของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ด
ทางละเมิ ด กรณี เกิ ดความเสียหายแก่หน่ วยงานของรัฐ โดยสอบสวนเจ้าหน้ าที่ เกี่ยวข้อง
ในฐานะพยาน ซึ่ งไม่ปรากฏว่าได้ มีการแจ้งสิ ทธิ ให้ เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวทราบว่าอาจได้ รบั
ผลกระทบจากผลการสอบข้ อ เท็จจริ ง เพื่ อ ให้ มีโ อกาสได้ ชี้ แจงข้ อ เท็จจริ ง และโต้ แย้ ง
แสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ ต่ อมา หน่ วยงานของรัฐออกคาสังเรี
่ ยกให้ เจ้าหน้ าที่
ซึ่ ง ให้ ปากค าในฐานะพยานข้ างต้ นชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนโดยอาศัย ข้ อเท็จจริ ง ของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ดฝ่ ายเดียว จึงเป็ นการออกคาสังที
่ ่
ไม่ได้ดาเนิ นการตามขัน้ ตอน หรือวิ ธีการอันเป็ นสาระสาคัญตามที่ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิ ดของ
เจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนด คาสังเรี
่ ยกให้ ชดใช้ เงิ นของหน่ วยงานของรัฐจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูว้ ่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้มหี น้ าที่รบั ผิดชอบในการทาสัญญา
ลาศึกษาต่อของนาย ร. ไม่จดั ให้มกี ารทาสัญญาใหม่เพื่อแก้ไขปรับปรุงในส่วนของเบีย้ ปรับตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็ นเหตุให้ต่อมา
เมื่อ นาย ร. ผิด สัญ ญาลาศึ ก ษาต่ อ ดัง กล่ า ว กระทรวงการคลัง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) โดย
กรมบัญชีกลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ใช้สทิ ธิเรียกให้นาย ร. ชดใช้ทุนพร้อมเบีย้ ปรับได้เพียงจานวน
ตามสัญญาเดิม แต่ส่วนต่างเงินค่าปรับและค่าเสียหายกรณีผดิ สัญญาระหว่างสัญญาเดิมและ
สัญญาใหม่จานวน ๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาท นัน้ ไม่อาจเรียกได้ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้สอบปากคาพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องจานวน ๗ ราย รวมทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑
ในฐานะหัวหน้างานการเจ้าหน้าทีแ่ ละรายงานเสนอผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ว่า ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
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แก่หน่ วยงานของรัฐไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบใน
การทาสัญญาลาศึกษาแต่อย่างใด เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ เ่ี กี่ยวข้องให้การตรงกันว่า ไม่มผี ใู้ ดพบเห็น
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็ นเหตุ ให้ไม่ได้
ดาเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาของนาย ร. จึงไม่มผี ตู้ ้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้รายงานให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ได้แ จ้ง ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ สอบสวนผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะนายแพทย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ศรีษะเกษ ซึ่งเป็ นผู้มอี านาจลงนามเป็ นผู้รบั สัญญาตามที่ได้รบั มอบอานาจจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และนาย ส. ในฐานะพยาน รวมทัง้ ได้สอบสวนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ เพิม่ เติมภายหลังจาก
ทราบรายงานการสอบสวนเพิม่ เติมดังกล่ าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้ส่งรายงานให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณา ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปลัดกระทรวง
อธิบดี และเลขาธิการของทุกส่วนราชการ อีกทัง้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า
ได้แ จ้ง หนั ง สือ เวีย นดัง กล่ า วให้ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ทุ ก จัง หวัด ทร าบแล้ว การที่
ผู้เกี่ยวข้องกล่าวอ้างว่าไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าว จึงไม่ได้ทาการแก้ไขสัญญา เป็ นข้ออ้างที่
ไม่สามารถรับฟงั ได้ อีกทัง้ การกล่าวอ้างว่าเอกสารบางส่วนได้สูญหายและเสียหายเนื่องจาก
น้ าท่ว ม ทัง้ ๆ ที่เ อกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารสังการของผู
่
้บงั คับบัญ ชาที่ ใ ห้ผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชา
ถือปฏิบตั ิตาม ซึ่งถือว่าเป็ นเอกสารที่สาคัญ จึงเป็ นกรณีความผิดและบกพร่องของเจ้าหน้ าที่
ที่ไ ม่ไ ด้จ ดั เก็บ และรัก ษาเอกสารส าคัญ ไว้ท่ีป ลอดภัย ดัง นัน้ เมื่อ หนัง สือ เวีย นดัง กล่ า วได้
กาหนดให้ใช้แบบสัญญาที่แก้ไขปรับปรุงในส่วนของเบีย้ ปรับใหม่ ซึง่ กรณีของนาย ร. อยู่ในข่ายที่
จะต้องจัดให้มกี ารแก้ไขสัญญาใหม่ แต่นาย ส. ซึง่ มีหน้าทีต่ รวจสอบสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะ
หัว หน้ างานการเจ้าหน้ าที่ และผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดศรีสะเกษ
ไม่ได้ดาเนินการแก้ไขสัญญา เป็ นเหตุให้ทางราชการไม่สามารถเรียกให้นาย ร. ชดใช้ส่วนต่างของ
เบี้ยปรับจานวน ๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาทได้ ถือว่าเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความประมาทเลินเล่อ
ทาให้ราชการได้รบั ความเสียหาย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สองชดใช้เงิน
จ านวน ๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาท ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สองได้อุ ทธรณ์ ค าสัง่ ต่ อผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ผ่ าน
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ต่อมา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มหี นังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
แจ้งว่า คาสังเรี
่ ยกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นคาสังทางปกครองซึ
่
่งได้มกี ารกาหนด
ขัน้ ตอนของการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้ว โดยให้ส่งสานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและ
ให้ม ีค าสัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบส านัก
นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบตั ิเ กี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองจึงไม่อาจอุทธรณ์ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ แต่สามารถใช้สทิ ธิ
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ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามข้อ ๑๙ ของระเบียบดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุ ติธ รรม ส านั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ขได้ส่ ง ค าอุ ท ธรณ์ ไ ปยัง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
เพื่อพิจารณาแล้ว ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้มหี นังสือถึงผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองแจ้งว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองถือว่าได้มกี ารดาเนินการตามขัน้ ตอนหรือโต้แย้ง
คาสังทางปกครองแล้
่
ว จึงไม่อาจนาเรื่อ งการอุทธรณ์คาสังทางปกครองตามพระราชบั
่
ญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บงั คับได้ให้ดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ต่ อไป ผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ สองจึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรือค าสังเพิ
่ กถอนคาสังของ
่
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ ที่ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สองร่ ว มกั น รับ ผิ ด อย่ า งลู ก หนี้ ร่ ว มชดใช้ เ งิน จ านวน
๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาท
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า การสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมีการสอบปากคาผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ โดยระบุว่าเป็ นการ
สอบปากคาในฐานะพยานเท่านัน้ ซึ่งการให้ถ้อยคาในฐานะพยานของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองดังกล่าว
ไม่ปรากฏว่าได้มกี ารแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองอาจได้รบั ผลกระทบ
จากผลการสอบข้อเท็จจริงในครัง้ นี้ หากผลสรุปได้ความว่าผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองเป็ นผู้ท่ตี ้องรับผิด
เพื่อให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สองมีโอกาสได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะข้ออ้างเกีย่ วกับการทีไ่ ม่เคยได้รบั หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ทีส่ ่งแบบสัญญา
ทีป่ รับปรุงเบีย้ ปรับ รวมทัง้ ไม่ได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงโต้แย้งแสดงหลักฐานของตนอย่างเพียงพอว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน จนทาให้
เกิดความเสียหายแก่ห น่ วยงานต้นสังกัดแต่อ ย่างใด อันเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญ ตามหลักทัวไป
่
๙
ในการพิจ ารณาทางปกครองก่ อ นออกค าสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ๑๐ ของระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนัน้ ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่สรุปมาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากรายงาน
การสอบข้อ เท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่แม้จะมีการ
๙

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ ในกรณีทค่ี าสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีต่ ้องให้ค่กู รณีมโี อกาสทีจ่ ะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๐
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ทเ่ี กีย่ วข้องหรือผูเ้ สียหายได้ช้แี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
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สอบปากคาผู้ฟ้องคดีทงั ้ สองเพิม่ เติมภายหลัง แต่ก็ยงั คงระบุสาระสาคัญว่าเป็ นการสอบปากคา
ในฐานะพยานอยู่ นั น่ เอง ความเห็น ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จึง เป็ น การสรุ ป ความเห็น จาก
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฝ่ายเดียว ซึ่งไม่ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนสาคัญ
ที่ก ฎหมายก าหนด การสัง่ การของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ตามความเห็น ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
โดยผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จึงเป็ นค าสังที
่ ่ไ ม่ไ ด้ดาเนินกระบวนพิจารณาตามขัน้ ตอน หรือ วิธ ีการ
อันเป็ นสาระสาคัญที่กฎหมายกาหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๑๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีฯ่ ข้างต้น อันเป็ นเหตุทาให้คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
ที่ส ัง่ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๒ ชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่ ทางราชการตามความเห็น
ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ โดยผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย พิพ ากษาเพิกถอนค าสัง่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ข้างต้น (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๕)
๒.๓ การส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
กรณี ที่การกระทาละเมิ ดเกิ ดขึ้นก่อนที่ พระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้ า หน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ผ ลใช้ บ งั คับ แต่ ภ ายหลัง พระราชบัญ ญัติ ค วามรับ ผิ ด
ทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงั คับแล้ว
ได้ มีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ด ดังนัน้ เมื่อการ
สอบสวนแล้วเสร็จ หน่ วยงานของรัฐจึงต้ องส่งสานวนการสอบสวนให้ กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบก่ อนออกคาสังให้
่ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐชดใช้ เงิ นตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ กาหนดไว้ การที่ หน่ วยงานของรัฐออกคาสังให้
่ เจ้าหน้ าที่ รบั ผิ ดชดใช้
ค่ าเสี ยหายโดยไม่ได้ ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว จึงเป็ นคาวิ นิจฉั ย
สังการที
่
่ไม่ชอบด้วยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ

๑๑

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ ในกรณีทค่ี าสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้ค่กู รณีมโี อกาสทีจ่ ะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๖๓

สรุปข้อเท็จจริ ง
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ว่ าการการไฟฟ้ าส่ ว นภูมภิ าคและผู้อ านวยการการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมภิ าค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้ม ีค าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้ องคดี
กรณีตรวจสอบพบว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีดารงตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอหาดใหญ่ ระดับ ๑๐ ได้ปฏิบตั งิ านบกพร่องต่อหน้าที่และ
้ าส่วนภูมภิ าค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็ นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบคาสังของการไฟฟ
่
ได้รบั ความเสียหาย แต่ ในระหว่างที่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
จะพ้นจากตาแหน่ งหน้ าที่เนื่องจากครบเกษีย ณอายุ และมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยกรณีพ้นจาก
ตาแหน่ งเพราะเหตุเกษียณอายุหรือเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทางาน และมีสทิ ธิได้รบั
เงินโบนัสประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมเป็ นเงินจานวน ๔๙๖,๐๒๑.๖๔ บาท จึงสังให้
่ ระงับการจ่ายเงิน
ดังกล่าวไว้ชวคราวจนกว่
ั่
าคณะกรรมการพิจารณาระดับสูง (กรส.) จะพิจารณาผลการสอบสวน
และมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อมา กรส. ได้มมี ติให้ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผูถ้ ูกฟ้องคดี
เป็ นเงินจานวน ๒๙๕,๐๔๘.๒๘ บาท ผู้ถูก ฟ้องคดีจงึ ได้ห กั เงินชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่ ง
เพราะเหตุ เ กษียณอายุฯ และเงินโบนัส ประจาปี ของผู้ฟ้ อ งคดีเ พื่อ ชดใช้ค่ าเสียหายดัง กล่ า ว
และคืนเงินส่วนทีเ่ หลือจานวน ๒๐๐,๙๗๓.๓๖ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
ดาเนิ นการสอบสวนโดยไม่ชอบเนื่อ งจากไม่ได้ส่ งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบก่ อ น และการที่ผู้ถู กฟ้ อ งคดีชะลอการจ่ายเงินชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่ งเพราะ
เกษียณอายุฯ และเงินโบนัสประจาปี ท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีต้องชาระแก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้หกั เงิน
ดังกล่าวเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ข้อ เท็จจริง รับฟ งั ได้ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมคี าสังแต่
่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ผู้ฟ้ องคดีโ ดยอาศัย อ านาจตามข้อ บัง คับ การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าค ว่ า ด้ ว ยระเบีย บพนั ก งาน
พ.ศ. ๒๕๑๗ และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๒๒
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ อัน เป็ น เวลาภายหลัง จากที่พ ระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บงั คับแล้ว แม้การกระทาของผู้ฟ้องคดี
ที่เป็ นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รบั ความเสียหายจะเกิดขึน้ ก่อนเวลาที่พระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ฯ และระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีฯ่ มีผลใช้บงั คับ และการวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทา
ละเมิด ต่ อ ผู้ถูก ฟ้ องคดีห รือ ไม่ และหรือ จะต้อ งรับผิด ชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่ ผู้ถูก ฟ้ องคดีเ ป็ น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๖๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จานวนเท่าใด ต้องเป็ นไปตามมาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึง่ เป็ นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้กระทาการอันเป็ นเหตุให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ได้ร บั ความเสียหาย แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีก็ต้อ งปฏิบตั ิต ามระเบียบส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ข้อ ๑๗๑๒ และข้อ ๑๘๑๓
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ข้อ ๓ ทีก่ าหนดว่า ในกรณีท่ี
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจซึง่ จัดตัง้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา และหน่ วยงานอื่น
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถจัดให้มรี ะเบียบได้
ให้ผรู้ บั ผิดชอบจัดให้มรี ะเบียบของหน่ วยงานของรัฐดังกล่าวมีคาสังให้
่ หน่ วยงานของตนปฏิบตั ิ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... โดยอนุ โลม การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีโดย กรส. ได้มคี าวินิจฉัยสังการว่
่
าผูฟ้ ้ องคดี
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี โดยไม่ได้ส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบก่ อน จึงเป็ นค าวินิ จฉั ยสัง่ การที่ไม่ ชอบด้วยระเบียบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่ า ด้ว ย
๑๒-๑๓

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๗ เมือ่ ผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วนิ ิจฉัยสังการว่
่
ามีผรู้ บั ผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม่ และเป็นจานวนเท่าใด แต่ยงั มิตอ้ งแจ้งการสังการให้
่
ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ส่งสานวนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั วินิจฉัยสังการให้
่
กระทรวงการคลังเพือ่ ตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรือ่ งที่
กระทรวงการคลังประกาศกาหนดว่าไม่ตอ้ งรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า และให้มอี านาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ย วข้อ ง ในกรณีท่ี
เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถอ้ ยคาเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมอีกก็ได้
ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผแู้ ต่งตัง้ สังการให้
่
ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมสาหรับการออกคาสัง่
้
ให้เจ้าหน้าทีช่ าระค่าสินไหมทดแทนหรือดาเนินการฟองคดีเพือ่ มิให้ขาดอายุความสองปีนบั จากวันทีผ่ แู้ ต่งตัง้ วินิจฉัยสังการ
่
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีส้นิ สุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลัง
ไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคาสังตามที
่
เ่ ห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
เว้นแต่ในกรณีหน่ วยงานของรัฐนัน้ เป็ นราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา
หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ก่อนอายุความสองปีสน้ิ สุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคาสังตามที
่
เ่ ห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
ข้อ ๑๘ เมือ่ กระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้ มีคาสังตามความเห็
่
นของกระทรวงการคลัง และ
แจ้งคาสังนั
่ น้ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ แต่ในกรณีทห่ี น่ วยงานของรัฐทีเ่ สียหายเป็ นราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดย
พระราชบัญญัติห รือ พระราชกฤษฎีกา หรือหน่ ว ยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้ว ยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่
ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูก้ ากับดูแลหรือควบคุมหน่ วยงานของรัฐแห่งนัน้ วินิจฉัยสังการให้
่
หน่ วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบตั ติ ามที่
เห็นว่าถูกต้อง
ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายตามวรรคหนึ่งสังการตามความเห็
่
นชอบของกระทรวงการคลัง ให้ผแู้ ต่งตัง้
้
ดาเนินการเพือ่ ออกคาสังให้
่ ชาระค่าสินไหมทดแทนหรือฟองคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความหนึ่งปี นับแต่วนั ทีผ่ แู้ ต่งตัง้ แจ้งคาสัง่
ให้ผรู้ บั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ
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หลัก เกณฑ์ก ารปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ ความรับ ผิดทางละเมิด ของเจ้า หน้ า ที่ฯ และมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่ าว อีกทัง้ ผู้ฟ้ องคดีเองก็ ย งั คงโต้ แย้งความไม่ ถู กต้ องตามระเบียบส านั กนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีฯ่ และมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวอยู่ ดังนัน้ แม้หนี้ค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดย กรส. วินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีต้องชดใช้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีกบั หนี้เงินชดเชยกรณีพ้นจากตาแหน่ งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ และหนี้เงินโบนัส
ประจาปีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีจะต้องชาระแก่ผฟู้ ้ องคดี จะเป็ นหนี้อนั มีวตั ถุอย่างเดียวกัน คือ การส่งมอบ
ทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง ในที่น้ี ค ือ เงินที่ต้อ งชาระแก่ กัน และกัน แต่ เ มื่อ สิท ธิของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีใ นอัน ที่จ ะ
เรีย กร้อ งให้ผู้ฟ้ อ งคดีชดใช้ค่ าเสียหายเป็ น สิทธิเ รีย กร้อ งยังมีข้อ ต่ อ สู้อ ยู่เ ช่น นี้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
จึงต้องห้ามตามมาตรา ๓๔๔๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิให้นาเอามาหักกลบลบหนี้
กับหนี้เงินชดเชยกรณีพ้นจากตาแหน่ งเพราะเหตุ เกษียณอายุฯ และหนี้เ งินโบนัส ประจาปี ท่ี
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจะต้ อ งชาระแก่ ผู้ฟ้ องคดี การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีนาเอาสิทธิเ รียกร้อ งที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
โดย กรส. วินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงิน
ชดเชยกรณี พ้นจากต าแหน่ ง เพราะเหตุ เ กษียณอายุฯ และเงินโบนัส ประจ าปี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ องคดี
ต้องชาระแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นการกระทาละเมิดต่อ
ผูฟ้ ้ องคดี
เมื่อ ค่ า เสี ย หายซึ่ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ค าดว่ า ผู้ ฟ้ องคดี อ าจต้ อ งรับ ผิ ด ชดใช้ ใ ห้ แ ก่
ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อการละเมิด ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ มิใช่ห นี้อนั เป็ นคุณประโยชน์ แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี
เกี่ย วกับ เงิน ชดเชยกรณี พ้น จากต าแหน่ ง เพราะเหตุ เ กษีย ณอายุ ฯ และเงิน โบนัส ประจ าปี
ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจะต้อ งจ่ ายให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจงึ ไม่ม ีส ิทธิย ึด หน่ ว งเงิน ดัง กล่ าวไว้
เพื่อหักกลบลบหนี้กบั เงินค่าเสียหายซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีคาดว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชดใช้ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๔๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ยึดหน่ วงเงินดังกล่าวไว้ จึงเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นการละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี
เมื่อปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ยดึ หน่ วงเงินชดเชยกรณีพน้ จากตาแหน่ งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ
๑๔-๑๕

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๔๑ ผูใ้ ดเป็นผูค้ รองทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื และมีหนี้อนั เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกีย่ วด้วยทรัพย์สนิ ซึ่งครองนัน้ ไซร้
ท่านว่าผูน้ นั ้ จะยึดหน่วงทรัพย์สนิ นัน้ ไว้จนกว่าจะได้ชาระหนี้กไ็ ด้ แต่ความทีก่ ล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บงั คับ เมือ่ หนี้นนั ้ ยังไม่ถงึ กาหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๔๔ สิทธิเรียกร้องใดยังมีขอ้ ต่อสู้อยู่ สิทธิเรียกร้องนัน้ ท่านว่าหาอาจจะเอามาหักกลบลบหนี้ได้ไ ม่
อนึ่ง อายุ ความย่ อ มไม่ต ัดรอนการหักกลบลบหนี้ แม้ส ิทธิเรีย กร้องขาดอายุ ความแล้ว แต่ ว่ าในเวลาที่อาจจะหักกลบลบกับ
สิทธิเรียกร้องฝา่ ยอื่นได้นนั ้ สิทธิยงั ไม่ขาด
อนึ่งบทบัญญัตใิ นวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บงั คับ ถ้าการที่เข้าครอบครองนัน้ เริม่ มาแต่ทาการอันใดอันหนึ่ง
ซึง่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑๕ ประมวลกฎหมายแพ ่งและพาณิชย์
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จานวน ๓๖๓,๑๘๐ บาท ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิจะได้รบั ชาระจากผูถ้ ูกฟ้องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มกราคม
๒๕๔๒ และเงินโบนัสประจาปี จานวน ๑๓๒,๘๔๑.๖๔ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิจะได้รบั ชาระ
จากผูถ้ ูกฟ้องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ไว้ และหักกลบลบหนี้กบั ค่าเสียหายเพื่อละเมิด
จานวน ๒๙๕,๐๔๘.๒๘ บาท โดยคืนให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นจานวน ๒๐๐,๙๗๓.๓๖ บาท เมื่อวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการละเมิดทีท่ าต่อผูฟ้ ้ องคดี
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนื เงินที่ได้ยดึ และต่อมาหักกลบลบหนี้ค่าเสียหายเพื่อละเมิด จานวน
๒๙๕,๐๔๘.๒๘ บาท ให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี พร้อ มดอกเบี้ยในอัต ราร้อยละ ๗.๕ ต่ อปี ของต้นเงิน
ชดเชยกรณีพน้ จากตาแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ จานวน ๑๖๒,๒๐๖.๖๔ บาท ตัง้ แต่วนั ที่ ๔
มกราคม ๒๕๔๒ และดอกเบี้ยในอัต ราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินโบนัสประจาปี จานวน
๑๓๒,๘๔๑.๖๔ บาท ตัง้ แต่วนั ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระแล้วเสร็จ และ
ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อ ปี ของต้นเงินชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่ งเพราะเหตุ
เกษี ย ณอายุ ฯ ที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ่ า ยให้ ผู้ ฟ้ องคดีเ มื่อ วัน ที่ ๔ พฤศจิก ายน ๒๕๔๕ เป็ น เงิน
๒๐๐,๙๗๓.๓๖ บาท ตัง้ แต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตามคาขอของ
ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเงินจานวน ๕๗,๘๑๔.๒๔ บาท (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๕/๒๕๕๔)
กรณี ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ดมีความเห็นว่า
เจ้ าหน้ า ที่ ต้ องรับ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แก่ ห น่ วยงานของรัฐ ในจานวนเงิ น ที่ ไ ม่ ต้ อ ง
รายงานให้ ก ระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ตามข้ อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้ าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔
ก็ตาม แต่ เมื่อความเสี ยหายดังกล่าวมีวงเงิ นแตกต่ างกันมากกับที่ สานักงานการตรวจ
เงิ นแผ่นดิ นรายงานชี้มูลความผิ ดว่าความเสียหายเกิ ดจากการกระทาของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ
เป็ นเหตุให้ ห น่ วยงานเสี ยหายในจานวนเงิ นที่ ต้องรายงานให้ กระทรวงการคลังตรวจ
สอบก่ อน และมี เหตุผลที่ แตกต่ างกันอย่ างชัด เจน การที่ ห น่ วยงานของรัฐส่ ง รายงาน
การสอบสวนให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ จึงเป็ นการรอบคอบเหมาะสมตามควรแก่
กรณี แล้ว
ส าหรับ ระยะเวลาตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิ ดของ
เจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ กาหนดให้ หวั หน้ าหน่ วยงานของรัฐต้ องส่งสานวนการสอบสวน
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ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั วิ นิจฉัยสังการข้
่
อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ดให้ กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบนั ้น เป็ นเพี ย งเงื่ อ นเวลาเร่ ง รัด การปฏิ บัติ หน้ าที่ ข องเจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ
ซึ่ งเป็ นกระบวนการภายในฝ่ ายปกครองที่ ไม่มีผลกระทบต่ อเจ้ าหน้ าที่ ผ้กู ระทาละเมิ ด
การรายงานผลการสอบสวนเกิ น ระยะเวลาดัง กล่ า ว จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ ความสมบู ร ณ์
หรือความชอบด้ วยกฎหมายของคาสังเรี
่ ยกให้ ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะทีผ่ ู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้ารับราชการในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เทศบาลเมือง
สุราษฎร์ธานี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) โดยผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ดารงตาแหน่ งนายช่างโยธา ๔ กองช่าง
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ดารงตาแหน่งหัวหน้างานวิศวกรรม กองช่าง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ ดารงตาแหน่ งหัวหน้า
งานสถาปตั ยกรรม กองช่าง ผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ดารงตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองช่าง
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๕ ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานการจัดทางบประมาณ กองวิชาการ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้แต่ งตัง้ ให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าเป็ นคณะกรรมการกาหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน ๗ สาย ต่ อ มา ส านัก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ภูม ิภาคที่ ๑๓ (จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี )
ได้ตรวจสอบพบว่างานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั ท์ตกิ คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ในถนน ๗ สาย
ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ ห้ า ได้ ป ระมาณการค่ า ก่ อ สร้ า งโดยไม่ ไ ด้ ส ืบ ราคาวัส ดุ จ ากการเผยแพร่ ข อง
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย แต่ใช้การสืบราคาในท้องตลาดนามาเทียบกับราคาที่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เคยจัด ซื้อ แล้ว น าราคาวัส ดุ ด ัง กล่ า วมาค านวณราคากลาง นอกจากนี้
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๓๑๓๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ ทาให้มกี ารจัดจ้างก่อสร้างถนน ๗ สาย
ในราคาที่ สู ง กว่ า ที่ ส านั ก งา นโยธาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ป ระมาณราคาไว้ ถึ ง
๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง
ความรับผิดทางละเมิด ซึง่ ผลการสอบสวนปรากฏว่าในส่วนการกาหนดราคากลางมีการสืบราคา
จากสานักงานพาณิชย์จงั หวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว จึงเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยถูกต้อง ประกอบกับ
ราคากลางมิได้สูงจากความเป็ นจริง ไม่ได้ทาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ความเสียหาย จึงถือว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้ากระทาไปโดยสุจริต แต่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้าใช้ค่า Factor F ในการกาหนดราคาไม่ถูกต้อง
ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรีข้างต้น เป็ นผลทาให้ประมาณการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ ลั ท์ติก คอนกรีต ในถนน ๖ สาย เป็ นเงิน จ านวน ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ต้องจ่ายเงินเพิม่ เป็นเงิน ๒๔,๗๙๖.๘๐ บาท ซึง่ เป็ นการกระทาโดยไม่รอบคอบรัดกุม จึงต้องรับผิด
ชดใช้เ งิน คืน ในจ านวนเท่ า ๆ กัน คนละ ๔,๙๕๙.๓๖ บาท ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง มีค าสัง่ ให้
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ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าชดใช้เงินตามจานวนข้างต้นคืน และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยกรมบัญชีกลางได้มหี นังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า
พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าเป็ นการปฏิบตั ิห น้ าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มจานวนเป็ นเงิน ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท โดยรับผิดคนละส่วน
เท่าๆ กัน คนละ ๖๖๙,๔๙๑.๘๒ บาท ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังยกเลิ
่
กคาสังเดิ
่ มแล้วกาหนดให้
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้ารับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจานวนข้างต้น ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าเห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าว
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย จึง นาคดีมาฟ้อ งขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสังเพิ
่ กถอนค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้าชดใช้เงินดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้หน่ วยงานของรัฐ
ผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดส่งสานวนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันวินิจฉัยสังการให้
่
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรือ่ งทีก่ ระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดว่ า ไม่ ต้ อ งรายงานให้ ก ระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ซึ่ง ตามข้อ ๒.๒ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ไี ม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบลงวันที่ ๑๕ ตุ ลาคม ๒๕๔๔ มีข้อกาหนดโดยสรุปว่า กรณีความเสียหายเกิดจาก
สาเหตุทวไปส
ั ่ าหรับราชการส่วนท้องถิน่ ครัง้ ละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่ วยงานของรัฐไม่ต้อง
ส่ งเรื่อ งให้ก ระทรวงการคลัง ตรวจสอบแต่ จะต้อ งรายงานความเสียหายที่เ กิดขึ้น ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้ทราบทุกระยะ ๓ เดือน เมื่อ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ได้ก าหนดราคากลางค่ า ก่ อ สร้า งสู ง กว่ า ความเป็ น จริง เป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ร ับ
ความเสียหายเป็ นเงิน ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท ซึ่งตรงตามจานวนที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมภิ าคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รายงานชี้มูลความผิด จึงเป็ นกรณีความเสียหายเกิดจาก
สาเหตุทวไปส
ั ่ าหรับราชการส่วนท้องถิน่ ครัง้ ละเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่ วยงานของรัฐจึงต้องส่ง
เรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตรวจสอบ และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีความเสียหายเพียง ๒๔,๗๙๖.๘๐ บาท ซึ่งเป็ นวงเงินความเสียหาย
ทีแ่ ตกต่างกันเป็ นอย่างมากกับทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
รายงานชีม้ ูลความผิด และมีเหตุผลแตกต่างกันอย่างชัดเจน การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ส่งรายงาน
การสอบสวนให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในฐานะหน่วยงานกลางซึง่ มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบสานวนการ
สอบสวนและพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อ งกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบ จึงรอบคอบเหมาะสมตามควรแก่กรณี และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๗ วรรคสอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดงั กล่าว ประกอบกับข้อ ๒.๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง
ข้างต้นแล้ว ทัง้ นี้ แม้ว่ าผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ จะส่ งสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตรวจสอบเป็ นระยะเวลาเกินกว่า ๗ วัน
นับแต่วนั วินิจฉัยสังการ
่ ซึง่ ขัดต่อข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีขา้ งต้นก็ตาม
แต่ขอ้ กาหนดดังกล่าวเป็ นเพียงเงื่อนเวลาเร่งรัดการปฏิบตั หิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็ น
กระบวนการภายในฝ่ายปกครองที่ไ ม่มผี ลกระทบต่ อ ผู้ฟ้ อ งคดี การรายงานผลการสอบสวน
เกินระยะเวลาดังกล่าวจึงไม่มผี ลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของคาสังที
่ อ่ อก
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สาหรับ
ความรับผิดของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้านัน้ แม้ขอ้ เท็จจริงจะฟงั ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าได้ตรวจสอบราคา
วัส ดุ ท่เี ผยแพร่โ ดยกระทรวงพาณิช ย์แ ละสานักงานพาณิช ย์จ งั หวัด สุ ราษฎร์ธ านี แล้ว ก็ต าม
แต่ โ ดยที่ราคาวัส ดุ ห ลัก ในการก่ อ สร้างปรับปรุง ถนนบางรายการยัง ขาดอยู่ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ ห้า
จึงชอบที่จะใช้วธิ สี บื ราคาจากท้องตลาดในท้องถิ่นมาประกอบการพิจารณาได้ แต่ปรากฏว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าได้สบื ราคาจากท้องตลาดด้วยวาจา แล้วนามาเปรียบเทียบกับราคาทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เคยจัด ซื้อ ครัง้ หลัง สุ ด โดยไม่ ป รากฏเอกสารการตรวจสอบราคาวัส ดุ ส นั บ สนุ น และมิไ ด้
ดาเนินการสอบถามหรือให้มกี ารตรวจสอบราคาไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สานักงานโยธาธิการ
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี ซึ่ง มีค วามเชี่ยวชาญในงานก่ อ สร้า งและเป็ น ผู้ม ีหน้ า ที่เ ผยแพร่ข้อ มูล
เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง อีกทัง้ เป็ นหน่ วยงานที่สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน
ได้ให้คาแนะนาไว้ว่าอาจขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบราคาให้ได้ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าทราบดี
อยู่แล้ว จึงเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ท่เี ป็ นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เ พียงบางส่วน ประกอบกับ
อาจเป็ น ไปได้ว่ าราคาวัส ดุ ท่ผี ู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เคยจัด ซื้อ หลัง สุ ด อาจเป็ น ราคาที่ไ ม่ต รงหรื อ
ใกล้เคียงกับราคาที่เป็ นจริง ดังนัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าปฏิบตั หิ น้ าที่โดยขาดความรอบคอบ
ไม่ถือ ปฏิบ ัติใ ห้ถู ก ต้อ งตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่มี ีอ ยู่ และนาวิธ ีการที่เ คยปฏิบตั ิมาทาการ
กาหนดราคากลาง ซึ่งทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ความเสียหายถึง ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท
จึงถือเป็ นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีอานาจออกคาสังเรี
่ ยกให้
ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ ห้า ชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนส าหรับ ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น ได้ต ามมาตรา ๑๒
ประกอบกับ มาตรา ๑๐ ๑๖ และมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิด ของ
๑๖

พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๐ ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานของรัฐทีผ่ นู้ นั ้ อยู่ในสังกัด
หรือไม่ ถ้าเป็ นการกระทาในการปฏิบตั ิหน้าทีก่ ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่ ห้นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม แต่ถา้ มิใช่การกระทาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บงั คับตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีท่ งั ้ สองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มกี าหนดอายุความสองปีนับแต่วนั ที่
หน่วยงานของรัฐรูถ้ งึ การละเมิดและรูต้ วั เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่
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๗๗๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี เมื่อหักส่วนแห่งความรับผิดอันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของหน่ วยงานในการตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง และพิจารณาระดับความร้ายแรง
แห่งการกระทาละเมิดแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าควรรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนคนละ
๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในส่วนทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้า
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เกินกว่า ๑,๖๔๐,๒๕๔.๙๖ บาท โดยให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้า
รับผิดชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนคนละ ๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท (ค าพิ พากษาศาลปกครองสูงสุ ด
ที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๔)
๒.๔ การออกค าสังเรี
่ ย กให้ เจ้ าหน้ าที่ ช ดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนจากการกระท า
ละเมิ ด
๒.๔.๑ การกระทาละเมิ ดในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
๑) กรณี เป็ นการกระท าละเมิ ด โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ นเล่ อ
อย่างร้ายแรง
การที่เจ้าหน้ าที่ซึ่งปฏิ บตั ิ หน้ าที่ เป็ นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
งานก่ อ สร้ า งโครงการของรัฐ ก าหนดราคากลางโดยใช้ เ พี ย งการสอบถามราคาจาก
สานักงานพาณิ ชย์เพี ยงหน่ วยงานเดี ยว และสื บราคาด้ วยวาจาจากท้ องตลาดเพิ่ มเติ ม
แล้ วจึ งนามาเปรียบเที ยบกับราคาวัสดุที่ หน่ วยงานของรัฐเจ้ าของโครงการเคยจัดซื้ อ
ครัง้ หลัง สุด อัน อาจเป็ นเหตุ ให้ ไ ด้ ราคาวัส ดุที่ ไ ม่ ต รงหรื อ ใกล้ เ คี ย งกับ ความเป็ นจริ ง
ถื อ เป็ นการปฏิ บัติ ห น้ าที่ โ ดยขาดความรอบคอบไม่ ป ฏิ บัติ ใ ห้ ถ ูก ต้ อ งครบถ้ ว นตาม
ระเบี ย บหลัก เกณฑ์ที่ มี อ ยู่ แ ละไม่ ไ ด้ ร ะมัด ระวัง ตามที่ บุค คลจะพึ ง ระวัง ในลัก ษณะที่
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก ทาให้ หน่ วยงานของรัฐได้ รบั ความเสียหาย จึงเป็ น
ความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรง
โปรดดู ค าพิ พากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๔
หน้า ๗๖๖-๗๗๐

ผู้นัน้ ไม่ต้อ งรับผิด แต่ กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว เห็น ว่าต้อ งรับผิด ให้ส ิทธิเรีย กร้อ งค่ าสิน ไหมทดแทนนัน้ มีกาหนด
อายุความหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีห่ น่วยงานของรัฐมีคาสังตามความเห็
่
นของกระทรวงการคลัง

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๗๑

การที่ เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ง มี หน้ าที่ อ ยู่เวรรักษาอาคารของทางราชการ
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ แ ม่ ก ุญ แจคล้ อ งสายยู ป ระตู บ นั ไดหนี ไฟของอาคารทัง้ ที่ ส ามารถกระท าได้
เป็ นเหตุ ใ ห้ ท รัพ ย์ สิ นของทางราชการสู ญ หาย ซึ่ ง หากเจ้ า หน้ าที่ ด ั ง กล่ า วได้ ใ ช้
ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการเช่นวิ ญญูชนพึงกระทาแล้ว คนร้าย
ก็ไม่น่าจะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการได้ ทรัพย์สินที่ สูญหายจึงเกิ ดจากการ
ที่ เจ้ าหน้ าที่ ด งั กล่ าวปฏิ บตั ิ ห น้ าที่ อ ยู่เวรรักษาอาคารของทางราชการด้ วยความจงใจ
หรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรง จึ ง ต้ อ งรับ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทนให้ แ ก่
หน่ วยงานของรัฐ
อย่างไรก็ดี ในเมื่อเจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวไม่ได้มีหน้ าที่ โดยตรงในการ
รักษาความปลอดภัย ประกอบกับ หน่ วยงานของรัฐก็ไม่ได้ จดั ให้ มีเจ้าหน้ าที่ ที่มีหน้ าที่
โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยอยู่เวรตรวจดูความเรียบร้อยของอาคาร แต่ ได้ ให้
เจ้าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ปฏิ บตั ิ ราชการตามปกติ มาอยู่เวรโดยไม่มีผ้ตู รวจเวรและไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการรักษาเวรยาม เมื่อทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
หน่ วยงานของรัฐ จึ ง มี ส่ ว นก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายด้ ว ย ดัง นั ้น การออกค าสัง่ ให้
เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่ าวชดใช้ ค่าเสี ยหายจึงต้ องคานึ งถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทา
และความเป็ นธรรม รวมทัง้ ความบกพร่องของหน่ วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนิ นงาน
ส่วนรวมด้วย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ลู ก จ้ า งประจ าในสัง กัด ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) มีหน้าที่ทาความสะอาดและปิดเปิดอาคาร ๔ คณะบริหารธุรกิจ
รวมทัง้ อยูเ่ วรตรวจดูความเรียบร้อยของอาคาร โดยผลัดเปลีย่ นกับเจ้าหน้าทีอ่ กี ๓ คน คนละคืน
หมุนเวียนกันไป ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึง่ เป็ นวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอยู่เวรรักษาอาคาร
ได้มคี นร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในห้อง ๕๔๗๐๕ ชัน้ ๗ อาคาร ๔ โดยทรัพย์สนิ ที่สูญหายไปเป็ น
อุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ห ลายรายการ คิด เป็ น มู ล ค่ า ความเสีย หายทัง้ สิ้น ๘๗๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง ความรับ ผิด ทางละเมิด ได้ส อบสวนแล้ว เสนอความเห็น ต่ อ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวเนื่องจากเป็ นผู้มหี น้ าที่รบั ผิดชอบ
ถือกุญแจอาคารและกุญแจห้องขณะเกิดเหตุโดยตรง แต่เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและผูถ้ ูกฟ้องคดี
มีค วามบกพร่อ งที่ไ ม่ ม ีก ารจัด เวรยามเพื่อ รัก ษาความปลอดภัย ทรัพ ย์ส ิน ของทางราชการ
ที่แน่ นอนชัดเจนตามระเบียบของทางราชการ จึงควรให้หกั ส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกจาก
ความรับผิดของผู้ฟ้องคดีด้วย ผูถ้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดังกล่าว
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๗๗๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เสนอโดยได้รายงานให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือแจ้งให้
ผูฟ้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็ นเงินจานวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึง นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ คาสังเพิ
่ กถอนค าสังดั
่ งกล่าวของ
ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชัน้ ต้น กรมบัญชีกลางซึ่งได้รบั
มอบอานาจจากกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดมายังผูถ้ ูกฟ้องคดี
โดยเห็นว่าทรัพย์สนิ ที่สูญหายเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่กระทา
ตามหน้าทีข่ องตน แต่เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้เป็ นผูม้ หี น้าทีโ่ ดยตรงในการรักษาความปลอดภัย
และคณะบริห ารธุ ร กิจ ไม่ม ีร ะเบีย บข้อ บัง คับ เกี่ย วกับ การรัก ษาเวรยาม แต่ ไ ด้ใ ห้เ จ้า หน้ า ที่
ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการตามปกติมาอยู่เวรโดยไม่มผี ู้ตรวจเวร อันถือเป็ นความบกพร่องของ
หน่ วยงานส่วนหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็ นธรรมแล้ว
จึงเห็นควรให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
หักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็ นเงิน ๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มหี นังสือเรียกให้ผฟู้ ้ องคดี
ชดใช้เงินจานวนดังกล่าวแล้ว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูอ้ ยู่เวรในวันเกิดเหตุไม่ได้ใช้
แม่กุ ญ แจคล้อ งสายยูป ระตู บ ัน ไดหนี ไ ฟ ทัง้ ๆ ที่ม ีแ ม่ กุ ญ แจส ารอง และประตู บ ัน ไดหนี ไ ฟ
ไม่ปรากฏรอยงัดแงะ ส่วนห้อง ๕๔๗๐๕ ซึง่ เป็ นห้องเกิดเหตุ มีกุญแจล็อคแน่ นหนาถึงสองชัน้
อีกทัง้ กุญแจลูกบิดและกุญแจคล้องสายยูไม่มรี อยงัดแงะเช่นเดียวกัน ประกอบกับทรัพย์ส ิน
ทีส่ ญ
ู หายมีจานวนหลายชิน้ และหลายชุด คนร้ายต้องใช้เวลาในการถอดเป็ นเวลานานพอสมควร
หากผูฟ้ ้ องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สนิ ของทางราชการเช่นวิญญูชนพึงกระทาแล้ว
คนร้ายก็ไม่น่าจะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สนิ ของทางราชการได้ ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ทีส่ ูญหายจึงเกิด
จากการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ วรรักษาอาคารด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เป็ นเหตุให้ทางราชการได้รบั ความเสียหาย แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้เป็ นผู้มหี น้ าที่
โดยตรงในการรัก ษาความปลอดภัย และคณะบริหารธุรกิจ รวมทัง้ ผู้ถู กฟ้ องคดีก็มไิ ด้จดั ให้ม ี
เจ้า หน้ า ที่ท่ีม ีห น้ า ที่โ ดยตรงในการรัก ษาความปลอดภัย ทัง้ ที่ม ีท รัพ ย์ส ิน มูล ค่ า สู ง อยู่ ใ น
ความครอบครองและเก็บรักษา แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ท่มี หี น้าที่ปฏิบตั ิราชการตามปกติมาอยู่เวร
โดยไม่มผี ู้ตรวจเวรและไม่มรี ะเบียบข้อบังคับหรือข้อปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการรักษาเวรยาม ดังนัน้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายในครัง้ นี้ดว้ ย เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๗๓

แห่งการกระทาและความเป็ นธรรม รวมทัง้ ความบกพร่องของผูถ้ ูกฟ้องคดีแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีห่ กั
ค่าเสื่อมราคาตามรายงานของกระทรวงการคลังเป็ นเงิน ๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๘
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้า หน้ า ที่ฯ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดี
มีหนังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็ นเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทใ่ี ห้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายในส่วน
ทีเ่ กินกว่าจานวนเงิน ๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๔)
การที่ ผ้บู งั คับบัญ ชาไม่ ค วบคุมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ข อง
ผู้ใ ต้ บ งั คับ บัญ ชาให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของทางราชการ อัน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้ใต้ บ งั คับ บัญชาทุ จริ ตในหน้ า ที่ นาเงิ นของหน่ วยงานของรัฐไป ถือ ว่ าผู้บ งั คับ บัญ ชา
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ด้วยความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรงต้ องรับผิ ดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
ให้แก่หน่ วยงานของรัฐ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนสูง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ดารงตาแหน่ งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสูง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓
เมือ่ ครัง้ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสูง และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔
ดารงตาแหน่ งหัวหน้ าส่วนโยธาเมื่อครัง้ รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่ว นตาบลโนนสูง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปรากฏว่ากรมบัญชีกลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ได้ตรวจพบว่า
มีการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนสูง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑)
เกินกว่าวงเงินที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิ จึงรายงานเสนอประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่ ว น
ตาบลโนนสูง ให้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จจริง ต่อ มาคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ เท็จ จริง รายงานการสอบสวนว่ า มีเ งิน ขาดบัญ ชีป ระเภทรายรับ และรายจ่ า ยรวมทัง้ สิ้น
๑,๑๖๖,๑๖๙.๗๓ บาท ซึ่งนาย อ. หัวหน้ าส่วนการคลังได้รบั สารภาพว่าได้กระทาการทุจริต
แต่ ผู้เ ดียวโดยไม่มผี ู้ใ ดเกี่ยวข้อ งด้ว ย หลังจากนัน้ นายอ าเภอเมือ งอุ ดรธานีมคี าสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึง่ รายงานผลการสอบสวนว่า พบเงินขาดบัญชี
จานวนเงินทัง้ สิน้ ๑,๑๖๗,๒๒๙.๗๓ บาท และเห็นว่านาย อ. ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ และ
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๓ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย โดยนายอาเภอเมืองอุดรธานีเห็นด้วยกับความเห็น
ดังกล่ าวจึงแจ้ง ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ทราบ และส่ งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยได้รบั มอบอานาจจากกระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งผล
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การพิจารณาโดยเห็นว่า กรณีท่หี นึ่ง เงินขาดบัญชีเนื่องจากเบิกจ่ายเงินโดยเช็คโดยไม่ปรากฏ
หลักฐานฎีกาเบิกจ่ายเงินนัน้ นาย อ. ต้องรับผิดเต็มจานวนส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ และ
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา ไม่ตรวจสอบควบคุมอันเป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ด้วย ส่วนกรณีท่สี อง เงินขาดบัญชี
เนื่องจากการรับเงินภาษีและค่าธรรมเนียมนัน้ นาย อ. ต้องรับผิดเต็มจานวน ส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑
และผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ในฐานะผู้บญ
ั ชาไม่ควบคุมดูแลและตรวจสอบ อันเป็ นการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิดในอัตราร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายตามลาดับ ต่อมา
นายอาเภอเมืองอุดรธานีแจ้งว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔ ต้องรับผิดชอบด้วยเนื่องจากเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโนนสูง ในขณะที่ม ีก ารกระท าละเมิด ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดย
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ จึงออกคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีช่ ดใช้ค่าเสียหาย ซึง่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ย่นื อุทธรณ์ คาสัง่
ดังกล่าว แต่ผแู้ ทนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยืนยันคาสังเดิ
่ ม ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีเ่ ห็นว่าคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สี่รบั ผิดชดใช้เ งินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึง นาคดีมาฟ้อ งต่ อศาลขอให้ม ี
คาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้กรณีทจ่ี ะถือว่าเจ้าหน้าที่ซ่งึ มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
มีส่วนได้เสียมีอยู่ ๒ กรณี คือ กรณีทห่ี นึ่ง เป็ นเรื่องทีเ่ จ้าหน้าทีม่ คี วามสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่กรณี
ซึ่ง เป็ น เหตุ ใ ห้เ กิด ความเคลือ บแคลงสงสัย ได้ว่ า เจ้า หน้ า ที่ด ัง กล่ า วอาจจะท าการพิจ ารณา
ทางปกครองโดยมีอคติหรือความลาเอียง ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีท่ีส อง เป็ นพฤติการณ์ อ่ืนอันชวนให้เ กิดความ
เคลือบแคลงสงสัยได้ว่าเจ้าหน้ าที่อาจจะทาการพิจารณาทางปกครองโดยไม่เป็ นกลาง ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อ คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
๑๗-๑๘

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมัน้ หรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผูส้ บื สันดานไม่ว่าชัน้ ใด ๆ หรือเป็นพีน่ ้องหรือลูกพีล่ ูกน้องนับได้เพียง
ภายในสามชัน้ หรือเป็นญาติเกีย่ วพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชัน้
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูพ้ ทิ กั ษ์หรือผูแ้ ทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอ่นื ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๖ ในกรณี ม ีเ หตุ อ่ื น ใดนอกจากที่ บ ัญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๑๓ เกี่ย วกับ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการ
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพิจ ารณาทางปกครองซึ่ง มีส ภาพร้ายแรงอัน อาจทาให้ก ารพิจารณาทางปกครองไม่เ ป็ น กลาง
เจ้าหน้าทีห่ รือกรรมการผูน้ นั ้ จะทาการพิจารณาทางปกครองในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้
๑๘- พระราชบัญ ญัต ิวิธ ีปฏิบ ัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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โดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ทีส่ งให้
ั ่ ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีช่ ดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน เป็ นคาสังที
่ เ่ ห็นได้อย่างชัดแจ้ง
ว่าเป็ นการสร้างภาระที่ส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ เองในทางที่เป็ นผลร้ายหรือเป็ นลบ และ
ในส่วนของผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ และผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้โต้แย้ง
การออกคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ว่าเป็นคาสังที
่ อ่ อกโดยแบ่งสัดส่วนความรับผิด
ในการชดใช้เงินโดยไม่เ ป็ นธรรม ไม่เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต ามกฎหมาย หรือ เป็ นการแบ่ง
สัดส่วนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ มากกว่า อีกทัง้ ในการออกคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นการออกคาสังตามความเห็
่
นของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และนายอาเภอเมือง
อุดรธานี ซึง่ แม้การออกคาสังดั
่ งกล่าวจะต้องออกโดยนายอาเภอเมืองอุดรธานีในฐานะผูก้ ากับดูแล
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามมาตรา ๒๐๑๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ก็ตาม
นายอาเภอเมืองอุดรธานีกต็ อ้ งออกคาสังโดยมี
่
เนื้อหาสาระของคาสังเช่
่ นเดียวกัน ดังนัน้ ไม่ว่าคาสัง่
ทีใ่ ห้ชดใช้เงินจะออกโดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ หรือโดยนายอาเภอเมือง
อุดรธานี ย่อมไม่มผี ลเปลี่ยนแปลงผลของคาสังที
่ ่ให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ชดใช้เงินแต่อย่างใด การที่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะประธานกรรมการบริห ารองค์ก ารบริหารส่ ว น
ตาบลโนนสูงซึง่ เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓
รับผิดชดใช้เงินแก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเป็นการกระทาทีย่ งั ถือไม่ได้ว่ามีส่วนได้เสียและไม่เป็ นกลาง
และโดยที่การใช้ส ิท ธิเ รีย กให้เ จ้าหน้ า ที่ผู้ทาละเมิด ชดใช้ค่ า สิน ไหม
ทดแทนนัน้ หน่ วยงานของรัฐต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องคานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ ล ะกรณี (๒) หากการละเมิดเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่ วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมต้องหักส่วน
ความรับผิดดังกล่าวออกด้วย และ (๓) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีห่ ลายคนมิให้นาหลักเรื่อง
ลูกหนี้รว่ มมาใช้บงั คับ ดังนัน้ เมื่อคานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็ นธรรม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผู้นัน้ เห็น เองว่าตนมีกรณีดงั กล่ าว ให้ผู้นัน้ หยุ ดการพิจารณาเรื่อ งไว้ก่อ นและแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา
เหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้า มีคู่ก รณีค ัดค้า นว่ า ผู้นัน้ มีเ หตุ ดงั กล่ า ว หากผู้นัน้ เห็น ว่ า ตนไม่มเี หตุ ต ามที่ค ัดค้า นนัน้ ผู้นัน้ จะท า
การพิจารณาเรือ่ งต่อไปก็ได้แต่ตอ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผบู้ งั คับบัญชาของผู้นัน้ หรือคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผูน้ ัน้ เป็ นกรรมการอยู่
มีคาสังหรื
่ อมีมติโดยไม่ชกั ช้า แล้วแต่กรณีว่าผูน้ นั ้ มีอานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรือ่ งนัน้ หรือไม่
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
๑๙
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒๐ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาเหนื อ ตนขึ้น ไปชัน้ หนึ่ ง ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้ ห มายความรวมถึ ง
ผูซ้ ่งึ กฎหมายกาหนดให้มอี านาจกากับหรือควบคุมดูแลสาหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ท่ไี ม่มผี ู้บงั คับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรี
สาหรับกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ เป็นรัฐมนตรี
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ของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ซึง่ มิได้มสี ่วนร่วมเป็นผูก้ ระทาการทุจริตกับนาย อ. หากแต่
ต้ อ งรับ ผิด ในฐานะผู้ บ ัง คับ บัญ ชาที่ม ิไ ด้ ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิบ ัติง านของนาย อ. ซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เปิ ดโอกาสให้นาย อ. กระทาการทุจริต อันเป็ นการละเมิดด้วยความประมาท
เลินเล่ อ อย่ างร้ายแรง ประกอบกับ ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ น ผู้ต รวจพบเงินขาดบัญ ชีแ ละเสนอให้
ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ตงั ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเงินขาดบัญชี จึงได้ขอความร่วมมือไปยังอาเภอเมืองอุดรธานี
เพื่อ ตัง้ คณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อีกทัง้ การทุ จริต ของนาย อ.
เกิดขึ้นจากการรับเงินภาษีแ ละค่าธรรมเนียมซึ่งนาย อ. เป็ นเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบ จึงมีเหตุ
อันควรหักส่วนความรับผิดให้ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ลงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย
ทัง้ หมด และการที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้แ บ่ ง ส่ ว นความรับ ผิด โดยให้ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะ
ปลัดองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบล รับผิดชดใช้ในอัต ราร้อยละ ๖๐ เนื่องจากเป็ นผู้บงั คับบัญ ชา
ทีใ่ กล้ชดิ กับนาย อ. มากกว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดซึง่ ให้รบั ผิดชดใช้ในอัตรา
ร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายโดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ มิได้โต้แย้ง ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑
และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ จึงต้องรับผิดเพียงร้อยละ ๕๐ ของเงินขาดบัญชีเนื่องจากการรับเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเต็มจานวน ๗๐๙,๑๖๘.๙๘ บาท คิดเป็ นเงิน ๓๕๔,๕๘๔.๔๙ บาท โดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑
รับผิดร้อยละ ๔๐ คิดเป็ นเงิน ๑๔๑,๘๓๓.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ รับผิดร้อยละ ๖๐ คิดเป็ นเงิน
๒๑๒,๗๕๐.๗๐ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เฉพาะกรณีเงินขาดบัญชี
เนื่องจากการรับเงินภาษีและค่าธรรมเนียมทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ น เงิน จ านวน ๒๘๓,๖๖๗.๕๙ บาท และให้ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๒ รับ ผิด ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นเงินจานวน ๔๒๕,๕๐๑.๓๙ บาท เป็ นให้ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพียง ๑๔๑,๘๓๓.๘๐ บาท และให้ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๒
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพียง ๒๑๒,๗๕๐.๗๐ บาท และหากได้รบั
ชาระหนี้จากนาย อ. เพียงใด ให้คนื เงินส่วนทีไ่ ด้รบั ชาระไว้เกินแก่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒
ตามส่วนแห่งความรับผิดต่อไป และให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีส่ งให้
ั ่ ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๔
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ส่วนคาขอของ
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ ทีข่ อให้ศาลเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีเ่ รียกให้ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๓ ชดใช้เงินนัน้
ให้ยก (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๔/๒๕๕๔)
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๒) กรณี ไม่เป็ นการกระทาละเมิ ดโดยจงใจหรือประมาทเลิ นเล่ออย่าง
ร้ายแรง
กรณี ที่รถยนต์ของทางราชการสูญหายในเวลากลางคื นจากการ
โจรกรรมของคนร้ายมากถึง ๖ คน ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญและมี การวางแผนไว้ ล่วงหน้ า
ในการโจรกรรมเป็ นอย่างดี รวมทัง้ การที่ กลุ่มคนร้ายมีจานวนมากอาจสามารถทาร้าย
ผู้ที่ขดั ขวางการโจรกรรมได้ตลอดเวลา ประกอบกับห้องพักของเจ้าหน้ าที่ ผ้อู ยู่เวรไม่ได้
อยู่ใกล้กบั ที่ เกิ ดเหตุ จึงเป็ นการยากที่ จะป้ องกันไม่ให้ รถยนต์ถกู โจรกรรมไป จากปัจจัย
ต่ า งๆ จึ ง ถื อ ไม่ ไ ด้ ว่า เจ้ าหน้ า ที่ ที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ เ วรกระท าการด้ วยความจงใจหรื อ ประมาท
เลิ นเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นเหตุให้ รถยนต์ของทางราชการถูกโจรกรรม จึงไม่ต้องรับผิ ด
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่หน่ วยงานของรัฐ
สรุปข้อเท็จจริ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหงส์เจริญ (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) มีคาสังแต่
่ งตัง้
ให้ ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง ด ารงต าแหน่ ง ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหงส์ เ จริญ อยู่ เ วรยามรัก ษา
ความปลอดภัยทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ต่อมา
ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มคี นร้ายจานวน ๖ คน ทาการโจรกรรมรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลหงส์เจริญได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดงั กล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่า การทีร่ ถยนต์ถูกลักไป
ไม่ใช่ผลโดยตรงจากการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมไิ ด้อยูเ่ วร และความเสียหายมิได้เกิดขึน้ จากสาเหตุทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
มิได้อยู่เวรรักษาสถานทีร่ าชการ อีกทัง้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดบ่งชีว้ ่าผูฟ้ ้ องคดีหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหงษ์ เ จริญ ผู้ใ ดมีส่ ว นรู้ เ ห็น หรือ สนับ สนุ น การกระท าผิด ของ
ผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน องค์การบริหารส่วนตาบลหงส์เจริญควรฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจาก
ผู้ลกั รถยนต์ทงั ้ ๖ คน ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้ส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ต่อมา กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดว่า นาย ค. พนักงานขับรถยนต์
มีหน้าที่ดูแลจัดเก็บรถยนต์ไว้ในโรงจอดรถยนต์ แต่ไม่เคลื่อนย้ายรถยนต์เข้าไปจอดในโรงจอด
รถยนต์ซ่งึ มีประตูและกุญแจล๊ อค ทาให้คนร้ายโจรกรรมรถยนต์ได้โดยง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น
เป็ นการกระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้ฟ้องคดีซ่งึ ได้รบั คาสังให้
่ อยู่เวร
รักษาความปลอดภัย แต่มไิ ด้มาปฏิบตั หิ น้าที่อยู่เวร เป็ นเหตุให้บุคคลภายนอกเข้าไปโจรกรรม
ลักรถยนต์ได้โดยง่าย เป็ นการกระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้รบั ผิดคนละ
ร้อ ยละ ๔๐ ของค่ าเสียหายหลังหักค่ าเสื่อมราคาแล้ว เป็ นเงิน ๑๓๔,๖๑๐ บาท ส่ ว นนาย ว.
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ในขณะนัน้ ในฐานะเป็ นผู้ออกคาสังแต่
่ งตัง้ ผู้อยู่เวรยามสถานที่ราชการ และได้รบั การแต่งตัง้
ให้มหี น้ าที่ต รวจเวรแต่ มไิ ด้มาตรวจเวรเป็ นเหตุให้บุคคลภายนอกเข้ามาโจรกรรมลักรถยนต์
ได้โ ดยง่า ย เป็ น การกระท าด้ว ยความประมาทเลิน เล่ อ อย่ า งร้า ยแรง ให้ร ับ ผิด ร้อ ยละ ๒๐
ของค่าเสียหายหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็ นเงิน ๖๗,๓๐๕ บาท ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีคาสังเรี
่ ยกให้
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นเงิน ๑๓๔,๖๑๐ บาท ผู้ฟ้ องคดีได้มหี นังสือ ยื่นอุ ทธรณ์
คาสังดั
่ งกล่าว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพรพิจารณา ผูว้ ่าราชการจังหวัดชุมพรพิจารณาแล้วเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังที
่ เ่ รียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงินดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ พิจารณาจากรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แล้ว
เห็นว่าการทีน่ าง ป. หัวหน้าส่วนการคลัง ให้ถอ้ ยคาว่าในการอยู่เวรยามขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหงษ์เจริญนัน้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญได้มมี ติให้จา้ งนาย ค. พนักงาน
ขับรถยนต์เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีย่ ามแทนทุกคน โดยจ้างเหมาเป็ นรายเดือน ซึง่ ตนเองเป็ นผูห้ กั เงิน
ค่าจ้างจากเงินเดือ นของผู้ท่มี ไิ ด้อ ยู่เวร และไม่ป รากฏว่านาง ป. เคยมีส าเหตุโกรธแค้นหรือ
มีเรื่องพิพาทกับผู้ฟ้องคดีหรือนาย ค. ซึง่ เป็ นพนักงานขับรถแต่ประการใด ประกอบกับนาย ค.
ได้ให้การว่า ตนเองได้รบั จ้างอยู่เวรยามแทนผู้ท่ไี ม่สามารถอยู่เวรได้ โดยหัวหน้าส่วนการคลัง
เป็ นผู้หกั เงินจากผู้ทอ่ี ยู่เวรแต่มไิ ด้อยู่เวร กรณีจงึ รับฟงั ได้ว่า การอยู่เวรยามของบุคลากรของ
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหงษ์ เ จริญ ซึ่ง รวมถึง ผู้ฟ้ องคดีด้ว ยได้ม ีก ารมอบหมายให้น าย ค.
พนักงานขับรถเป็ นผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่อยู่เวรยามแทนโดยเป็ นที่รบั ทราบกันโดยทัวไป
่ นอกจากนี้
นาย ค. ได้ให้ก ารว่าในคืนเกิดเหตุ ตนเองและนาย ส. หัว หน้ าส่ วนโยธา พักอยู่ใ นที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหงส์เจริญด้วยกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผู้ต้องหาที่ ๑
ถึงผู้ต้อ งหาที่ ๕ ซึ่ง ถู ก เจ้าหน้ าที่ต ารวจจับกุ มดาเนินคดีข้อ หาร่ว มกันโจรกรรมรถยนต์ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ ได้รบั สารภาพว่ามีการเตรียมการแบ่งหน้าทีก่ นั ทา โดยให้
ถ้อยคาต่อพนักงานสอบสวนสอดคล้องกันว่ารถยนต์คนั ดังกล่าวจอดอยู่ทบ่ี ริเวณข้างโรงจอดรถ
ภายในที่ทาการองค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ โดยมีการปิ ดล๊ อคประตูรถยนต์และปิ ดล๊อค
ประตูรวั ้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหงส์เจริญไว้แล้ว ซึง่ สอดคล้องกับคาให้การในชัน้ สอบสวน
ของนาย ค. พนักงานขับรถยนต์ว่าได้ล๊อคประตูรถยนต์และปิดล๊อคประตูรวั ้ แล้ว ซึง่ ผูต้ ้องหาทัง้ ๕
คนยืน ยัน ว่ า ในคืน เกิด เหตุ ผู้ต้อ งหาที่ ๖ ที่ห ลบหนี อ ยู่เ ป็ น ผู้ใ ช้ไขควงปากแบนถอดกระจก
ด้านหลัง คนขับ ปลดล๊ อ คประตู รถยนต์ ปลดล๊ อ คพวงมาลัย ผู้ต้อ งหาที่ ๒ ถึงผู้ต้อ งหาที่ ๔
ช่ ว ยกัน เข็น รถออกจากจุด ที่จ อดรถ ต่ อ มา ผู้ต้อ งหาที่ ๖ ใช้ไ ขควงขนาดใหญ่ ง ดั ประตู ร วั ้
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ทางเข้าออกช่องที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ และทาการต่อสายไฟตรงขับรถ
ออกไป แล้วส่งต่อให้แก่ผตู้ ้องหาที่ ๕ นาไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน จากพฤติการณ์ดงั กล่าว
เห็นได้ว่า ผูต้ อ้ งหาทัง้ ๖ คน ได้รว่ มกันเป็นแก๊งลักรถยนต์ มีการแบ่งหน้าทีก่ นั ทา มีการเตรียมการ
เป็ นอย่างดี และได้ร่วมกันโจรกรรมรถยนต์มาแล้วหลายคัน จึงรับฟงั ได้ว่าผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน
ซึง่ มีจานวนมากมีความเชีย่ วชาญในการโจรกรรมรถยนต์ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า แม้ว่าในคืน
เกิดเหตุ นาย ค. และนาย ส. จะนอนอยู่ภายในที่ทาการองค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ
ก็เป็ นการยากที่จะป้องกันมิให้รถยนต์ถูกโจรกรรมไป เนื่องจากในสภาวะเช่นนัน้ กลุ่มผู้ต้องหา
ซึง่ มีจานวนมากสามารถจะทาร้ายผู้ท่ขี ดั ขวางการโจรกรรมได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ห้องพัก
ของผู้อ ยู่เ วรซึ่งอยู่ในที่ทาการองค์การบริหารส่ ว นต าบลหงส์เจริญ ไม่ได้อ ยู่ใกล้กบั ที่เ กิดเหตุ
ดังนัน้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอยู่เวรในคืนเกิดเหตุก็ไม่อาจยืนยันได้แน่ ชดั ว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้
กลุ่มผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน โจรกรรมรถยนต์ไปได้ และแม้ว่ าจะได้มกี ารจอดรถยนต์ไว้ในสถานที่
จอดรถยนต์ แต่เมื่อพิเคราะห์ถงึ พฤติการณ์ของผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน ซึ่งเข้าทาการโจรกรรมรถยนต์
ในคืนเกิดเหตุแล้ว ยังรับฟงั ไม่ได้ว่ารถยนต์จะไม่ถูกกลุ่มผูต้ อ้ งหาทัง้ ๖ คน โจรกรรมโดยเด็ดขาด
กรณีจงึ ยังรับฟงั ไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทาการด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็ นผล
ให้รถยนต์ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ ถูกโจรกรรมไป ผู้ฟ้ องคดีจงึ ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของ
่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่เี รียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายโดยให้มผี ลย้อนไปถึงวันที่ออกคาสังดั
่ งกล่าว
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๕/๒๕๕๔)
กรณี ที่หน่ วยงานของรัฐมีคาสังเรี
่ ยกให้ เจ้าหน้ าที่ ชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนจากการละเลยต่อหน้ าที่ ไม่ควบคุมดูแลการขนย้ายครุภณ
ั ฑ์ของหน่ วยงานของรัฐ
เป็ นเหตุให้ ค รุภ ณ
ั ฑ์สูญ หายนั น้ เมื่ อปรากฏว่ าครุภ ณ
ั ฑ์ที่สูญ หายมิ ไ ด้ ถกู โจรกรรมไป
ในระหว่ างการขนย้าย แต่ สูญหายไปหลังจากที่ การขนย้ ายเสร็จเรียบร้อยและได้ มีการ
มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ าที่ ร ายอื่ น เป็ นผู้ดูแ ลรับ ผิ ด ชอบครุภ ณ
ั ฑ์ด ัง กล่ า วแล้ ว จึ ง ถื อ ว่ า
หน้ า ที่ ดูแ ลครุภ ณ
ั ฑ์ข้ า งต้ น ได้ ข าดตอนลงพ้ น ไปจากความรับ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่
ข้างต้ นไปอยู่ในความรับผิ ดชอบของเจ้ าหน้ าที่ รายอื่ น เจ้ าหน้ าที่ ดงั กล่าวจึงไม่มีหน้ าที่
ดูแลครุภณ
ั ฑ์นับตัง้ แต่ นัน้ เป็ นต้ นไป กรณี จึงมิ ใช่ การกระทาด้ วยความประมาทเลิ นเล่อ
อย่างร้ายแรงเป็ นเหตุให้ ครุภณ
ั ฑ์สูญหายอันเป็ นการกระทาละเมิ ดต่ อหน่ วยงานของรัฐ
ให้ได้รบั ความเสียหายแต่อย่างใด การที่หน่ วยงานของรัฐออกคาสังให้
่ เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าว
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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๗๘๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สรุปข้อเท็จจริ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา เดิม)
(ผูถ้ ูกฟ้องคดี) มีคาสังตามความเห็
่
นของกระทรวงการคลังให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจานวน
๗๖,๐๘๕.๗๗ บาท เนื่องจากเห็นว่าขณะผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่ งอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
สังกัดผูถ้ ูกฟ้องคดี ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้มคี นร้ายเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สนิ
ภายในห้อง ๒๒.๘.๒ ชัน้ ๘ อาคาร ๒๒ ของผูถ้ ูกฟ้องคดี แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่า แม้ผฟู้ ้ องคดีจะเป็ น
ผูใ้ ช้สอยพัสดุครุภณ
ั ฑ์ท่สี ูญหายเพื่อการเรียนการสอนและได้มบี นั ทึกข้อความขออนุ มตั ขิ นย้าย
พัสดุครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวมาจัดเก็บไว้ในอาคาร ๒๒ ทีเ่ กิดเหตุกต็ ามแต่การทีค่ รุภณ
ั ฑ์สูญหายไม่ใช่
ความผิดของผูฟ้ ้ องคดี เพราะผูฟ้ ้ องคดีไม่มหี น้าทีด่ แู ลรับผิดชอบพัสดุครุภณ
ั ฑ์ขา้ งต้น และผูฟ้ ้ องคดี
ไม่ได้กระทาการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทเ่ี รียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ข้อ เท็จ จริง รับฟ งั ได้ว่ า ก่ อ นที่ค รุ ภณ
ั ฑ์พ ิพ าทจะถู ก โจรกรรมไป
ถูกเก็บไว้ท่หี ้อง ๑๓.๓๗ ซึ่งเป็ นห้องที่ผู้ฟ้อ งคดีใ ช้เ ป็ นห้อ งเรียน โดยมีผู้ฟ้อ งคดีก ับนาย น.
ลูก จ้างประจาซึ่งดูแ ลอาคาร ๑๓ เป็ นผู้รบั ผิด ชอบถือ กุ ญ แจห้อ งดัง กล่ าว ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดี
ได้จดั หากุ ญ แจมาคล้อ งประตูห้อ ง ๑๓.๑๓ เพิ่มเติม และเป็ นผู้ถือ กุ ญ แจไว้แ ต่ เ พียงผู้เ ดีย ว
จึงฟงั ได้ว่าในห้องเวลาข้างต้น ครุภณ
ั ฑ์พพิ าทอยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี
จึงมีหน้าที่ดูแลครุภณ
ั ฑ์พพิ าทตัง้ แต่ต้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มบี นั ทึกข้อความขออนุ มตั ิต่อ
อธิก ารบดีส ถาบัน ราชภัฏ นครราชสีม าเพื่อ ขนย้า ยครุภ ัณ ฑ์พิพ าทไปยัง อาคาร ๒๒ ชัน้ ๘
ห้อง ๒๒.๘.๒ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหน้าทีจ่ ะต้องควบคุมดูแลการขนย้ายครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวให้เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยจนกว่าการขนย้ายจะแล้วเสร็จ หากผูฟ้ ้ องคดีปล่อยให้นาย น. กับคนงานทาการ
ขนย้ายตามทีค่ ณบดีคณะวิทยาการจัดการสังการโดยผู
่
ฟ้ ้ องคดีไม่ได้ควบคุมดูแล จะถือว่าผูฟ้ ้ องคดี
ละเลยต่อหน้าที่ดงั กล่าว และถ้าการละเลยต่อหน้าที่เป็ นเหตุให้ครุภณ
ั ฑ์สูญหายไปในระหว่าง
การขนย้ายในขัน้ ตอนนี้แล้ว ก็เข้าข่ายเป็ นการกระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องรับผิดต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้กระทาไปตามมาตรา ๔๒๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่คดีน้ีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่า ครุภณ
ั ฑ์ทส่ี ูญหายไปไม่ได้
ถูกโจรกรรมไประหว่างการขนย้าย แต่สูญหายไปหลังจากทีไ่ ด้มกี ารขนย้ายครุภณ
ั ฑ์ไปเก็บไว้ท่ี
ห้อง ๒๒.๘.๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มกี ารมอบหมายให้นาย ช. เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ๒๒
เป็ น ผู้ถือ กุ ญ แจห้อ งดัง กล่ า ว จึง ถือ ว่ า หน้ า ที่ดูแ ลครุภ ัณ ฑ์ ข้างต้น ได้ข าดตอนลงพ้น ไปจาก
ความรับผิด ชอบของผู้ฟ้ องคดีไ ปอยู่ใ นความดู แ ลรับ ผิด ชอบของคณบดีฯ และนาย ช. แล้ว
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๘๑

ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มหี น้าทีด่ แู ลครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวนับตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นไป อีกทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีและนาย ช.
ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยสอดคล้องกันว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่มกี ุญแจห้อง ๒๒.๘.๒
และไม่เคยนาครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไปใช้ ประกอบกับไม่มผี ู้ใดขอกุญแจจากนาย ช. เพื่อเปิ ดห้อง
นาครุภณ
ั ฑ์ไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนัน้ การทีค่ รุภณ
ั ฑ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีสูญหายไปจึงไม่ใช่
มีสาเหตุมาจากผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้ าที่อนั จะโทษผู้ฟ้องคดีได้ แต่น่าจะมาจากการที่คณบดีฯ
สัง่ การให้ ม ีก ารขนย้ า ยครุ ภ ัณ ฑ์ พิ พ าทโดยละเลยมิไ ด้ ส ัง่ การให้ ผู้ ใ ดหรือ หน่ ว ยงานใด
ดู แ ลรับ ผิด ชอบและมีส าเหตุ ม าจากนาย ช. ผู้ร ับ ผิด ชอบถือ กุ ญ แจห้อ ง ๒๒.๘.๒ ดัง นั ้น
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้กระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็ นเหตุให้ครุภณ
ั ฑ์ท่ขี นย้าย
สูญหายอันเป็ นการกระทาละเมิด ต่ อผู้ถูก ฟ้อ งคดีให้ได้รบั ความเสียหาย ผู้ถูก ฟ้องคดีจงึ ไม่ม ี
อานาจออกคาสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ พิพากษาให้เพิกถอน
ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีใ ห้ผู้ ฟ้ องคดีช ดใช้ค่ า เสีย หายเป็ น เงิน จ านวน ๗๖,๐๘๕.๗๗ บาท
แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๖/๒๕๕๔)
กรณี ที่ เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บัติ หน้ าที่ ข ับ รถยนต์ ข องทางราชการ
ได้ พ กั ผ่ อ นอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะท าหน้ าที่ ข บั รถยนต์ แ ละไม่ ไ ด้ ดื่ ม สุ ร าในระหว่ า งขับ ขี่
แต่ เมื่อข้ อเท็จจริ งปรากฏว่าอุบตั ิ เหตุเกิ ดขึ้นจากการที่ เจ้ าหน้ าที่ ดงั กล่าวได้ ขบั รถยนต์
แซงรถยนต์หลายคันซึ่ งแล่นตามกันมาในช่ องทางเดี ยวกัน ทัง้ ที่ ต้องระลึ กอยู่เสมอว่ า
ในภาวการณ์ เ ช่ น นั ้น อาจมี ร ถยนต์ ค ัน ใดคัน หนึ่ งแล่ น เปลี่ ย นช่ อ งทางออกมาได้
ตลอดเวลา การที่ เ จ้ า หน้ าที่ ด ัง กล่ า วบัง คับ รถยนต์ ห ลบรถยนต์ ค ัน อื่ น ที่ วิ่ ง ตัด หน้ า
อย่ า งกระชัน้ ชิ ดจนเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ จึ ง เป็ นการกระท าที่ ป ราศจากความระมัด ระวัง
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่ นนัน้ จักต้ องมีตามวิ สยั และพฤติ การณ์ และเจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวอาจใช้
ความระมัดระวัง เช่ นว่ านั น้ ได้ แต่ หาได้ ใช้ ให้ เพี ย งพอไม่ อุบตั ิ เหตุดงั กล่ าวจึ ง เกิ ด จาก
ความประมาทเลิ นเล่อของเจ้าหน้ าที่ แต่ ไม่ได้ เกิ ดจากความจงใจหรือประมาทเลิ นเล่ อ
อย่างร้ายแรง หน่ วยงานของรัฐจึงไม่มีอานาจออกคาสังเรี
่ ยกให้ เจ้าหน้ าที่ ข้างต้ นชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติห น้ า ที่ต าแหน่ ง พนัก งานขับ รถยนต์ สัง กัด เทศบาล
เมืองตาคลี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขบั รถยนต์ของเทศบาลเมืองตาคลีเพื่อไปส่งเอกสารที่
สานักงานธนารักษ์จงั หวัดนครสวรรค์ แต่ได้เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง เป็ นเหตุให้รถยนต์
ของทางราชการได้รบั ความเสียหาย นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) จึงมีคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งสอบสวนแล้วเห็นว่า อุบตั เิ หตุดงั กล่าว
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดีจงึ ไม่ต้อง
รับ ผิด ทางละเมิด ต่ อ เทศบาลเมือ งตาคลี แต่ ภ ายหลัง จากได้ร ายงานผลการสอบสวนให้
กระทรวงการคลังทราบ กรมบัญชีกลางโดยได้รบั มอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว
เห็นว่า อุ บตั เิ หตุดงั กล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี จึงแจ้งให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีเรียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นเงิน ๑๒๗,๕๐๐ บาท ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้ส่งผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์วนิ ิจฉัยสังการ
่
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มคี วามเห็นตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงมีคาสังเรี
่ ยกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี หลังจากนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังข้
่ างต้นโดยเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึน้ มิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากเหตุสุดวิสยั ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์
ของผู้ฟ้ องคดีเฉพาะส่ วนที่ว่าความเสียหายเกิด จากเหตุ สุด วิส ยั แต่ เ ห็นด้ว ยกับอุ ทธรณ์ ท่วี ่ า
ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้กระทาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงส่งเรือ่ งให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พจิ ารณา ซึง่ ต่อมาได้พจิ ารณา
ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีทเ่ี รียกให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้างต้น
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ สียหายในคดีน้ี คือ เทศบาลเมืองตาคลีซง่ึ เป็ น
ราชการส่วนท้องถิน่ จึงไม่จาต้องมีคาสังตามความเห็
่
นของกระทรวงการคลัง แต่ผบู้ งั คับบัญชา
หรือผู้กากับดูแลหรือ ควบคุมเทศบาลเมือ งตาคลีจะต้องวินิจฉัยสังการให้
่
เทศบาลเมืองตาคลี
ปฏิบตั ติ ามที่เห็นว่าถูกต้อง ทัง้ นี้ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ูกฟ้องคดี
เห็นว่า ความเห็นของกระทรวงการคลังถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจใช้ดุลพินิจสังการตาม
่
ความเห็นดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมคี าสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงไม่ใช่การดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขัน้ ตอนที่
กฎหมายกาหนด
ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาคาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีแล้วไม่เห็นด้วย
เฉพาะในส่ว นที่ว่าความเสียหายเกิด จากเหตุ สุ ด วิส ยั แต่ เ ห็นด้ว ยกับค าอุ ทธรณ์ ว่ าผู้ฟ้อ งคดี
ไม่ต้อ งรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ อ
อย่างร้ายแรง ซึง่ ถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีบางส่วน แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ไม่ได้ดาเนินการเปลีย่ นแปลงคาสังที
่ เ่ รียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยได้ส่งคาอุทธรณ์
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพิจารณานัน้ เมื่อพิจารณามาตรา ๔๕๒๐
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วเห็นว่า การกาหนดให้มกี าร
่ายปกครอง ก็เพื่อให้เ จ้าหน้ าที่ผู้อ อกคาสังและผู
อุ ทธรณ์ คาสังทางปกครองภายในฝ
่
่
้มอี านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ได้พจิ ารณาแก้ไขหรือทบทวนคาสังทางปกครองให้
่
ถูกต้อง อีกทัง้ เป็ นการ
เปิดโอกาสให้ผไู้ ด้รบั คาสังทางปกครองได้
่
รบั ความเป็ นธรรม ซึง่ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไม่ดาเนินการ
ให้ค รบถ้วนถู กต้องตามขัน้ ตอนและวิธกี ารดังกล่ าว จะถือว่าเป็ นสาระสาคัญ ที่จะทาให้ค าสัง่
ทางปกครองเสียไปหรือไม่นนั ้ ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็ นกรณีไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีบางส่วนโดยได้ส่งคาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทบทวนคาสังทางปกครอง
่
แสดงให้เห็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณา
คาอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้อ งคดีแ ล้วก็ยงั ไม่ส ามารถใช้ดุ ลพินิจพิจารณาค าอุ ทธรณ์ จนเป็ นที่ยุติห รือ
มีเ หตุ ผ ลเพีย งพอที่จ ะตัด สิน ใจเปลี่ย นแปลงค าสัง่ ด้ ว ยตนเอง ดัง นั น้ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ไม่ดาเนินการเปลีย่ นแปลงคาสัง่ แต่ส่งเรื่องให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พจิ ารณา จึงไม่ใช่
สาระสาคัญทีท่ าให้คาสังทางปกครองเสี
่
ยไป
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องประกอบกับการสอบปากคา
พยานบุคคลในชัน้ การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
แล้วเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ขบั รถยนต์ของทางราชการเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
มอบหมาย และได้รบั อนุ ญาตจากผู้มอี านาจตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ได้ขบั รถยนต์โ ดยใช้ค วามเร็ว ประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่ อ ชัว่ โมง โดยมีพยานบุค คลซึ่งร่ว ม
เดินทางให้การสอดคล้องกัน ปรากฏว่าเมื่อถึงบริเวณทีเ่ กิดเหตุ มีรถยนต์กระบะเปลีย่ นเส้นทาง
เข้าไปในช่องทางรถยนต์ทผ่ี ฟู้ ้ องคดีขบั และตัดหน้าอย่างกะทันหันโดยไม่ให้สญ
ั ญาณไฟ ผูฟ้ ้ องคดี
จึงบังคับรถหลบเพื่อไม่ให้เฉี่ยวชนรถกระบะดังกล่าว ทาให้รถยนต์ไถลลงไปข้างทาง เฉี่ยวต้นไม้
และพลิกคว่า อีกทัง้ ในการสอบสวนไม่มหี ลักฐานชัดเจนทีจ่ ะรับฟงั ได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดีขบั รถเร็วกว่า
๒๐

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผูอ้ ุทธรณ์โดยไม่ชกั ช้า แต่ต้อง
ไม่เ กิน สามสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ร ับ อุ ท ธรณ์ ในกรณีท่ีเ ห็น ด้ว ยกับ ค าอุ ท ธรณ์ ไ ม่ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นก็ใ ห้ด าเนิ น การ
เปลีย่ นแปลงคาสังทางปกครองตามความเห็
่
นของตนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้ าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้ว ยกับคาอุทธรณ์ไ ม่ว่าทัง้ หมดหรือ บางส่ วนก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผูม้ อี านาจพิจารณาคาอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผมู้ อี านาจพิจารณาคาอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีต่ นได้รบั รายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่ าว ให้ผู้ม ีอ านาจพิจารณาอุ ทธรณ์ ม ีห นังสือ แจ้งให้ผู้อุ ทธรณ์ ทราบก่อ นครบก าหนดเวลาดังกล่ าว ในการนี้ ให้ข ยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดจะเป็ นผูม้ อี านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัตมิ าตรานี้ไม่ใช้กบั กรณีทม่ี กี ฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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๗๘๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ทีก่ ฎหมายกาหนด ประกอบกับพนักงานสอบสวนซึง่ รับแจ้งอุบตั เิ หตุและไปตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ
ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า น่าเชื่อว่า อุบตั เิ หตุเกิด
จากเหตุสุดวิสยั นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ตรวจสอบ
บริเวณทีเ่ กิดเหตุพบว่า ถนนช่วงดังกล่าวเป็ นทางตรง มีท้องร่องกลางระหว่างถนนลึกจากผิวถนน
ประมาณ ๑ เมตร กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร และมีความลาดชันทามุมกับพืน้ ถนนประมาณ ๑๒ องศา
ในท้องร่องมีตน้ ไม้ปลูกไว้ตลอดทาง พืน้ ดินเป็ นดินปนหินและมีหญ้าแห้งขึน้ ปกคลุมซึง่ มีความแข็ง
และลื่น อาจเป็ นปจั จัยทีท่ าให้รถไถลไปไกลถึง ๒๗ เมตร ยังรับฟงั ไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีขบั รถด้วย
ความเร็วสูง ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงภาวการณ์ในขณะนัน้ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีบงั คับรถยนต์หลบ
รถยนต์คนั อื่นที่วงิ่ ตัด หน้ าอย่างกระชัน้ ชิด ก็เพื่อ ป้อ งกันมิใ ห้รถยนต์ของทางราชการชนกับ
รถยนต์ ค ัน ดัง กล่ า ว และเมื่อ พิจ ารณาจากพยานหลัก ฐานเห็ น ได้ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ พ ัก ผ่ อ น
อย่างเพียงพอและไม่ไ ด้ด่มื สุ ราระหว่างขับรถยนต์อ ันอาจนามาซึ่งอุ บ ัติเ หตุ อย่างไรก็ต าม
การที่ผู้ฟ้องคดีขบั รถยนต์ของทางราชการแซงรถยนต์หลายคันซึ่งแล่นตามกันมาในช่องทาง
เดีย วกัน ผู้ฟ้ องคดีต้ อ งระลึก อยู่ เ สมอว่ า ในภาวการณ์ เ ช่ น นั น้ อาจมีร ถยนต์ ค ัน ใดคัน หนึ่ ง
แล่ นเปลี่ยนช่อ งทางออกมาในช่ อ งทางด้านขวาได้ต ลอดเวลา และผู้ฟ้ อ งคดีขบั รถยนต์แ ซง
รถยนต์ท่แี ล่นอยู่ในช่องทางซ้ายในคราวเดียวกันจานวนหลายคันจนเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ แสดงให้
เห็นว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีปราศจากความระมัด ระวัง ซึ่ง บุ ค คลในภาวะเช่ น นัน้ จัก ต้อ งมีต ามวิส ัยและ
พฤติก ารณ์ และผู้ฟ้ องคดีอ าจใช้ ค วามระมัด ระวัง เช่ น ว่ า นั น้ ได้ แต่ ห าได้ใ ช้ ใ ห้ เ พีย งพอไม่
อุบตั เิ หตุดงั กล่าวจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูฟ้ ้ องคดี แต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ
ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ไม่มอี านาจเรียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทเ่ี รียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีโดยให้มผี ล
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ออกคาสังดั
่ งกล่าว (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๐/๒๕๕๔)
๓) การพิ จารณาจานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่เจ้าหน้ าที่ จะต้องรับผิด
การที่หน่ วยงานของรัฐจะเรียกให้ เจ้าหน้ าที่ ผ้กู ระทาละเมิ ดในการ
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนนัน้ หน่ วยงานของรัฐจะต้ องหักส่วนแห่ งความรับผิ ด
อันเกิ ดจากความผิ ดหรือความบกพร่องของหน่ วยงานของรัฐ หรือระบบการดาเนิ นงาน
ส่ ว นรวมออกก่ อ น แล้ ว จึ ง น าความเสี ย หายที่ ล ดส่ ว นหรื อ หัก ส่ ว นแล้ ว มาพิ จ ารณา
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๘๕

ความรับผิ ด โดยในการพิ จารณาความรับผิ ดนั น้ หน่ วยงานของรัฐต้ อ งคานึ งถึง ระดับ
ความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ ละกรณี โดยมิ ต้องให้ เจ้าหน้ าที่
ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวนความเสียหายก็ได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ ห้ารับราชการในสัง กัด เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี
(เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เดิม) (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) โดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ดารงตาแหน่งนายช่างโยธา ๔
กองช่าง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานวิศวกรรม กองช่าง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓ ดารงตาแหน่ ง
หัวหน้ างานสถาปตั ยกรรม กองช่าง ผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ดารงตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ายบริหารงานคลัง
กองช่าง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๕ ดารงตาแหน่งหัวหน้างานการจัดทางบประมาณ กองวิชาการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้แต่ งตัง้ ให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าเป็ นคณะกรรมการกาหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน ๗ สาย ต่ อ มา ส านัก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ภูม ิภาคที่ ๑๓ (จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี )
ได้ตรวจสอบพบว่างานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั ท์ตกิ คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ในถนน ๗ สาย
ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ ห้ า ได้ ป ระมาณการค่ า ก่ อ สร้ า งโดยไม่ ไ ด้ ส ืบ ราคาวัส ดุ จ ากการเผยแพร่ ข อง
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย แต่ใช้การสืบราคาในท้องตลาดนามาเทียบกับราคาที่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เคยจัด ซื้อ แล้ว น าราคาวัส ดุ ด ัง กล่ า วมาค านวณราคากลาง นอกจากนี้
ผู้ ฟ้ องคดี ท ั ง้ ห้ า ใช้ ค่ า Factor F ไม่ ถู ก ต้ อ งตามหนั ง สื อ ส านั ก นายกรัฐ มนตรี ลั บ มาก
ด่ว นที่สุ ด ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๓๑๓๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ ทาให้มกี ารจัดจ้างก่ อ สร้าง
ถนน ๗ สาย ในราคาที่สูงกว่าที่สานักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณราคาไว้ถึง
๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง
ความรับผิดทางละเมิด ซึง่ ผลการสอบสวนปรากฏว่าในส่วนการกาหนดราคากลางมีการสืบราคา
จากสานักงานพาณิชย์จงั หวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว จึงเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยถูกต้อง ประกอบกับ
ราคากลางมิได้สูงจากความเป็ นจริง ไม่ได้ทาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ความเสียหาย จึงถือว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้ากระทาไปโดยสุจริต แต่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้าใช้ค่า Factor F ในการกาหนดราคาไม่ถูกต้อง
ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรีข้างต้น เป็ นผลทาให้ประมาณการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ ลั ท์ติก คอนกรีต ในถนน ๖ สาย เป็ นเงิน จ านวน ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ต้องจ่ายเงินเพิม่ เป็นเงิน ๒๔,๗๙๖.๘๐ บาท ซึง่ เป็ นการกระทาโดยไม่รอบคอบรัดกุม จึงต้องรับผิด
ชดใช้เงินคืนในจานวนเท่าๆ กัน คนละ ๔,๙๕๙.๓๖ บาท ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
ทัง้ ห้าชดใช้เงินตามจานวนข้างต้นคืน และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง (ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒) ต่ อ มา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยกรมบัญ ชีก ลางได้ ม ีห นั ง สือ แจ้ง ผลการพิจ ารณาว่ า
พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มจานวนเป็ นเงิน ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท โดยรับผิดคนละส่วน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๘๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เท่าๆ กัน คนละ ๖๖๙,๔๙๑.๘๒ บาท ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังยกเลิ
่
กคาสังเดิ
่ มแล้วกาหนดให้
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้ารับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจานวนข้างต้น ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าเห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าว
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย จึง นาคดีมาฟ้อ งขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ ค าสังเพิ
่ กถอนค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้าชดใช้เงินดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟงั ได้ว่า ผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ ห้าได้ตรวจสอบราคาวัสดุ ท่ี
เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์และสานักงานพาณิชย์จงั หวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตาม แต่โดยที่
ราคาวัสดุหลักในการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางรายการยังขาดอยู่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าจึงชอบทีจ่ ะใช้
วิธสี บื ราคาจากท้องตลาดในท้องถิน่ มาประกอบการพิจารณาได้ แต่ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้า
ได้สบื ราคาจากท้องตลาดด้วยวาจา แล้วนามาเปรียบเทียบกับราคาทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เคยจัดซือ้
ครัง้ หลังสุดโดยไม่ปรากฏเอกสารการตรวจสอบราคาวัสดุสนับสนุ น และมิได้ดาเนินการสอบถาม
หรือให้มกี ารตรวจสอบราคาไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สานักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในงานก่อสร้างและเป็ นผู้มหี น้าที่เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง
อีกทัง้ เป็ นหน่ ว ยงานที่ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน ได้ให้คาแนะนาไว้ว่า
อาจขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบราคาให้ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าทราบดีอยู่แล้ว จึงเป็ นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่เี ป็ นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เพียงบางส่วน ประกอบกับอาจเป็ นไปได้ว่าราคา
วัส ดุ ท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เคยจัดซื้อ ครัง้ หลังสุ ด อาจเป็ นราคาที่ไ ม่ต รงหรือ ใกล้เ คีย งกับ ราคา
ทีเ่ ป็ นจริง ดังนัน้ การทีผ่ ู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าปฏิบตั หิ น้าที่โดยขาดความรอบคอบไม่ถอื ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ทม่ี อี ยู่ และนาวิธกี ารทีเ่ คยปฏิบตั มิ าทาการกาหนดราคากลาง ซึง่ ทาให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ความเสียหายถึง ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท จึงถือเป็ นความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีอานาจออกคาสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้าชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้ตามมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อย่างไรก็ตาม มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติค วามรับผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ฯ ก าหนดว่า ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่
หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาโดยคานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็ นธรรม
ในแต่ละกรณีเป็ นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจานวนของความเสียหายก็ได้ และวรรคสามกาหนดว่า
ถ้ า การละเมิด เกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่ อ งของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ ระบบการ
ดาเนินงานส่วนรวม ให้หกั ส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ดังนัน้ ก่อนทีห่ น่วยงานของรัฐ
จะเรียกให้เจ้าหน้ าที่ผู้กระทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ อ
อย่างร้ายแรง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของรัฐจะต้อ ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๘๗

หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกก่อน แล้วจึงนาความเสียหายทีล่ ดส่วนและหรือหักส่วนแล้ว
มาพิจารณาความรับผิดให้เ หมาะสมตามพฤติการณ์ ของเจ้าหน้ าที่แต่ ล ะกลุ่ มหรือ แต่ ล ะราย
เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ห้าอ้างว่า ราคาวัสดุก่อสร้างทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้าสืบได้และนามากาหนดราคากลาง
มีร าคาไม่ สู ง ไปกว่ า ราคาวัส ดุ ก่ อ สร้า งที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เคยจัด ซื้อ และผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ ห้ า
ได้กาหนดราคากลางโดยกาหนดว่า Factor F ในโครงการตามบัญชีประมาณค่าใช้จ่ายค่าที่ดนิ
และสิง่ ก่อสร้างในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในลักษณะ
เดียวกับโครงการก่ อสร้างปรับปรุงผิว จราจรถนนทัง้ ๗ สายที่พพิ าท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานีได้ลงนามอนุ มตั ิให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และผู้ฟ้ อ งคดีท งั ้ ห้า ได้เ คยถือ ปฏิบตั ิต ามแนวทางดังกล่ าวตลอดมา
โดยมิได้มกี ารทักท้วงจากผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง จากข้อโต้แย้งดังกล่าวแสดงว่า
การด าเนิ น การจัด ซื้อ จัด จ้า งของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มิไ ด้เ ป็ น ไปโดยรอบคอบระมัด ระวัง โดย
คานึงถึงประโยชน์ของราชการตามที่ควรกระทา ประกอบกับนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล
เมืองสุราษฎร์ธานียอ่ มมีหน้าทีพ่ จิ ารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ราคากลางที่ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ ห้าก าหนดหรือ ให้ไ ด้ข้อ เท็จจริง ว่ า ราคากลางของถนนทัง้ ๗ สาย
กาหนดขึ้นโดยถูก ต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ ที่เกี่ยวข้อ งหรือ ไม่ อย่างไร ดังนัน้
ความเสียหายทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องเสียค่าจ้างในการก่อสร้างปรับปรุงถนนสูงกว่าความเป็ นจริง
จึงเป็ น ผลส่ ว นหนึ่ งมาจากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ ระบบการ
ดาเนินงานส่วนรวม ตลอดถึงการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลเมือง
สุ ร าษฎร์ธ านี ให้เ ป็ น ไปโดยเหมาะสมตามสมควรแก่ ก รณีด้ว ย จึง ลดส่ ว นและหรือ หัก ส่ ว น
ในความผิดหรือความบกพร่องของการบริหารงานในภาพรวมของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ หรือระบบ
การดาเนินงานส่วนรวม การพัฒนาซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบตั ริ าชการให้กบั บุคลากร
ที่มหี น้ าที่เกี่ยวข้องในการคานวณราคากลาง รวมทัง้ การปรับปรุงและเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อให้สามารถนามาคานวณราคากลางให้ตรงหรือใกล้เคียงกับราคาทีเ่ ป็ นจริง
โดยให้ล ดส่ ว นและหรือ หัก ส่ ว นในความผิดหรือ ความบกพร่อ งดังกล่ าวออกก่ อ นร้อ ยละ ๓๐
ของความเสียหายทัง้ หมด ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท หรือเท่ากับ ๑,๐๐๔,๒๓๗.๗๓ บาท คงเหลือ
ความเสียหายในสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็ นเงิน ๒,๓๔๓,๒๒๑.๓๗ บาท
และเมื่อ พิจ ารณาระดับ ความร้า ยแรงแห่ ง การกระท าและด้ ว ยความเป็ น ธรรมแห่ ง กรณี
จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ ห้าในฐานะคณะกรรมการกาหนดราคากลางรับผิดทางละเมิด
ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ ๗๐ ของความเสี ย หายในสัด ส่ ว นความรับ ผิด ของเจ้ า หน้ า ที่จ านวน
๒,๓๔๓,๒๒๑.๓๗ บาท หรือ เท่ากับ ๑,๖๔๐,๒๕๔.๙๖ บาท โดยแบ่งให้กรรมการแต่ ละคน
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนคนละ ๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท สาหรับอีกร้อยละ ๓๐
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๘๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของความเสียหายในสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว หรือเท่ากับ ๗๐๒,๙๖๖.๔๑ บาท
เป็นสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องในฐานะผูต้ รวจสอบและหรือ
เสนอความเห็น และผู้บ ัง คับ บัญ ชาในฐานะผู้ผ่ า นงานและหรือ ในฐานะผู้ อ นุ ม ัติโ ครงการ
พิพากษาเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในส่วนทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เกินกว่าจานวน ๑,๖๔๐,๒๕๔.๙๖ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ห้ารับผิดใช้
ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๔)
การที่ หน่ วยงานของรัฐไม่ได้ กาหนดระเบียบปฏิ บตั ิ ในการใช้ ห้อง
ภายในอาคารของหน่ วยงานของรัฐและการเบิ กจ่ายกุญแจของห้ องดังกล่าวไว้ รวมทัง้
ไม่ได้ จดั ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ดูแลห้ องในขณะที่ มีการใช้ ห้องนอกเวลาราชการ เมื่อทรัพย์สิน
ในห้ องดังกล่ าวสูญหาย จึ งเกิ ดจากความผิ ดหรือความบกพร่องของหน่ วยงานของรัฐ
รวมอยู่ด้วย การออกคาสังให้
่ เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งมีหน้ าที่ ในการเก็บรักษากุญแจห้ องดังกล่าว
ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนโดยไม่ ไ ด้ ห ัก ส่ ว นแห่ ง ความรับ ผิ ด จากความบกพร่ อ งของ
หน่ วยงานของรัฐและระบบการดาเนิ นงานส่วนรวม จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ลู ก จ้า งชัว่ คราว ต าแหน่ ง หัว หน้ า ห้ อ งปฏิบ ัติก ารเคมี
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปรากฏว่าในระหว่างที่ผฟู้ ้ องคดีได้รบั มอบหมายให้
ไปปฏิบตั ริ าชการที่จงั หวัดอุดรธานี เครื่องพิมพ์ (Printer) ในห้องปฏิบตั กิ ารเคมีได้สูญหายไป
จ านวน ๒ เครื่อ ง เป็ น เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลย (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑)
โดยอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลย (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) จึง มีค าสัง่ ตามความเห็น ของ
กระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของทรัพย์สนิ
ทีส่ ูญหาย เป็ นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าตนไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงได้
อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของ
ผู้ฟ้ องคดี ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั คาสังให้
่ เก็บกุญแจห้องเกิดเหตุ
ไว้ท่เี คาน์ เ ตอร์ห้องธุ รการโดยถือ ปฏิบตั ิมาตลอด เพื่อให้อ าจารย์และนักศึกษาขอใช้ห้อ งได้
โดยสะดวกสามารถเข้าและออกห้องได้ง่าย โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้กาหนดระเบียบปฏิบ ตั ิ
ในการใช้หอ้ งรวมทัง้ การเบิกจ่ายกุญแจของห้องปฏิบตั กิ ารเคมีไว้ เมื่อเหตุเกิดในเวลากลางคืน
และการเก็บกุ ญ แจห้อ งไว้ท่เี คาน์ เ ตอร์ห้อ งธุ รการจึงเปิ ดโอกาสให้ค นร้ายนากุ ญ แจไปใช้ไ ด้
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โดยง่าย ประกอบกับช่ ว งเวลาเกิด เหตุ อ ยู่ใ นระหว่า งการตกแต่ งและติดตัง้ ครุภ ัณ ฑ์ภ ายใน
ซึง่ ภายในห้องดังกล่าวมีทรัพย์สนิ ของทางราชการอยู่ซ่งึ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองก็ทราบข้อเท็จจริง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่มไิ ด้มกี ารกาชับหรือควบคุมดูแล รวมทัง้ กาหนดระเบียบปฏิบตั ใิ นการใช้
ห้องดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทัง้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าโดยปกตินอกเวลาราชการ อาจารย์และ
นักศึกษายังสามารถเข้าไปใช้ห้องปฏิบตั ิการเคมี โดยการนากุญแจจากเคาน์ เตอร์ห้องธุรการ
เปิ ด ห้อ งเข้าไปใช้ง านได้ จึง เห็นได้ว่ าผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ควรมีระเบียบในเรื่อ งการเก็บรักษา
การเบิกและการส่งคืนกุญแจ และจัดเจ้าหน้าทีด่ ูแลห้องในขณะทีม่ กี ารใช้หอ้ งนอกเวลาราชการ
มิใช่มหี น้าทีเ่ พียงการจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานทีต่ ามระเบียบ ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่เพียงอย่างเดียว เหตุละเมิดจึงมิได้เกิดจากความผิด
ของผู้ฟ้ องคดีแ ต่ เ พียงผู้เ ดีย ว แต่ เ กิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
รวมอยู่ด้วย จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ
ระบบการดาเนินงานส่ ว นรวมออกร้อยละ ๕๐ จากจานวนเงินที่เ สียหายรวม ๔๐,๐๐๐ บาท
เป็นจานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผฟู้ ้ องคดีและผูก้ ระทาละเมิดรายอื่นรับผิดคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เฉพาะส่วนทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้มผี ลย้อนหลังไปนับแต่วนั ทีอ่ อกคาสัง่
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๐/๒๕๕๔)
กรณี ที่ผ้บู งั คับบัญชาไม่ได้มีส่วนร่วมกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาผู้กระทา
การทุจริ ตเบียดบังเงิ นของทางราชการ หากแต่ ต้องรับผิ ดในฐานะผู้บงั คับบัญชาที่ ไม่ได้
ควบคุมดูแลการปฏิ บตั ิ งานของผู้ใต้ บงั คับบัญ ชา อันเปิ ดโอกาสให้ มีการกระทาทุจริ ต
ซึ่ ง เป็ นการกระท าละเมิ ด ด้ ว ยความประมาทเลิ นเล่ อ อย่ า งร้ ายแรง แต่ เมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้บงั คับบัญชาดังกล่ าวเป็ นผู้ตรวจพบกรณี ทุจริ ต โดยได้ เสนอให้ ห ัวหน้ าส่ วนราชการ
ตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิ ดทางละเมิ ด ประกอบกับการทุจริ ตเกิ ดจาก
การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผู้กระทาการทุจริ ตโดยตรง
ดังนัน้ เมื่อคานึ งถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็ นธรรมของผู้บงั คับบัญชา
ดังกล่ าวแล้ ว จึงควรหักส่ วนความรับผิ ด ให้ รบั ผิ ดเพี ย งร้อ ยละ ๕๐ ของความเสี ย หาย
ทัง้ หมด
โปรดดู ค าพิ พากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. ๖๙๔/๒๕๕๔
หน้า ๗๗๓-๗๗๖
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๒.๔.๒ การกระทาละเมิ ดที่มิใช่การกระทาในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
การที่เจ้าหน้ าที่ขออนุญาตนารถยนต์ของทางราชการไปศึกษาดูงาน
โดยมีเจตนาที่ แท้ จริ งเพื่อไปร่วมงานศพมารดาของเจ้าหน้ าที่ ในหน่ วยงานเดี ยวกันนั น้
ไม่ถือว่าเป็ นการเดิ นทางไปราชการและไม่ถือว่าเป็ นการใช้ รถยนต์ในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ราชการ เมื่อรถยนต์ได้เกิ ดอุบตั ิ เหตุในระหว่างเดิ นทางเป็ นเหตุให้ รถยนต์ของทางราชการ
ได้รบั ความเสียหาย เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวจึงต้ องรับผิ ดชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่หน่ วยงานของรัฐ
เป็ นการส่ ว นตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
สรุปข้อเท็จจริ ง
เมื่อครัง้ ผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่ งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ รักษาการในตาแหน่ ง
ผู้ช่ ว ยผู้ อ านวยการวิท ยาลัย เทคนิ ค ถลาง จัง หวัด ภู เ ก็ต ได้ร ับ อนุ ญ าตจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคถลางให้นาคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหาร
ของฝ่ายส่ ง เสริม การศึก ษา ณ วิทยาลัยเทคนิ ค พัทลุ ง จัง หวัด พัทลุ ง โดยได้น ารถยนต์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคถลางเป็ นพาหนะในการเดินทาง ภายหลังจากผูฟ้ ้ องคดีและคณะไปศึกษาดูงาน
เสร็จแล้วในระหว่างเดินทางกลับได้แวะงานศพมารดาของอาจารย์วทิ ยาลัยเดียวกันกับผูฟ้ ้ องคดี
และคณะ จากนัน้ ได้เดินทางกลับวิทยาลัยเทคนิคถลาง แต่ระหว่างเดินทางกลับรถยนต์ได้เกิด
อุ บตั ิเ หตุ ไ ด้รบั ความเสียหายเป็ นเงินทัง้ สิ้น ๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท ส านัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) เห็นว่า การที่ผูฟ้ ้ องคดีได้ขออนุ ญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ
เพื่อเดินทางไปร่วมงานศพ ไม่ถอื ว่าเป็ นการเดินทางไปราชการและไม่ถอื ว่าเป็ นการใช้รถยนต์
ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการ จึง มีห นั ง สือ รายงานให้ ก ระทรวงการคลัง พิจ ารณา ต่ อ มา
กรมบัญชีกลางซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากกระทรวงการคลังเห็นว่า การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขออนุ ญาตนารถ
ไปราชการและไปงานศพต่อไม่ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึน้
ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการเป็ นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง มีค าสัง่ ตามความเห็ น ของกระทรวงการคลัง ให้ ผู้ ฟ้ องคดีช าระเงิน จ านวน
๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท แก่ ท างราชการ ผู้ ฟ้ องคดี เ ห็ น ว่ า การแวะเคารพศพมารดาของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นการบารุงขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร
และเป็นเส้นทางทีร่ ถยนต์ตอ้ งแล่นผ่านอยูแ่ ล้ว ประกอบกับอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ เพราะฝนตกถนนลื่น
มิได้เกิดจากการแวะงานศพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่
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ทางราชการ เป็ นการออกคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังเรี
่ ยกให้ชดใช้เงินของผูถ้ ูกฟ้องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ขออนุ ญาตไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหาร
ของฝ่ า ยส่ ง เสริม การศึ ก ษาที่ ว ิท ยาลัย เทคนิ ค พัท ลุ ง โดยได้ ร ับ อนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ถลางให้ น าคณะครู อ าจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ไ ปศึ ก ษาดู ง านตามค าสั ง่
วิทยาลัยเทคนิคถลางก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาขัน้ ตอนการขออนุ ญาตดังกล่าวของผูฟ้ ้ องคดีทไ่ี ด้ม ี
บันทึกข้อความลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ซึ่งเป็ นการ
ขออนุ ญ าตในเวลาที่ก ระชัน้ ชิดกับการเดิ นทางไปศึกษาดูงานในวันที่ ๑๐ สิง หาคม ๒๕๔๔
โดยที่ไ ม่ ป รากฏหลัก ฐานการจัด เตรีย มแผนงานในการไปศึก ษาดู ง านดัง กล่ า วแต่ อ ย่า งใด
ซึง่ วิทยาลัยเทคนิคถลางได้มหี นังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ ประสานไปยังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ถึงการไปศึกษาดูงานในครัง้ นี้อนั เป็ นวันก่อนเดินทางเพียงหนึ่งวันเท่านัน้ อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่า
งานที่ผู้ฟ้อ งคดีรบั ผิดชอบมีปญั หาหรือ อุ ปสรรคอันจะมีเหตุ ผ ลที่ต้อ งถึงขนาดไปศึกษาดูงาน
ดังกล่าว และในการเดินทางไปศึกษาดูงานนัน้ กว่าทีค่ ณะของผูฟ้ ้ องคดีจะไปถึงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ก็เป็ นเวลาเย็นแล้ว โดยใช้เวลาอยู่ดูงานเพียงไม่ถึงชัวโมงก็
่
เดินทางกลับ อันแสดงให้เห็นถึง
ความผิดปกติในการเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาดูงาน อีกทัง้ บุคคลทีร่ ่วมเดินทางไปด้วยก็ไม่มผี ใู้ ด
ให้ถอ้ ยคาในรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาดูงานได้อย่างชัดเจน ประกอบกับคาให้การของนาย ช.
เจ้าหน้าทีง่ านอาคารสถานทีท่ ไ่ี ด้รว่ มเดินทางไปด้วยได้ให้การว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานครัง้ นี้
มีเ จตนาที่แ ท้จ ริง ต้อ งการไปงานศพ ซึ่ง ได้มกี ารน าเงิน ท าบุ ญ พร้อ มของถวายพระไปด้ว ย
กรณีจงึ น่ าเชื่อได้ว่าพฤติการณ์ในการขออนุ ญาตใช้รถยนต์เพื่อไปศึกษาดูงานของผูฟ้ ้ องคดีนัน้
มีวตั ถุประสงค์ท่แี ท้จริงคือต้องการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อไปงานศพ จึงไม่อาจถือได้ว่า
การที่ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้เ ดินทางไปศึก ษาดูง านที่ว ิทยาลัยเทคนิ ค พัทลุง เป็ นการเดินทางไปปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ ดังนัน้ เมือ่ ในระหว่างเดินทางกลับรถยนต์ได้เกิดอุบตั เิ หตุเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รบั ความเสียหาย ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดต่อผูถ้ ูกฟ้องคดี
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารถยนต์
ได้รบั ความเสียหายคิดเป็นเงินจานวนทัง้ สิน้ ๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหน้าทีต่ ้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีเต็มตามจานวนความเสียหายที่แท้จริงทัง้ หมดเพื่อทาให้รถยนต์
กลับอยู่ในสภาพใช้ง านได้ดงั เดิม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสังเรี
่ ยกให้ผู้ฟ้องคดีชาระเงินจานวน
๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๕๕)
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๙๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒.๕ อายุค วามการใช้ สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งค่ าสิ นไหมทดแทนจากเจ้ าหน้ าที่ ผ้กู ระท า
ละเมิ ด
กรณี นั บ แต่ ว ัน ที่ ห น่ วยงานของรัฐ วิ นิ จฉั ย สั ง่ การตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่หน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งเป็ นวันที่ หน่ วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิ ดและรู้ตวั
เจ้าหน้ าที่ ผ้จู ะพึงต้ องใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน จนถึงวันที่ หน่ วยงานของรัฐมีคาสังเรี
่ ยกให้
เจ้าหน้ าที่ ชดใช้ ค่าเสี ยหายจากการกระทาละเมิ ด อยู่ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่ วนั ที่
หน่ วยงานของรัฐวิ นิจฉัยสังการดั
่
งกล่าว จึงเป็ นการใช้ สิทธิ เรียกร้องค่ าสิ นไหมทดแทน
โดยชอบตามมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วามรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นลูกจ้างประจาในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
(ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหน้ าที่ทาความสะอาดและปิ ดเปิ ดอาคาร ๔ คณะบริหารธุรกิจ รวมทัง้ อยู่เวร
ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคาร โดยผลัดเปลีย่ นกับเจ้าหน้าทีอ่ กี ๓ คน คนละคืนหมุนเวียนกันไป
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึง่ เป็ นวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอยู่เวรรักษาอาคาร ได้มคี นร้ายเข้าไป
ลักทรัพย์ในห้อง ๕๔๗๐๕ ชัน้ ๗ อาคาร ๔ โดยทรัพย์สนิ ทีส่ ูญหายไปเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลายรายการ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทัง้ สิน้ ๘๗๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่ อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิด
ในความเสียหายดังกล่าวเนื่องจากเป็ นผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบถือกุญแจอาคารและกุญแจห้องขณะ
เกิดเหตุโดยตรง แต่เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี วามบกพร่องทีไ่ ม่มกี ารจัดเวร
ยามเพื่อ รัก ษาความปลอดภัย ทรัพ ย์ส ิน ของทางราชการที่แ น่ น อนชัด เจนตามระเบีย บของ
ทางราชการ จึงควรให้หกั ส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกจากความรับผิดของผู้ฟ้องคดีด้วย
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีพ ิจ ารณาแล้ ว เห็น ชอบตามที่ค ณะกรรมการดัง กล่ า วเสนอโดยได้ร ายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ และต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงินจานวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังดั
่ งกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ต่ อมา ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองชัน้ ต้น กรมบัญชีกลางซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากกระทรวงการคลัง
ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดมายังผู้ถูกฟ้องคดี โดยเห็นว่าทรัพย์สนิ ที่สูญหาย
เกิดจากการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่กระทาตามหน้าทีข่ องตน แต่เนื่องจาก
ผู้ฟ้อ งคดีไม่ได้เป็ นผู้มหี น้ าที่โ ดยตรงในการรักษาความปลอดภัย และคณะบริหารธุรกิจไม่ม ี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๙๓

ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการรักษาเวรยาม แต่ได้ให้เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตามปกติ
มาอยู่เวรโดยไม่มผี ตู้ รวจเวร อันถือเป็ นความบกพร่องของหน่ วยงานส่วนหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึง
ระดับ ความร้า ยแรงแห่ ง การกระท าและความเป็ น ธรรมแล้ ว จึง เห็น ควรให้ผู้ ฟ้ องคดีช ดใช้
ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็ นเงิน
๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มหี นังสือเรียกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงินจานวนดังกล่าวแล้ว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเสนอว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูต้ อ้ งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีเมื่อวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ โดยรายงานให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ และต่อมาได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้ อ งคดีชดใช้ค่ าเสียหายให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีอ ันเป็ น
ระยะเวลาภายในสองปีนับแต่วนั ที่ผถู้ ูกฟ้องคดีได้วนิ ิจฉัยสังการเมื
่
่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔
ให้ผู้ฟ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเป็ นวันที่หน่ วยงานของรัฐรู้ถึง การละเมิดและรู้ตวั เจ้าหน้ าที่
ผู้จะพึงต้องใช้ค่ าสินไหมทดแทนตามที่เห็นสมควร ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสานั ก
นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบตั ิเ กี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึ ถือ ได้ว่าผู้ถู กฟ้องคดีใช้สทิ ธิเรียกร้อ งค่าสินไหมทดแทนภายในกาหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าทีฯ่ แล้ว การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี
จึงชอบด้ว ยระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเ กี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าทีฯ่ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๔)
๓. การใช้ ม าตรการบัง คับ ทางปกครองให้ เ ป็ นไปตามค าสัง่ เรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ช ดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทน
ขณะที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ใช้ สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
ที่ หน่ วยงานของรัฐชาระให้ แก่ ผ้เู สี ยหายตามคาพิ พากษาของศาลอุทธรณ์ ข้ อเท็จจริ ง
เป็ นที่ ยุติตามคาพิ พากษาว่าเจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวไม่ได้ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ โดยจงใจหรือประมาท
เลิ นเล่ ออันเป็ นการกระทาละเมิ ดต่ อ ผู้เสี ย หาย แม้ค ดี จะอยู่ระหว่ างการพิ จารณาของ
ศาลฎี กา แต่ เมื่อคาพิ พากษาของศาลอุทธรณ์ ยงั มิ ได้ ถกู เปลี่ยนแปลง แก้ ไข กลับ หรือ
งดเสีย หน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็ นคู่ความในคดีจึงต้ องผูกพันตามคาพิ พากษาของศาลอุทธรณ์
ดังกล่าวตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ่ง หน่ วยงานของรัฐ
จึงไม่อาจใช้ สิทธิ ไล่ เบี้ยแก่เจ้าหน้ าที่ ในค่ าสิ นไหมทดแทนที่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้เู สี ยหาย และ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๗๙๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไม่ มี อ านาจที่ จะออกค าสัง่ เรี ยกให้ เจ้ าหน้ าที่ ชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนได้ ตามมาตรา ๘
ประกอบมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
การที่ หน่ วยงานของรัฐออกค าสัง่ เรี ยกให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด ัง กล่ า วชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ ยงั ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่ หน่ วยงานของรัฐจะใช้ มาตรการ
บังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้ าที่ตามมาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เช่นเดียวกัน
โปรดดูคาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๔ หน้า ๗๕๔-๗๕๘
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บทที่ ๑๘
คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
๑. การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
๑.๑ การกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒ ผูม้ ีสิทธิ ได้รบั เงิ นค่าทดแทนการเวนคืน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ เงิ นค่าทดแทนการเวนคืน
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน
การที่ ค ณะกรรมการก าหนดราคาเบื้ อ งต้ น ได้ พิ จ ารณาถึ ง ราคา
ซื้อขายที่ ดินในระยะเวลาก่อนวันที่ พระราชกฤษฎี กามีผลใช้ บงั คับและราคาที่ ดินที่ มีการ
ตีราคาไว้เพื่อประโยชน์ แก่การเสียภาษี บารุงท้ องที่ แล้วเห็นว่า ราคาทัง้ สองกรณี ดงั กล่าว
ตา่ กว่าราคาประเมิ นทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิ ติกรรม จึงให้ ใช้ ราคาประเมิ นทุนทรัพย์ฯ เป็ นเกณฑ์ จึงเป็ นการกาหนดเงิ นค่าทดแทน
การเวนคื น ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมแล้ ว อย่ า งไรก็ดี ที่ ดิ น ในส่ ว นที่ ถ กู เวนคื น มี เ นื้ อ ที่ ๒ ไร่
๑ งาน ๙๓ ตารางวา อยู่ในบัญชี ราคาประเมิ นทุนทรัพย์ฯ ๓ หน่ วย หน่ วยแรก ที่ ดินติ ด
ถนนพหลโยธิ นในระยะ ๔๐ เมตร มี ราคาประเมิ นทุนทรัพ ย์ฯ ไร่ ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่ วยที่ ส อง ที่ ดิ น ถัด จากหน่ วยแรกและอยู่ ใ นระยะ ๘๐ เมตร จากถนนพหลโยธิ น
มีราคาประเมิ นทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่ วยที่ สาม ที่ ดินถัดจากหน่ วยที่ สอง
มีราคาประเมิ นทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในเมื่อที่ ดินที่ ถกู เวนคืนที่ อยู่ในหน่ วยที่
มีราคาประเมิ นทุนทรัพย์ฯ ตา่ สุด คือ ไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีเนื้ อที่ เพียง ๔๔.๔๔ ตารางวา
มีสภาพที่ดินเช่นเดียวกันกับที่ดินที่อยู่ในระยะ ๘๐ เมตร จากถนนพหลโยธิ น การกาหนด
ค่ าทดแทนที่ ดิ นในส่ วน ๔๔.๔๔ ตารางวา ซึ่ ง เป็ นจ านวนเล็กน้ อยเมื่ อเที ย บกับที่ ดิ น
ที่ ถกู เวนคื นทัง้ หมดในอัตราไร่ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ถื อ ได้ ว่ายังไม่ ส อดคล้ อ งกับสภาพ
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และที่ ตงั ้ ของที่ ดิน สมควรกาหนดให้ เท่ ากับที่ ดินในระยะ ๘๐ เมตร จากถนนพหลโยธิ น
คือ อัตราไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์รวมในที่ดนิ ซึ่งที่ดนิ บางส่วนเนื้อที่
๒ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ
ในบริเวณทีท่ ่จี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์
ที่จ ะต้ อ งเวนคืน ได้พ ิจ ารณาก าหนดเงิน ค่ า ทดแทนที่ด ิน ที่ถู ก เวนคืน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีท งั ้ สาม
เป็ น ๓ ระยะ ดังนี้ (๑) ที่ดินบริเ วณติดถนน ระยะ ๔๐ เมตร ก าหนดราคาค่ าทดแทนไร่ล ะ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื้อที่ท่ถี ูกเวนคืน ๑ ไร่ ๑๗.๙๕ ตารางวา (๒) ที่ดนิ แปลงเดียวกันต่อจาก
(๑) ระยะ ๘๐ เมตร กาหนดราคาค่าทดแทนไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื้อทีท่ ่ถี ูกเวนคืน ๑ ไร่ ๑ งาน
๓๐.๖๑ ตารางวา และ (๓) ทีด่ นิ นอกจากระยะดังกล่าว กาหนดรวมค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เนื้ อ ที่ท่ีถู ก เวนคืน ๔๔.๔๔ ตารางวา รวมเนื้ อ ที่ท่ีถู ก เวนคืน ทัง้ หมดจ านวน ๒ ไร่ ๑ งาน
๙๓ ตารางวา เป็ นเงินค่ าทดแทนที่ดิน ๕,๘๐๔,๓๔๐ บาท ค่ าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็ นเงิน
๖,๗๗๑.๕๕ บาท ค่ าทดแทนต้ นไม้ย ืนต้ น เป็ นเงิน ๔๐๐ บาท รวมเป็ นเงินค่ าทดแทนทัง้ สิ้น
๕,๘๑๑,๕๑๑.๕๕ บาท กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้มหี นังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทงั ้ สาม
ให้ไปรับเงินค่ าทดแทน แต่ ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สามเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่ได้รบั ไม่เป็ นธรรม จึงได้
ยื่นหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอเงิน
ค่าทดแทนเพิม่ แต่รฐั มนตรีฯ มิได้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก ฎหมายก าหนด ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สามจึง ยื่นฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลขอให้ก าหนดค่ าทดแทนที่ด ินเพิ่ม
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามเป็ นอัตราไร่ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกระยะ และจ่ายเงินค่าทดแทน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวพร้อมดอกเบีย้
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อการกาหนดค่าทดแทนที่ดนิ ของคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น
ได้พจิ ารณาถึงราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ในระยะเวลาก่อนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงั คับและราคาทีด่ นิ
ทีม่ กี ารตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบารุงท้องทีแ่ ล้วเห็นว่า ราคาทัง้ สองกรณีดงั กล่าว
ต่ ากว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็ นเกณฑ์ และยัง
พิจารณาถึงสภาพและทาเลทีต่ งั ้ ว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามมีสภาพเป็ นทีเ่ กษตรกรรม ส่วนเหตุ
และวัตถุประสงค์ในการเวนคืนเห็นว่าเป็ นการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตด้านการเกษตรอันจะเป็ นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทัง้ ได้คานึงถึง
ความเป็ น ธรรมและสัง คม โดยจะจ่ า ยค่ า ทดแทนเพื่อ บรรเทาความเสีย หายของเจ้า ของ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๗๙๗

อสังหาริมทรัพย์ท่ถี ูกเวนคืนตามความเหมาะสมและเป็ นธรรม ถือได้ว่าคณะกรรมการกาหนด
ราคาเบื้อ งต้น ได้ก าหนดค่ า ทดแทนที่ด ินให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สามตามหลัก เกณฑ์ท่กี าหนดไว้
ในมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพิจารณาหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๑๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกัน
ทัง้ มาตราแล้ว การกาหนดค่าทดแทนในส่วนทีด่ นิ ตาม (๑) ทีด่ นิ บริเวณติดถนนระยะ ๔๐ เมตร
และ (๒) ที่ดนิ แปลงเดียวกันต่อจาก (๑) ระยะ ๘๐ เมตร จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและ
เป็ น ธรรมแล้ว อย่ า งไรก็ต าม ในส่ ว นค่ า ทดแทนของที่ดิน ตามข้อ (๓) ซึ่ง อยู่ติด กับ ที่ดิน
ในข้อ (๒) นัน้ เมือ่ พิจารณาจากแผนทีก่ าหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืนแล้ว ทีด่ นิ ดังกล่าว
อยู่ติด กับ ที่ดิน ส่ ว นที่อ ยู่ใ นระยะ ๘๐ เมตร จากถนน และถู ก เวนคืน เพีย งเล็ก น้ อ ยเนื้ อ ที่
๔๔.๔๔ ตารางวา แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดค่าทดแทนที่ ดิน
ให้แ ตกต่ างกันอย่างมาก ทัง้ ที่มสี ภาพเช่นเดียวกัน เงินค่ าทดแทนที่กาหนดให้สาหรับที่ดิน
ส่ ว นดังกล่ า วจึงยังไม่ส อดคล้อ งกับ สภาพและที่ต งั ้ ของที่ดิน จึง เป็ นราคาที่ไม่เ หมาะสมและ
ไม่เป็ นธรรม เห็นควรกาหนดเงินค่าทดแทนในส่วนที่ดนิ ที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๔๔.๔๔ ตารางวา
เท่ า กั บ ที่ ดิ น ในระยะ ๘๐ เมตร จากถนน คื อ ราคาไร่ ล ะ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิ ด เป็ น เงิ น
๒๒๒,๒๐๐ บาท ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สามจึง มีส ิท ธิไ ด้ ร บั เงิน ค่ า ทดแทนที่ด ิน ในส่ ว นดัง กล่ า วเพิ่ม
๑

พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มสี ิทธิได้รบั เงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นัน้ ถ้ามิได้บญ
ั ญัติไว้เป็ นพิเศษ
ในพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กาหนดโดยคานึงถึง
(๑ ) ราคาที่ซ้ือ ขายกัน ตามปกติใ นท้อ งตลาดของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีจ ะต้ อ งเวนคืน ตามที่เ ป็ น อยู่ ใ นวัน ใช้บ ัง คับ
พระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามมาตรา ๖
(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารตีราคาไว้เพือ่ ประโยชน์แก่การเสียภาษีบารุงท้องที่
(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
(๔) สภาพและทีต่ งั ้ ของอสังหาริมทรัพย์นน
ั ้ และ
(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผถู้ ูกเวนคืนและสังคม
ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ทาไปในการเวนคืน ได้กระทาให้อสังหาริมทรัพย์ท่เี หลืออยู่นนั ้ มีราคาสูงขึ้น ให้เอา
ราคาที่สูงขึ้นนัน้ หักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ท่ที วีข้ึนนัน้ สูงไปกว่าจานวนเงิน ค่าทดแทน
เพือ่ จะให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องใช้เงินให้อกี
ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนัน้ ราคาลดลงให้กาหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะ
สาหรับส่วนทีเ่ หลืออันราคาลดลงนัน้ ด้วย
การคานวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี ารทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ถ้าเจ้าของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี ้องเวนคืนนัน้ และบุค คลดังกล่าวได้รบั ความเสียหายเนื่องจากการทีต่ ้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นัน้
ให้กาหนดเงินค่าทดแทนให้สาหรับความเสียหายนัน้ ด้วย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเฉพาะทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืนเนื้อที่ ๔๔.๔๔ ตารางวา
เพิม่ อีกเป็ นเงิน ๒๐๕,๕๓๕ บาท พร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สาม (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๖๒๐/๒๕๕๔)
การกาหนดค่ าทดแทนที่ ดินที่ ถกู เวนคื นนั น้ ต้ อ งพิ จารณาถึง สภาพ
และทาเลที่ ตงั ้ ของที่ ดินประกอบด้ วย ในเมื่อที่ ดินของนาง ท. ซึ่ งมีอาณาเขตติ ดต่ อกับ
ที่ ดิ น ของผู้ฟ้ องคดี เ ป็ นที่ ดิ น ว่ า งเปล่ า ยัง ไม่ มี ก ารพัฒ นา มิ ไ ด้ มี ส ภาพและท าเลที่ ตัง้
แตกต่ างหรือดี กว่าที่ ดินของผู้ฟ้องคดี ได้ รบั ค่ าทดแทนที่ ดินตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท
แต่ ผ้ฟู ้ องคดี ได้ รบั ค่ าทดแทนที่ ดินตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท การกาหนดค่ าทดแทนที่ ดิน
ให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรม
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างเป็ นอาคารบ้านพักอาศัย
จ านวน ๑ หลัง ซึ่ง ที่ดิน และสิ่งปลู กสร้างดังกล่ าวถู กเวนคืนทัง้ แปลงในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้องต้นใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรมทีป่ ระกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ เป็ นปีทพ่ี ระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนฯ มีผลใช้บ ังคับเพียงอย่างเดียวมาเป็ นเกณฑ์ในการ
ก าหนดเงินค่ าทดแทนให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีเ นื่ อ งจากที่ด ินบริเ วณใกล้เ คียงกับที่ด ินของผู้ฟ้ องคดี
มีราคาซือ้ ขายที่แจ้งไว้กบั กรมทีด่ นิ เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ ฯ โดยไม่ปรากฏราคาซือ้ ขาย
กันตามปกติในท้องตลาด และได้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าวมาเป็ นฐานในการกาหนด
ราคาค่าทดแทนที่ดนิ ที่ตงั ้ ติดต่อกับที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีด้วย โดยราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ของผู้ฟ้ อ งคดีราคาตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท แต่ เ นื่ อ งจาก
ที่ดนิ ดังกล่าวใช้ประโยชน์ ในการพักอาศัย จึงได้รบั การปรับเพิม่ เงินค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๒๐
เป็ นตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท พร้อมทัง้ กาหนดค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้างเป็ นเงิน ๒,๔๖๙,๙๒๘ บาท
และเมื่อผู้ฟ้ องคดีไม่ มาตกลงราคาค่ าทดแทนตามที่ก าหนด กรุงเทพมหานคร (ผู้ถู กฟ้ องคดี)
จึงได้มหี นังสือแจ้งกาหนดการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทถ่ี ูกเวนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีและได้มกี าร
วางเงินค่ าทดแทนให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีไ ว้ท่ีธ นาคารออมสินแล้ว ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ย่ นื อุ ท ธรณ์
เงิน ค่ า ทดแทนต่ อ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยโดยขอให้ก าหนดเงินค่ าทดแทนที่ดินเพิ่ม
และขอเงินค่ าทดแทนความเสีย หายที่ต้ อ งออกจากอสัง หาริม ทรัพ ย์ เ ป็ น ค่ า รื้อ ถอนและ
ค่าขนย้ายออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนด้วย ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไม่ได้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลา
ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกาหนดเงินค่าทดแทนไม่เป็ นธรรม อีกทัง้ ที่ดนิ ของนาง ท.
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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๗๙๙

ซึง่ อยูต่ ดิ กับทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน นัน้ สภาพทีด่ นิ
ยังไม่มกี ารพัฒนา มีสภาพเป็ นป่ารก ไม่มถี นนหรือทางสาธารณะใดๆ ยกเว้นออกทางคลอง
สาธารณะ แต่ คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้อ งต้น ได้กาหนดค่าทดแทนให้สูงถึงตารางวาละ
๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีจงึ ควรมีราคาไม่ต่ ากว่า
ตารางวาละ ๘๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้กาหนดเงินค่าทดแทนที่ดนิ เพิม่
อีกตารางวาละ ๕๐,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในการพิจารณากาหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ต้องนาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกอบแนวทางการพิจารณาเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร
ท้ายคาสังกระทรวงมหาดไทย
่
ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๓๓
๒-๓

แนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ท้ายคาสังกระทรวงมหาดไทย
่
ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑
ข้อ ๑ การหาราคาทีซ่ ้อื ขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะต้องเวนคืนให้พจิ ารณาจาก
(๑) ราคาทีผ่ ซู้ ้อื ขายแจ้งไว้ทก่ี รมทีด่ นิ ในบริเวณใกล้เคียงก่อนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับ
(๒) รายการจดทะเบียนจานองอาคารพร้อมทีด่ นิ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
(๓) ราคาเสนอขายในท้องตลาดในบริเวณใกล้เคียง และศึกษาวิจยั อัตราการลดราคาของตลาดแต่ ละประเภท
มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๔) ราคาขายที่ดนิ หรือราคาขายที่ดนิ พร้อมอาคารในโครงการจัดสรรใกล้เคียง แล้วคานวณย้อนกลับเพื่อให้ทราบ
ราคาทีด่ นิ เดิม
(๕) หลีกเลี่ยงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับ หรือที่ดนิ แปลงที่ถูกเวนคืนและทาสัญญา
ในราคาทีส่ งู กว่าปกติ
(๖) เมือ่ กรมทีด่ นิ ได้จดั ทาฐานข้อมูลราคาซื้อขายอย่างต่อเนื่องให้นามาประกอบการพิจารณาด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๓ การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
(๑) ให้ใช้บญ
ั ชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีใ่ ช้อยู่ใน
วัน ที่พ ระราชกฤษฎีกาใช้บ ัง คับ หรือ ในวัน ที่ค ณะกรรมการก าหนดราคาเบื้อ งต้น มีม ติกาหนด แล้ว แต่ ร าคาใดจะสูงกว่ า
มาประกอบ
(๒) หากทีด่ นิ แปลงใดไม่มรี าคาประเมินตาม (๑) ให้ใช้ราคาประเมินของทีด่ นิ แปลงใกล้เคียงทีม่ สี ภาพและทาเล
ที่ตงั ้ คล้ายคลึงกันมากที่สุ ดในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับ หรือในวันที่คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้ องต้นมีมติกาหนด
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
(๓) ถ้าในทีด่ นิ แปลงเดียวกันถูกกาหนดราคาประเมินไว้หลายราคาต่างกัน ให้คานวณราคาแต่ละส่วน แล้วนามา
คิดเป็นราคาเฉลีย่ ต่อตารางวาก่อน จึงจะกาหนดค่าทดแทนเพือ่ การเวนคืน
ฯลฯ
ฯลฯ
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หรือ แม้แ ต่ ข้อ ๗ ๔ มาเป็ นแนวทางในการพิจารณาประกอบด้ว ย เพื่อ ให้เ กิดความเป็ นธรรม
แก่ ผู้ฟ้องคดีและสังคม คดีน้ีข้อเท็จจริงรับฟ งั ได้ว่ า คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น ได้ใ ช้
ราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์ฯ มาเป็ น ฐานก าหนดราคาค่ า ทดแทนที่ดิน เนื่ อ งจากที่ดิน บริเ วณ
ใกล้เคียงกับทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีมรี าคาซือ้ ขายทีแ่ จ้งไว้กบั กรมทีด่ นิ เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ
โดยไม่ปรากฏราคาซื้อ ขายกัน ตามปกติใ นท้อ งตลาด และปรับ ราคาค่ า ทดแทนเพิ่ม ให้ต าม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาที่ดนิ ของนาง ท. ซึ่งตัง้ อยู่ติดกับที่ดนิ ของ
ผูฟ้ ้ องคดีและถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้วย มีลกั ษณะเป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่า ยังไม่ม ี
การพัฒนา จึงไม่ได้มสี ภาพและทาเลที่ตงั ้ แตกต่างหรือดีกว่าที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีในสาระสาคัญ
อันจะท าให้ท่ีดงั กล่ าวได้ร บั ค่ าทดแทนสูงกว่ าที่ด ินของผู้ฟ้ องคดี การที่คณะกรรมการกาหนด
ราคาเบื้อ งต้ น ใช้ราคาประเมินทุ นทรัพย์ ฯ เพียงอย่ างเดียวมาเป็ นเกณฑ์ ใ นการก าหนดเงิน
ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมิได้คานึงถึงสภาพและทาเลทีต่ งั ้ ของที่ดนิ ประกอบด้วย จึงเป็ น
การกาหนดเงินค่าทดแทนที่ดนิ โดยไม่คานึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ดังนัน้ การกาหนดเงินค่าทดแทนทีด่ นิ ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี โดยเงินค่าทดแทนที่ดนิ
ทีเ่ หมาะสมแก่ผู้ฟ้องคดีและเป็ นธรรม ควรเป็ นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกันกับทีด่ นิ
ของนาย ท. และปรับเพิม่ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดกรณีทด่ี นิ ใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยอีกร้อยละ ๒๐
เป็ นราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ผถู้ ูกฟ้องคดีอ้างว่าทีด่ นิ ของนาง ท. มีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ฯ สูงกว่าเพราะเป็ นที่ตดิ ต่อกับทางสาธารณะ แต่ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีเป็ นที่ดนิ ตาบอด
ไม่มแี นวเขตติดต่อกับทางสาธารณะ การผ่านเข้าออกทีด่ นิ ต้องผ่านทางทีด่ นิ ของนาย ว. จึงควร
มีราคาเท่ ากับ ราคาที่ดิน ของนาย ว. ซึ่งถู กเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีก าฉบับเดียวกัน นัน้
เห็นว่า ไม่อ าจนาราคาที่ดิน ดัง กล่ าวมาเปรียบเทียบกับที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดีได้ เนื่อ งจากที่ดิน
ของนาย ว. มีลกั ษณะเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซึง่ เป็นทีด่ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นทางผ่าน
เข้าออกทีด่ นิ แปลงอื่นรวมทัง้ ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีดว้ ย ราคาทีด่ นิ ซึง่ อยู่ในสภาพดังกล่าวจึงต่ ากว่า
๔

แนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ท้ายคาสังกระทรวงมหาดไทย
่
ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑
ข้อ ๗ การกาหนดค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคท้าย
กรณี ถ้ า เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองโดยชอบด้ว ยกฎหมาย อยู่ อ าศัย หรือ ประกอบการค้า ขายหรือ การงาน
อันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี ้องเวนคืน และบุคคลดังกล่าวได้รบั ความเสียหายเนื่องจากการทีต่ ้องออกจาก
อสัง หาริม ทรัพ ย์ นัน้ ให้จ่ า ยค่ า ความเสีย หายตามมาตรา ๒๑ วรรคท้า ย และให้ค ณะกรรมการก าหนดราคาเบื้อ งต้น ฯ
กาหนดค่าความเสีย หายอัน เนื่ อ งจากการที่ต้อ งออกจากอสังหาริมทรัพ ย์เพิ่มอีก แต่ ต้อ งไม่เกิน ร้อ ยละสิบของค่ าทดแทน
สิง่ ปลูกสร้าง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๘๐๑

ทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดีซ่งึ ใช้ประโยชน์ เป็ นที่อยู่อาศัย และเป็ นที่ดนิ ที่หาคนซือ้ ได้ยากจึงไม่อาจนามา
เปรียบเทียบได้ และเมื่อทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีมกี ารพัฒนาใช้ประโยชน์เป็ นทีพ่ กั อาศัยและมีทางออก
สู่ทางสาธารณะ ผ่านที่ดนิ ของนาย ว. ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นทาง ค.ส.ล. จึงถือว่าที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี
มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ข้ออ้างของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ฟงั ไม่ขน้ึ พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีจ่ายเงิน
ค่าทดแทนทีด่ นิ เพิม่ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๕๗๙,๖๐๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินดังกล่าว (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๕๔)
กรณี ที่ดินที่ ถกู เวนคื นเป็ นที่ ดินที่ ถกู ปิ ดกัน้ ด้ วยที่ ดินแปลงอื่ นทุกด้ าน
แต่ เจ้ าของที่ ดินแปลงดังกล่ าวสามารถเข้า ออกสู่ทางสาธารณะได้ โดยใช้ เส้ นทางผ่าน
บนที่ ดินแปลงอื่ นของเอกชน แม้ภายหลังการเวนคื นสภาพของที่ ดินดังกล่าวจะอยู่ติด
แนวเขตทางพิ เศษก็ตาม แต่ กห็ าได้ มีทางเข้ าออกสู่ทางสาธารณะไม่ อี กทัง้ แนวเขต
ทางพิ เศษดังกล่าวได้ สร้างปิ ดกัน้ เส้ นทางที่ เจ้าของที่ ดินเคยใช้ ในการเดิ นทางเข้าออกสู่
ทางสาธารณะ เจ้าของที่ ดินจึงไม่ได้รบั ประโยชน์ จากการสร้างทางพิ เศษดังกล่าว ดังนัน้
การกาหนดเงิ นค่ าทดแทนการเวนคื นที่ ดิ นแปลงดังกล่ าว โดยมิ ได้ น าราคาค่ าทดแทน
ความเสียหายจากการไม่สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะเดิ มได้มาพิ จารณาประกอบด้วย
จึงเป็ นการกาหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินโดยไม่เป็ นธรรม
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเป็ นผู้ จ ัดการมรดกของนาย ส. ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิท์ ่ีด ิน
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา ซึง่ ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ
ในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนเพื่อก่ อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ จานวน ๑ ไร่
๕๗ ตารางวา โดยทีด่ นิ ก่อนการเวนคืนได้ใช้ประโยชน์เป็ นโรงงานหลอมสังกะสี สภาพของทีด่ นิ
เป็ น ที่ดิน ที่ถู ก ปิ ด ล้อ มด้ว ยที่ดิน แปลงอื่น ทุ ก ด้ า นไม่ ม ีท างออกสู่ ท างสาธารณะ ซึ่ง การจะ
เข้าออกที่ดนิ สู่ทางสาธารณะ (ถนนสุขาภิบาล ๖) ได้ ต้องใช้เส้นทางผ่านบนทีด่ นิ แปลงอื่นของ
เอกชน ซึ่งทางดังกล่ าวมิใช่ถ นนสาธารณะ ซึ่งหลังจากการเวนคืนที่ดินส่ว นที่เ หลือ จากการ
เวนคืนอันเป็นทีต่ งั ้ โรงงานไม่มที างออกสู่ทางสาธารณะเนื่องจากทางทีใ่ ช้เข้าออกถูกเวนคืนด้วย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการกาหนดราคาเบือ้ งต้นได้กาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ พิพาท โดยแบ่งเป็ น ๒ ราคา
อัตราตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และอัตราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินค่าทดแทนทัง้ สิน้
๒,๓๐๑,๐๐๐ บาท นาย ส. ไม่พอใจค่าทดแทนจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ขอเพิม่ ค่าทดแทนทีด่ นิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยนื ราคาค่าทดแทนที่ดนิ ในส่วนที่ได้รบั
ค่าทดแทนตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และเพิ่มค่ าทดแทนส่ ว นที่ได้รบั ค่าทดแทนตารางวาละ
๓,๐๐๐ บาท เป็ นอัตราตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจค่าทดแทนที่ดนิ และเห็นว่า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๐๒
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ที่ดิน ก่ อ นถู ก เวนคืน มีท างออกสู่ ท างสาธารณะแต่ ห ลัง จากการเวนคืน ที่ดิน ส่ ว นที่เ หลือ
ไม่มที างออกสู่ทางสาธารณะ จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ การทางพิเศษ
แห่ ง ประเทศไทย (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) ช าระเงินค่ า ทดแทนที่เ พิ่ม ขึ้น ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี จ านวน
๙,๘๘๐,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบีย้
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ก่อนถูกเวนคืนที่ดนิ แปลงพิพาทได้ใช้ประโยชน์เป็ นโรงงานหลอมสังกะสี
ซึ่ง ถู ก ปิ ด ล้อ มด้ว ยที่ดิน แปลงอื่น ทุ ก ด้า น การเข้า ออกสู่ท างสาธารณะ (ถนนสุ ข าภิบ าล ๖)
ต้องใช้เส้นทางผ่านบนที่ดนิ แปลงอื่นของเอกชน แม้ภายหลังการเวนคืนสภาพแปลงที่ดนิ ของ
ผู้ฟ้ องคดีจ ะอยู่ติด แนวเขตทางพิเ ศษ แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ย อมรับ ว่ า ที่ด ิน ของผู้ฟ้ องคดี
ดังกล่ าวเป็ นที่ดินที่ไ ม่ม ีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ และแนวเขตทางพิเ ศษได้ส ร้างปิ ดกัน้
เส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ (ถนนสุขาภิบาล ๖) ที่ผู้ฟ้องคดีเคยใช้ในการเดินทางเข้าออก
ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั ประโยชน์จากการสร้างทางพิเศษดังกล่าว ทาให้ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีได้รบั
ความเสียหายจากการเวนคืนและทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือใช้ประโยชน์ได้จากัด ประกอบกับคณะกรรมการ
กาหนดราคาเบือ้ งต้นและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มไิ ด้นาราคาค่าทดแทนความเสียหาย
จากการไม่สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะเดิมได้มาพิจารณากาหนดค่าทดแทนการเวนคืนทีด่ นิ
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี กรณีจงึ เป็ นการกาหนดค่าทดแทนการเวนคืนทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีโดยไม่เป็ นธรรม
การที่ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษาให้ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายค่าทดแทนความเสียหายที่ดนิ เพิม่
ตามแนวทางการกาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืนในท้องทีต่ าบลบางหัวเสือ ตาบลบางหญ้าแพรก
เทศบาลส าโรงใต้ ตามที่ค ณะกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ เ งิน ค่ า ทดแทนวางหลัก เกณฑ์ไ ว้
ในข้อ ๒.๒ ว่า ที่ดนิ ที่ถูกเวนคืนประมาณครึ่งหนึ่งหรือส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จากัด หรือ
ส่วนที่เหลือรูปร่างไม่ดี เพิม่ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ถือเป็ นราคาค่าทดแทนที่เป็ นธรรมแล้ว พิพากษา
ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จ่ า ยค่ า ทดแทนที่ด ิน เพิ่ม ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เงิน รวม ๕๑๙,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๕/๒๕๕๔)
ราคาซื้ อขายที่ ดินที่ มีทาเลที่ ตงั ้ ดี กว่ าที่ ดิ นของผู้ฟ้องคดี ที่ถกู เวนคื น
อี กทัง้ เป็ นการซื้ อขายกันก่ อนวันที่ พระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ ดิ นในบริ เวณที่ ที่ จะ
เวนคื นใช้ บงั คับ ๔ ถึ ง ๕ ปี ไม่ อาจถื อได้ ว่าเป็ นราคาซื้ อขายกันตามปกติ ในท้ องตลาด
ของที่ ดินของผู้ฟ้องคดี ที่ถกู เวนคื นตามที่ เป็ นอยู่ในวันใช้ บงั คับพระราชกฤษฎี กากาหนด
เขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน
การเวนคืนที่ ดินเพื่อสร้างทางพิ เศษของการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย
เป็ นไปเพื่ ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ การจราจรและการขนส่ ง อันเป็ น
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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๘๐๓

กิ จ การสาธารณู ป โภค ซึ่ ง ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษที่ เ ก็บ ได้ เมื่ อ หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ นแล้ ว
ย่ อ มตกเป็ นของรัฐ จึ ง ถื อ ไม่ ได้ ว่ าการเวนคื นดังกล่ าวมี เหตุ และวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนิ นการเพื่อแสวงหากาไร อันจะนามาเป็ นเหตุในการกาหนดเงิ นค่ าทดแทนการเวนคื น
เพิ่ มได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ที่ดิน ของผู้ ฟ้ องคดี จ านวน ๒ แปลง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๑๓๘
และโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๓๑๓๙ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ที่อยู่ตดิ กันมีสภาพเป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่า ยังไม่มกี ารถม
และอยู่ต่ ากว่ าถนนซอยประมาณ ๑ เมตร ตัง้ อยู่ติดถนนทางเข้าสนามบินสุ ว รรณภูม ซิ ่งึ อยู่
ห่างจากถนนสายบางนา-ตราด ประมาณ ๑๖๐ เมตร โดยที่ดนิ ดังกล่าวมีเนื้อที่บางส่วนอยู่ใน
เขตทีด่ นิ ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ มีผล
ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๐ เป็ นต้นไป คณะกรรมการกาหนดราคาเบือ้ งต้นได้มมี ติ
กาหนดค่าทดแทนที่ดนิ ที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคา
ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รบั เงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วแต่ไม่พอใจราคาค่าทดแทน
เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการกาหนดราคาเบือ้ งต้นกาหนดค่าทดแทนโดยไม่ได้นาราคาซื้อขายกัน
ตามปกติใ นท้ อ งตลาดของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีจ ะต้ อ งเวนคืน ในบริเ วณใกล้ เ คีย งกับ วัน ที่
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บงั คับมาพิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งมีการซื้อ ขายที่ดินบริเ วณถนน
บางนา–ตราด ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในราคาตารางวาละ ๗๐,๙๒๑.๙๙ บาท
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ตารางวาละ ๒๙,๒๘๒๔.๓๓ บาท และ ๒๕,๐๐๐ บาท จึงมีหนังสือ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้กาหนดค่าทดแทนเพิม่ เป็ นตารางวาละ
๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พจิ ารณาแล้วมีมติไม่เพิม่ ค่าทดแทนที่ดนิ ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากเห็นว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถตรวจสอบหาราคาซือ้ ขายกันตามปกติ
ในท้อ งตลาดตามความเป็ นจริงของอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะต้อ งเวนคืนในบริเ วณใกล้ เ คียงและ
ระยะเวลาใกล้เ คียงกับพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเ วณที่ท่จี ะเวนคืนฯ ใช้บงั คับ
มาพิจารณาเปรียบเทียบได้ ประกอบกับราคาเฉลี่ยต่อตารางวาของที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๓๑๓๘
ทัง้ แปลงตามแนวทางการพิจารณาเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีราคาต่ ากว่าราคาที่ค ณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้อ งต้น กาหนดให้ และราคาเฉลี่ยต่อ ตารางวาของที่ดิน โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๓๑๓๙ ทัง้ แปลง
ตามแนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนดังกล่าวก็มรี าคาเท่ากับราคาที่คณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้อ งต้นก าหนดให้ อีกทัง้ ที่ดนิ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๓๘ มีส ภาพเป็ นทางเดิน
และที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๓๑๓๙ ยังไม่มกี ารปรับปรุงพัฒนาถมดิน จึงไม่ทาให้ท่ี ดนิ มีราคา
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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สูงขึ้นกว่าปกติ ดังนัน้ ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น กาหนดให้จงึ สูง และ
เป็ นคุณ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึง่ รัฐมนตรีฯ เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
กาหนดค่าทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบกับวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อใช้ก่อสร้าง
ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุร ี ซึ่งต้องมีการเก็บค่าผ่านทาง จึงเป็ นการดาเนินการเพื่อแสวงหากาไร
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผูถ้ ูกฟ้องคดี)
จ่ายค่าทดแทนที่ดนิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิม่ อีกในอัตราตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
โดยศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนทีด่ นิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๓๑๓๙
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเพิม่ อีกตาราวาละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ แต่ได้ยกคาขอในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๓๑๓๘ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดียน่ื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ยกฟ้อง
ทัง้ หมด
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การซื้อขายที่ดินที่ม ีราคาซื้อขายในราคาตารางวาละ ๗๐,๙๒๑.๙๙ บาท
ตารางวาละ ๒๙,๒๘๒๔.๓๓ บาท และ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามที่ป รากฏข้อ เท็จ จริง ในคดี นั ้น
เป็ นการซื้อขายที่ดินที่ต งั ้ อยู่ติดกับถนนสายบางนา-ตราด ซึ่งเป็ นถนนสายหลัก ที่ดินดังกล่ าว
ย่อมมีทาเลที่ตงั ้ ดีกว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีทอ่ี ยู่ตดิ ถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูม ิ และการซือ้ ขาย
ดังกล่าวได้ทาการซื้อขายกันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนฯ
ใช้บงั คับหลายปี กรณีจงึ ไม่อาจถือได้ว่าราคาซื้อขายที่ดนิ ข้างต้นเป็ นราคาที่ซ้อื ขายกันตามปกติ
ในท้องตลาดของที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีท่ถี ู กเวนคืนตามที่เป็ นอยู่ในวันใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่ าว ดังนัน้ จึงฟ งั ได้ว่ าการก าหนดค่าทดแทนที่ดินที่ต้องเวนคืน ของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
หาราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะต้องเวนคืนตามที่เป็ นอยู่ในวัน
ใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบได้ นอกจากนี้ เหตุท่ตี ้องมีการเวนคืน
ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากมีความจาเป็ นจะต้องสร้างทางพิเศษสายบางนา–ชลบุร ี เพื่ออานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งอันเป็ นสาธารณู ปโภค โดยผูถ้ ูกฟ้องคดี
ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๑๕ และพระราชบัญ ญัติก ารทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นผู้ด าเนิ นการ
ด้านการลงทุนก่อสร้างและบริหารเองทัง้ หมด โดยมิได้ให้สมั ปทานกับเอกชนรายใด แม้ว่าจะมี
การเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษก็ตาม แต่ค่าผ่านทางดังกล่าวย่อมตกเป็ นรายได้ของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ซึง่ เมื่อได้หกั รายจ่ายและจัดสรรเงินสารอง รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อนั จาเป็ นในการขยายกิจการ
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หรือลงทุนเพื่อสร้างทางที่ได้รบั อนุ มตั ิแล้ว เหลือเท่าใดต้องนาส่งเป็ นรายได้ของรัฐตามข้อ ๓๘๕
แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึง่ ใช้บงั คับในขณะนัน้
และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง๖ แห่ งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ก็บ ัญ ญัติไ ว้ ใ นท านองเดียวกัน กรณี จ ึงถือ ไม่ ได้ ว่ าการเวนคื นที่ด ินของผู้ ฟ้ องคดีม ีเ หตุ แ ละ
วัตถุ ประสงค์ในการด าเนิ นการเพื่อแสวงหาก าไร อีกทัง้ เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๓๙
ของผู้ ฟ้ องคดี ย ั ง ไม่ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาที่ ด ิ น และเป็ นที่ ด ิ น ที่ ต ั ้ง อยู่ ติ ด กั บ ถนนทางเข้ า
สนามบินสุ ว รรณภู ม ิซ่ึงเป็ นถนนลาดยางกว้ างประมาณ ๑๐ เมตร และเป็ นถนนที่แยกจาก
ถนนสายบางนา–ตราด ห่างประมาณ ๑๖๐ เมตร กรณีจงึ ไม่อาจนาไปเปรียบเทียบกับทีด่ นิ ที่ตงั ้ อยู่
ติดกับถนนสายบางนา–ตราด ได้ อีกทัง้ การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ย่อมมีการคานึงถึง
ที่ต ัง้ ของที่ดิน ที่อ ยู่ ติด หรือ ไม่ ติด ถนนด้ ว ยอยู่ แ ล้ ว และแม้ ท่ีดิน โฉนดที่ ดิน เลขที่ ๙๓๑๓๙
จะถูกเวนคืนจนเหลือเนื้อทีเ่ พียง ๔๗ ตารางวาก็ตาม แต่เมื่อทีด่ นิ ดังกล่าวเพิง่ จะมีการจดทะเบียน
แบ่งแยกในนามเดิมจากโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๗๓๔ ซึง่ มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา เมื่อวันที่
๒๔ มีน าคม ๒๕๔๒ และที่ดิน ส่ ว นที่เ หลือ ก็ อ ยู่ ติ ด กับ ที่ดิน แปลงอื่ น ของผู้ ฟ้ องคดีท่ีม ีก าร
จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมจากโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๗๓๔ ในคราวเดียวกัน กรณีจงึ ฟงั ไม่ได้ว่า
การเวนคืนท าให้ท่ดี ินส่ วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงอันจะท าให้ต้องจ่ายค่ าทดแทน
เพราะเหตุ ด งั กล่ าวให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีเพิ่มขึ้น ดังนัน้ การที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น
กาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๓๑๓๙ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีในราคาตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท
และการที่ร ัฐมนตรีฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ จ ึงถู กต้ อ ง
และเป็นธรรมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๖/๒๕๕๔)

๕

ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ข้อ ๓๘ รายได้ท่ี กทพ. ได้รบั จากการดาเนินกิจการ ให้ตกเป็ นของ กทพ.
รายได้ทไ่ี ด้รบั ในปีหนึ่งๆ เมือ่ ได้หกั รายจ่ายและจัดสรรเงินสารอง รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อนั จาเป็ นในการขยาย
กิจการหรือลงทุนเพือ่ สร้างทางทีไ่ ด้รบั อนุมติแล้วเหลือเท่าใด ให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ถ้ารายได้มไี ม่เพียงพอสาหรับรายจ่ายนอกจากเงินสารอง และ กทพ. ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้รฐั พึงจ่ายเงิน
ให้แก่ กทพ. เท่าจานวนทีข่ าด
๖
พระราชบัญญัตกิ ารทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๗ รายได้ท่ี กทพ. ได้ร ับจากการดาเนิน การในปี ห นึ่งๆ ให้ต กเป็ น ของ กทพ. ส าหรับเป็ น ค่ าใช้จ่า ย
ในการดาเนิน งาน และเมื่อ ได้ห ักรายจ่ ายส าหรับ การดาเนิ น งาน ค่ า ภาระต่ างๆ ที่เ หมาะสม รวมตลอดถึง ค่ าบ ารุ งรักษา
ค่าเสือ่ มราคา เงินสารองตามมาตรา ๑๒ และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่นื ตามมาตรา ๔๕ และเงินลงทุน
ตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ฯลฯ
ฯลฯ
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การที่ คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นมีมติ ปรับลดค่าทดแทนที่ ดิน
ที่ ถ ูกเวนคื นทุ กแปลงลงร้ อยละ ๑๐ จากราคาที่ บริ ษั ทที่ ปรึ กษาตรวจสอบมา โดยไม่ มี
กฎหมายฉบับ ใดบัญ ญั ติ ไว้ เ ป็ นพิ เศษให้ ป รับ ลดได้ เป็ นการก าหนดค่ า ทดแทน
ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ว่ าด้ วย
การเวนคื นอสัง หาริ มทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึ ง เป็ นการไม่ ถกู ต้ อ งและไม่เป็ นธรรมแก่
ผูถ้ กู เวนคืน
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็ นผู้จดั การมรดกของนาง ส.
ซึ่ง เป็ น เจ้าของกรรมสิทธิท์ ่ีด ินรวม ๔ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๓ ซึ่งตัง้ อยู่ร ิมถนน
พุทธมณฑลสาย ๑ แยกเข้าซอยวัดศิรวิ ฒ
ั นารามระยะ ๕๕ เมตร แยกซอยไม่มชี ่อื (ทางส่วนบุคคล)
ระยะ ๓๓๐ เมตร โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่
๒๔๗๙๕ ซึ่ ง เป็ น แปลงเดี ย วกั น ตั ง้ อยู่ ถ นนพุ ท ธมณฑลสาย ๑ โดยมีด้ า นมุ ม ทางด้ า น
ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยูต่ ดิ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และมีทด่ี นิ ในโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวตัง้ อยู่ตดิ
ถนนซอยส่ ว นบุ ค คลที่เ ชื่อ มต่ อ กับถนนพุ ทธมณฑลสาย ๑ โดยก่ อนถู กเวนคืนที่ดินทัง้ สี่โฉนด
มีเขตที่ดินติดต่ อเป็ นแปลงเดียวกัน ต่ อ มา ที่ดินทัง้ สี่แปลงดัง กล่ า วถู ก เวนคืน บางส่ ว นตาม
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณทีท่ ่จี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ดาเนินการเวนคืน
ไม่แล้วเสร็จ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดาเนินการเวนคืนต่อไป คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม
หลัก เกณฑ์การกาหนดเงินค่าทดแทนที่ดนิ และบัญชีการกาหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่บริษัท
ที่ปรึกษาวิเคราะห์จดั ทา โดยกาหนดค่าทดแทนที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๗๔๕๓ ให้ตารางวาละ
๑๕,๐๐๐ บาท ส่ วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๔ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๔๗๙๕ กาหนดเงินค่าทดแทนที่ดนิ ให้ตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท แต่เห็นว่าเนื่องจาก
ั หาวิก ฤติ ด้ า นเศรษฐกิ จ และการเงิน ประกอบกับ ที่ด ิน มีร าคาผัน ผวน
ประเทศประสบป ญ
คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นจึงมีมติให้ปรับลดเงินค่าทดแทนที่ดนิ ที่ถูกเวนคืนทุกแปลง
ลดลงอีก ร้อ ยละ ๑๐ จากราคาดัง กล่ า ว โดยก าหนดเงิน ค่ า ทดแทนที่ ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่
๓๗๔๕๓ ในราคาตารางวาละ ๑๓,๕๐๐ บาท และโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดนิ เลขที่
๒๔๗๙๕ และโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๔๗๙๔ ในราคาตารางวาละ ๒๒,๕๐๐ บาท ต่อมา นาง ส.
ถึงแก่ ความตาย ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จดั การมรดกของนาง ส. จึงได้ไปรับเงินค่าทดแทนและได้
ดาเนินการจดทะเบียนแบ่งเวนคืนทีด่ นิ ให้เป็ นทางหลวงเทศบาลแล้ว แต่ไม่พอใจเงิน ค่าทดแทน
ทีด่ นิ ดังกล่าว จึงอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิม่ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รฐั มนตรีฯ
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๘๐๗

ไม่ได้วนิ ิจฉัยอุ ทธรณ์ ภายในหกสิบวันนับแต่ วนั ได้รบั อุทธรณ์ ตามที่กฎหมายกาหนด ผู้ฟ้ องคดี
เห็นว่าการกาหนดเงินค่าทดแทนทีด่ นิ ดังกล่าวไม่เป็ นธรรม อีกทัง้ กรุงเทพมหานคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑) ได้ก าหนดเงินค่ าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓
ในโครงการเดียวกันในราคาตารางวาละ ๓๐,๖๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าเงินค่าทดแทนที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี
ทัง้ ที่มสี ภาพทาเลที่ตงั ้ เหมือนกันและอยู่ตดิ กับทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดีแปลงโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๙๓๙๕
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๔๗๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๔ จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือค าสัง่ ให้เ พิ่มค่ าทดแทนที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีโ ฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๗๔๕๓ เป็ น ตารางวาละ
๔๕,๐๐๐ บาท และที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๕ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๔๗๙๔ เป็นตารางวาละ ๓๖,๐๐๐ บาท
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ค ณะกรรมการกาหนดราคาเบื้อ งต้น มีม ติป รับ ลดค่ าทดแทนที่ถู ก
เวนคืนทุกแปลงลงร้อยละ ๑๐ จากราคาทีบ่ ริษทั ทีป่ รึกษาตรวจสอบมาโดยไม่มกี ฎหมายฉบับใด
บัญ ญัติไ ว้เ ป็ นพิเ ศษให้ปรับลดได้ เป็ นการก าหนดค่ าทดแทนที่ไม่ส อดคล้อ งกับหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ผู้ฟ้ องคดีจงึ สมควรได้รบั เงินค่าทดแทนตามที่เ ป็ นอยู่ในวันที่พ ระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้
โดยมิต้องถูก ปรับลดร้อยละ ๑๐ เมื่อ พิจารณาสภาพและที่ตงั ้ ที่ดนิ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๔๗๙๕ และโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๔๗๙๔ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ แปลงเดียวกัน มีดา้ นมุม
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยูต่ ดิ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และมีทด่ี นิ ในโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าว
ตัง้ อยู่ติด ถนนซอยส่ ว นบุ ค คลที่เ ชื่อ มต่ อ กับถนนพุ ทธมณฑลสาย ๑ ด้วย การเข้าออกสู่ ถนน
พุ ทธมณฑลสาย ๑ อาจผ่ านถนนซอยส่ วนบุ ค คลที่ต่ อเชื่ อมถนนพุ ทธมณฑลสาย ๑ ได้ ด้ ว ย
ที่ดนิ ทัง้ สามโฉนดอยู่ในกลุ่มที่คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าควรมี
การซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ถึง ๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวยังกาหนดไว้ด้วยว่าที่ดนิ แปลงเล็กเป็ นที่ว่าง ยังไม่ถม จะจ่ายเงินค่าทดแทนตารางวาละ
๓๔,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ ปรากฏข้อเท็จจริงที่ด ินที่ผู้ฟ้ องคดีกล่ าวอ้ างราคา คือ แปลงโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๙๓๙๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๔ อยู่ในกลุ่มนี้เมื่อปรับลดลงร้อยละ ๑๐ จึงเป็ นเงิน
ค่าทดแทน ๓๐,๖๐๐ บาท ทีด่ นิ ทัง้ สามโฉนดของผูฟ้ ้ องคดีน้ีอยู่ตดิ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และมีเขต
ติดต่ อกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๔ อย่า งไรก็ต าม
เมื่อได้พจิ ารณาถึงที่ดนิ ทัง้ สี่โฉนดของผู้ฟ้องคดีแล้ว ที่ดนิ มีส่วนที่อยู่ตดิ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑
ค่อนข้างแคบ และมีเนื้อทีน่ ้อยกว่าทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๙๓๙๓ กับทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๙๓๙๔
อีกทัง้ ที่ตงั ้ ของที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๙๓๙๓ กับที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๙๓๙๔ อยู่ตดิ ถนน
พุทธมณฑลสาย ๑ ย่อมมีสภาพทาเลและทีต่ งั ้ ดีกว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีจงึ อยู่
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ในสภาพที่ด้อ ยกว่ าที่ด ินทัง้ สองแปลงดัง กล่ า ว ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ สมควรจะได้ร บั เงินค่ าทดแทนที่
ลดหลันลงมาจากที
่
ด่ นิ ทัง้ สองโฉนดดังกล่าว แต่กค็ วรจะมีราคาแตกต่างกันไม่มากนัก คือ ตารางวาละ
๓๐,๐๐๐ บาท และเมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๓ มีแนวเขตติดต่ อกับที่ดินทัง้ สามโฉนด
ของผู้ฟ้องคดีดงั กล่าว จึงควรได้รบั เงินค่าทดแทนเท่าเทียมกันด้วย การทีก่ าหนดค่าทดแทนทีด่ นิ
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๗๔๕๓ แตกต่างจากที่ดนิ อีกสามโฉนดที่ถูกเวนคืนในคราวเดียวกัน จึงเป็ นการ
ก าหนดค่ าทดแทนที่ไม่เป็ นธรรม พิพากษาให้ ผู้ฟ้ องคดีได้ ร บั เงินค่ าทดแทนที่ดินทัง้ สี่โฉนด
เป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๘/๒๕๕๔)
กรณี ที่ ผลจากการเวนคื นท าให้ ที่ ดิ นของผู้ฟ้องคดี ส่ วนที่ เหลื อจาก
การเวนคื นมีเนื้ อที่ เพียง ๗ ๕/๑๐ ตารางวา ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นรูปสามเหลี่ ยมไม่ อาจนาไป
ใช้ ป ระโยชน์ ใ ดๆ ได้ อี ก การที่ ค ณะกรรมการก าหนดราคาเบื้ อ งต้ น ฯ ก าหนดเงิ น
ค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่ได้คานึ งถึงหรือไม่มีการนาเอาข้อมูลความเสียหาย
ดังกล่าวมาประกอบการพิ จารณา จึงเป็ นการกาหนดค่าทดแทนที่ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เนื้อที่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา ซึง่ ถูกเวนคืน
บางส่ วนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ จานวน
๑ งาน ๗๘๕/๑๐ ตารางวา คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นได้พิจารณาแบ่งที่ดนิ ที่ถูกเวนคืน
ทัง้ หมดออกเป็ น ๓๖ กลุ่ ม โดยที่ ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดีอ ยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ ๓๐ ซอยแยกจากถนน
รัตนโกสินทร์สมโภช ซึ่งที่ดนิ ในกลุ่มนี้ถูกกาหนดให้ได้รบั ค่าทดแทนตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท
ถึงตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ยงั ไม่ได้ดาเนินการใดๆ พระราชกฤษฎีกาได้หมดอายุลง ต่อมา
ได้มพี ระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้อ งต้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ มีมติใ ห้นาเอาหลักเกณฑ์การกาหนด
ค่าทดแทนของคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นชุดเดิมมาเป็ นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา
และเนื่องจากเห็นว่าทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดีถูกรังวัดแบ่งแยกให้มลี กั ษณะเป็ นทาง แต่ยงั ไม่มสี ภาพ
การใช้ประโยชน์ จึงให้ได้รบั ค่ าทดแทนร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ที่ดนิ พิพาท
มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท จึงได้รบั ค่าทดแทนตารางวาละ ๓,๔๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดียน่ ื อุทธรณ์ขอค่าทดแทนทีด่ นิ เพิม่ เป็ นไม่ต่ ากว่าตารางวาละ ๒๗,๐๐๐ บาท หลังจากนัน้
จึงได้ฟ้องคดีขอค่าทดแทนทีด่ นิ เพิม่ เป็ นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
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คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทน คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้อ งต้น
จะต้องพิจารณาโดยคานึงถึงความเสียหายของผูถ้ ูกเวนคืนด้วย ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะต้องพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไปตามข้อเท็จจริงของ
แต่ละราย ซึง่ ข้อเท็จจริงตามคดีน้ี แม้ว่าทีด่ นิ พิพาททีถ่ ูกเวนคืนจะเคยถูกรังวัดแบ่งแยกออกจาก
ทีด่ นิ ผืนใหญ่ให้มลี กั ษณะเป็ นทางยาว ๑๐๐ เมตร อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีอาจมีเจตนาทีจ่ ะ
ใช้เป็ นทางเข้า -ออกไปสู่ท่ดี นิ แปลงข้างเคียงก็ตาม แต่เนื่องจากขณะที่ถูกเวนคืนที่ดนิ พิพาท
ยังไม่ม ีส ภาพการใช้ประโยชน์ ให้เป็ นทางและไม่ได้จดทะเบียนให้ตกอยู่ภายใต้ ภาระจ ายอม
เพื่อประโยชน์ของทีด่ นิ แปลงอื่น อีกทัง้ ทีด่ นิ ข้างเคียงซึง่ อยู่สองข้างทัง้ แปดแปลงล้วนเคยเป็ น
ที่ดิน แปลงใหญ่ ผ ืนเดียวกับ ที่ดินพิพาท และหลังการแบ่ งแยกที่ดินพิพ าทยัง อยู่ติด กับ ที่ดิน
อีก สองโฉนดซึ่ง เป็ น ของผู้ ฟ้ องคดีเ ช่ น เดีย วกัน จึง มีผ ลท าให้ ส ามารถปรับ เปลี่ย นสภาพ
การใช้ประโยชน์รว่ มกับทีด่ นิ แปลงข้างเคียงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อยู่ในชุมชน
ที่มคี วามเจริญ แต่ เมื่อที่ดินพิพ าทถู กเวนคืนและมีเนื้อที่ส่ วนที่เหลือจากการถู กเวนคืนเพียง
๗๕/๑๐ ตารางวา ซึ่ง มีลกั ษณะเป็ นรูปสามเหลี่ยมไม่อาจนาไปใช้ประโยชน์ ใดๆ ได้อีก จึงต้อ ง
คานึงถึงความเสียหายดังกล่าวในการพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่
ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อการพิจารณากาหนด
ค่าทดแทนโดยคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นทัง้ สองชุดไม่ได้คานึงถึงหรือไม่มกี ารนาเอา
ข้อมูลความเสียหายของผู้ฟ้องคดีดงั กล่าวมาประกอบการพิจารณา จึงเป็ นการกาหนดค่าทดแทน
ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด ประกอบกับทีด่ นิ แปลงลาดับที่ ๑๕๙ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ
ที่ถูกเวนคืนและมีลกั ษณะถูกแบ่งแยกให้เป็ นทางเช่นเดียวกับที่ดนิ พิพาทและมีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท รวมทัง้ ได้รบั ค่ าทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคา
ประเมินทุนทรัพ ย์ห รือตารางวาละ ๓,๔๐๐ บาท เท่ ากับที่ด ินพิพ าทของผู้ฟ้ องคดี แต่ ต่ อ มา
ในการประชุ มของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้อ งต้น ครัง้ ที่ ๒ – ๑/๒๕๔๖ เมื่อ วันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๔๖ และครัง้ ที่ ๓ – ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ได้มมี ติแก้ไขให้ทด่ี นิ
แปลงดัง กล่ า วให้ไ ด้ร บั ค่ า ทดแทนเพิ่ม ขึ้น เป็ น ตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท หรือ เท่า กับ ราคา
ประเมิน ของที่ดิน แปลงใหญ่ ในขณะที่ท่ีด ิน พิพ าทของผู้ฟ้ องคดีก ลับ มิไ ด้ ร บั การพิจ ารณา
ให้ได้รบั ค่าทดแทนเพิม่ ขึ้น ย่อมไม่เป็ นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าที่ดนิ พิพาทมีความแตกต่าง
กับทีด่ นิ แปลงทีไ่ ด้รบั การเพิม่ ค่าทดแทนตามทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองกล่าวอ้างก็ตาม แต่ทด่ี นิ พิพาท
ของผู้ ฟ้ องคดีค วรได้ ร ับค่ า ทดแทนเพิ่ม ขึ้น จากตารางวาละ ๓,๔๐๐ บาท เป็ น ตารางวาละ
๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็ นค่าทดแทนในอัต ราที่ต่ าที่สุ ดสาหรับที่ดินในกลุ่ มที่ ๓๐ ด้วยกัน เพื่อ ให้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีก ฎหมายก าหนด พิพากษาให้ เพิ่มค่ าทดแทนที่ด ินของผู้ ฟ้ องคดี
เป็นอัตราตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕/๒๕๕๕)
ที่ดินที่มีสภาพเป็ นที่ดินแปลงย่อยที่ ใช้ เป็ นที่ อยู่อาศัยหรือพาณิ ชยกรรม
แม้ จ ะมี ส ภาพที่ ดี ก ว่ า ที่ ดิ น ที่ ย งั มิ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นา แต่ ห ากที่ ดิ น อยู่ ใ นบริ เ วณเดี ย วกัน
ที่ ดินทัง้ สองลักษณะดัง กล่ าวก็ไม่ค วรมี ราคาที่ แตกต่ างกันมาก การกาหนดอัตราเงิ น
ค่ า ทดแทนทัง้ สองลัก ษณะเป็ นอัต ราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๘,๐๐๐ บาท
ตามลาดับ ถือเป็ นราคาที่ แตกต่ างกันมากเกิ นไป ในกรณี ที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็ น
ที่ ดิ น ที่ จดั อยู่ใ นกลุ่ มที่ ดิ นที่ ย งั มิ ไ ด้ มีก ารพัฒ นาก็ตาม แต่ ที่ ดิ นของผู้ฟ้ องคดี ส ามารถ
เข้ าออกได้ โ ดยมี ท างเดิ นคอนกรี ตกว้ างประมาณ ๒ เมตร จึ ง ย่ อ มมี ส ภาพที่ ส ามารถ
พัฒนาให้ เป็ นที่ อยู่อาศัยหรือพาณิ ชยกรรมได้ อี กทัง้ ที่ ดินส่ วนที่ เหลื อจากการเวนคื น
มีเนื้ อที่ ๑ งาน ๕ ตารางวา ถูกจากัดการใช้ ประโยชน์ ลงอย่างมาก ราคาค่าทดแทนที่ ดิน
ที่เหมาะสมจึงควรเป็ นอัตราตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เจ้ า ของที่ดิน จ านวน ๘ แปลง เนื้ อ ที่ร วม ๔ ไร่ ๒ งาน
๔๘ ตารางวา ซึ่งที่ดนิ ทัง้ แปดแปลงดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดนิ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาและถนนต่อเชื่อมและ
ขยายถนน ตามโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม โดยถูกเวนคืนเป็ นเนื้อทีร่ วม ๔ ไร่
๑ งาน ๔๓ ตารางวา โดยมีทด่ี นิ หกแปลงถูกเวนคืนทัง้ แปลง และที่ดนิ อีกสองแปลงถูกเวนคืน
บางส่วน คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดเงินค่าทดแทนที่ดนิ ทัง้ แปดแปลงในราคา
ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ พ อใจจ านวนเงิน ค่ า ทดแทนดัง กล่ า ว จึง ได้อุ ท ธรณ์
เงิน ค่ า ทดแทนที่ดิน ต่ อ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม แต่ ม ิไ ด้ ม ีก ารวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นฟ้องคดีน้ีขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ เพิ่ม เงิน ค่ า ทดแทนที่ดิน เพิ่ม อีก ตารางวาละ ๓๔,๒๒๒ บาท ต่ อ มา ในระหว่ า ง
การพิจารณาคดีของศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มคี าวินิจฉัยอุ ทธรณ์ เ พิ่มเงิน
ค่าทดแทนทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้ แปดแปลง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้อ งต้ น ได้ พิจ ารณาก าหนดหลัก เกณฑ์
การจ่า ยเงิน ค่ า ทดแทนให้แ ก่ ผู้ถู ก เวนคืนโดยแบ่ งออกเป็ น ๗ ข้อ ที่ด ินของผู้ฟ้ องคดีอ ยู่ใ น
หลัก เกณฑ์ ข้อ ๗.๒ ที่ก าหนดให้ร าคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่ง สูง กว่ า ราคาประเมิน
ทุนทรัพ ย์ฯ ที่มรี าคาเพียงตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท จึงย่อ มถือ ได้ว่าคณะกรรมการกาหนด
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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ราคาเบื้องต้นได้กาหนดเงินค่าทดแทนทีด่ นิ โดยคานึงถึงหลัก เกณฑ์ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ดี เมื่อได้พจิ ารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดนิ ที่คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดไว้ ปรากฏว่า
หลัก เกณฑ์ดงั กล่ าวได้ก าหนดให้ราคาค่ าทดแทนลดหลันกั
่ น ลงไปตามสภาพและทาเลที่ต ัง้
ของที่ ดิน ซึ่ ง ตามข้ อ ๗ ก าหนดให้ ส าหรับ ที่ดิน นอกเหนื อ จากท าเลในข้ อ ๑ ถึ ง ข้ อ ๖
โดยตามข้อ ๗.๑ ก าหนดให้ส าหรับ ที่ดิน แปลงย่ อ ยที่ใ ช้เ ป็ น ที่อ ยู่อ าศัย หรือ พาณิช ยกรรม
ในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่ว นตามข้อ ๗.๒ กาหนดให้สาหรับที่ดนิ นอกเหนือ จาก
ข้อ ๗.๑ ในราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท เห็นว่า แม้สภาพของที่ดนิ ตามข้อ ๗.๑ เป็ นที่ดนิ ที่มกี าร
พัฒนาเพื่อ เป็ นที่อ ยู่อ าศัยหรือ พาณิชยกรรมแล้ว ส่ ว นที่ดิน ตามข้อ ๗.๒ เป็ นที่ดินที่ย งั มิไ ด้
มีการพัฒนาดังกล่าว แต่ห ากที่ดนิ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ที่ดนิ ทัง้ สองลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควร
มีราคาที่แตกต่างกันมากเช่นนี้ ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีสามารถ
เข้าออกได้โดยมีทางเดินคอนกรีต กว้างประมาณ ๒ เมตร จึง ย่อ มมีส ภาพที่ส ามารถพัฒนา
ให้เป็ นที่อยู่อาศัยหรือพาณิ ชยกรรมได้ และที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีมที งั ้ สิ้นจานวน ๘ แปลง ซึ่งอยู่
ติดต่ อเป็ นผืนเดียวกันมีเ นื้อ ที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา เมื่อถู กเวนคืนแล้วคงเหลือเนื้อ ที่
เพียง ๑ งาน ๕ ตารางวา ไม่สามารถจะทาประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือในเชิงพาณิชยกรรม
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ที่ ดิน ส่ ว นที่ เ หลื อ จึง ถู ก จ ากั ด การใช้ ป ระโยชน์ ล งอย่ า งมาก ดัง นั ้น การที่
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้อ งต้ น ก าหนดเงิน ค่ า ทดแทนที่ด ิน ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีใ นราคา
ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ขอ้ ๗.๒ จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี
แม้ว่าต่ อมารัฐมนตรีผู้รกั ษาการจะวินิจฉัย อุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้ องคดีโดยเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ด ิน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็ นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้ ๘ แปลง ซึ่งเพิม่ ขึน้ อีกตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท
ก็ย ัง ถือ ว่ า เป็ น ราคาที่แ ตกต่ า งกัน มาก จึง ยัง คงไม่ เ หมาะสมและไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู้ฟ้ องคดี
เงินค่าทดแทนที่ดนิ ที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีควรเป็ นตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท
พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ โดยผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จ่ายเงินค่ าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจานวน
๕,๒๒๙,๐๐๐ บาท พร้อ มดอกเบี้ย ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๙๒/๒๕๕๕)
ในกรณี ที่ จ าต้ อ งใช้ ร าคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ฯ ในการก าหนดเงิ น
ค่ าทดแทนการเวนคื นอสังหาริ มทรัพย์ แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี จะอยู่ในแนวเขตเวนคื น
ตามพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ ดินในบริ เวณที่ ที่จะเวนคื นฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่ อมา
เมื่อพระราชกฤษฎี กาดังกล่ าวสิ้ นอายุ ได้ มีการตราพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ ดิน
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ในบริ เวณที่ ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ มีผลใช้ บงั คับต่ อเนื่ องกันก็ตาม แต่ เมื่อปรากฏว่า
เจ้ าหน้ าที่ เวนคื นได้ นาเงิ นค่ าทดแทนที่ ดินของผู้ฟ้องคดี ไปฝากไว้ กบั ธนาคารออมสิ น
สาขาอ้ อมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ เนื่ องจากผู้ถกู ฟ้ องคดีและเจ้าหน้ าที่ เวนคื น
มิ ไ ด้ ท าการตกลงซื้ อ ขายที่ ดิ นและจ่ ายค่ าทดแทนให้ แก่ ผ้ฟู ้ องคดี ภายในกาหนดเวลา
การใช้ บงั คับพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ ดินในบริ เวณที่ ที่จะเวนคื นฯ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี จึงฟังได้ว่าได้มีการเวนคืนที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีตามพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ ดิน
ในบริ เวณที่ ที่จะเวนคื นฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉะนั น้ การกาหนดค่ าทดแทนที่ ดินให้ ผ้ฟู ้ องคดี
จึงต้องใช้ราคาประเมิ นทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ที่ด ิน มีโฉนด เนื้อ ที่ ๒ ไร่ ที่ดินบางส่ ว น
อยูใ่ นแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณที่ทจ่ี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙
และต่อมาเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวสิ้นอายุ ได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ
ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มผี ลใช้บงั คับต่อเนื่องกัน คณะกรรมการกาหนดราคาเบือ้ งต้น
เห็นว่า ราคาซือ้ ขายที่ดนิ มีเพียงรายเดียวที่มรี าคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ซึ่งได้ทาการ
ซื้อ ขายเมื่อ วัน ที่ ๑๔ กัน ยายน ๒๕๓๘ ส่ ว นสภาพท าเลของที่ดิน ที่ถู ก เวนคืน เป็ น ที่ส วน
ทีจ่ ดั สรร ชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัย ย่านการค้า และโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการกาหนดราคาเบือ้ งต้น
มีมติก าหนดค่ าทดแทนที่ดินในท้องที่เขตเทศบาลลัดหลวง (ต าบลบางครุ และต าบลบางจาก)
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทีป่ ระกาศใช้อยู่ในขณะ
มีก ารก าหนดราคาค่ า ทดแทน และได้ ก าหนดค่ า ทดแทนที่ ด ิ น ให้ ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ถู ก เวนคื น
เนื้อที่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา โดยกาหนดค่าทดแทนให้เป็ นสองส่วน ส่วนที่อยู่ตดิ ถนนสุขสวัสดิ ์
ในระยะ ๒๐ เมตร เนื้อที่ ๕๑ ตารางวา กาหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็ นเงิน
๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท และส่วนทีเ่ กินจากระยะ ๒๐ เมตร เนื้อที่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา กาหนดค่าทดแทน
ให้ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โซน ๐๔ บล็อ กแอล หน่ วยที่ ๑
และหน่ ว ยที่ ๒ ตามล าดับ ต่ อมา เจ้าหน้ าที่เ วนคืนได้มหี นังสือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีไปทาบันทึก
ข้ อ ตกลงยิ น ยอมกั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ วนคื น แต่ ผู้ ฟ้ องคดี ม ิ ไ ด้ ไ ปท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงยิ น ยอม
เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงได้มหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีไปรับเงินค่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรับเงิน
ภายในวันที่ก าหนด เจ้าหน้ า ที่เ วนคืน จึง ได้นาเงิน ค่ า ทดแทนดังกล่ าวไปฝากไว้กับธนาคาร
ออมสินสาขาอ้อมใหญ่ในนามของผูฟ้ ้ องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ และได้แจ้งการวางเงิน
ให้ผู้ ฟ้ องคดีทราบ ผู้ฟ้ องคดีย่ นื อุ ทธรณ์ ต่ อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ ก าหนด
ค่ า ทดแทนที่ดิ น เพิ่ม เป็ น ตารางวาละ ๘๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์
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๘๑๓

วางหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่ าทดแทนรวม ๘ ข้อ และต่อมาได้วางหลักเกณฑ์การกาหนด
ค่ าทดแทนให้แ ก่ ผู้อุ ทธรณ์ รายอื่น และผู้ฟ้ องคดีเ พิ่มเติมอีก ๑ ข้อ เพื่อ ใช้พิจารณาก าหนด
ค่ า ทดแทนที่ด ิน ที่ต ัง้ อยู่ ติด ถนนสุ ข สวัส ดิ ์ คือ ข้อ ๙. ที่ด ิน ติด ถนนสุ ข สวัส ดิ ์ เห็น ควรเพิ่ม
ค่ า ทดแทนดั ง นี้ ๙.๑ ที่ ด ิ น ที่ ติ ด ถนนสุ ข สวั ส ดิ ร์ ะยะ ๐ เมตร ถึ ง ๒๐ เมตร เพิ่ ม เป็ น
ตารางวาละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๙.๒ ส่วนที่พ้นระยะ ๒๐ เมตร เพิม่ เป็ นตารางวาละไม่เกิน
๒๕,๐๐๐ บาท และ ๙.๓ ที่ดินแปลงเล็กและถู กเวนคืนทัง้ หมดหรือส่ วนที่เหลือใช้ประโยชน์
ได้จากัด เพิม่ เป็ นตารางวาละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทัง้ แปลง โดยกาหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี
เพิ่มจากตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็ น ตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจากตารางวาละ
๑๘,๐๐๐ บาท เป็ นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามเหตุผลข้อ ๙.๑ และข้อ ๙.๒ ซึ่งรัฐมนตรีฯ
เห็นชอบด้วย ปรากฏต่ อ มาภายหลังว่า ที่ดนิ ของผู้ฟ้ อ งคดีถู ก เวนคืนเพิ่มขึ้นจากการส ารวจ
ในเบื้อ งต้น อีก ๘ ตารางวา รวมเป็ นที่ดินที่ถู กเวนคืนเนื้อที่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ผู้ฟ้อ งคดี
ยังไม่พอใจจานวนเงินค่าทดแทน จึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ ม่ เงินค่าทดแทน
ให้เป็นอัตราตารางวาละ ๘๕,๐๐๐ บาท
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พจิ ารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ของผู้ฟ้องคดี โดยได้นาราคาซือ้ ขายที่ดนิ ก่อนวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ
ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนมาประกอบการพิจารณา และเห็นว่าเงินค่ าทดแทนที่คณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดยังไม่สอดคล้องกับสภาพและที่ตงั ้ ของที่ดนิ ประกอบกับเมื่อได้
พิจารณาถึงรูปแบบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั ประโยชน์
จากการเวนคืนจึงวางหลักเกณฑ์กาหนดเงินค่าทดแทนเพิม่ ให้ผฟู้ ้ องคดี เห็นได้ว่าคณะกรรมการ
พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้ พ ิจ ารณาอุ ท ธรณ์ โ ดยค านึ ง ถึง หลัก เกณฑ์ท่ีบ ัญ ญัติไ ว้ ใ นมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว
กรณีจงึ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า เงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กาหนด
ให้ผู้ฟ้องคดีเหมาะสมและเป็ นธรรมหรือไม่ เห็นว่า ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีมศี กั ยภาพในการพัฒนา
เชิงธุรกิจ อีกทัง้ ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีมเี นื้อทีก่ ่อนการเวนคืนเนื้อที่ ๒ ไร่ และเป็ นทีด่ นิ ผืนเดียวกัน
ทัง้ แปลง โดยทัวไปการซื
่
อ้ ขายทีด่ นิ ควรมีราคาซือ้ ขายเช่นเดียวกันตลอดทัง้ แปลง และทีด่ นิ ของ
ผูฟ้ ้ องคดีควรมีราคาซือ้ ขายใกล้เคียงกับราคาซือ้ ขายในท้องตลาดตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์สบื หาได้ในขณะนัน้ แต่เนื่องจากทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นามาเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเป็ นราคาซื้อขายก่อนพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณที่ท่จี ะ
เวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผ ลบังคับใช้ โดยมีราคาเฉลี่ย ตารางวาละประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
ถึง ๔๗,๐๐๐ บาท และราคาทีด่ นิ อีกส่วนเป็ นราคาซือ้ ขายเพื่อทาธุรกิจเฉพาะ ไม่ใช่เป็ นราคาซือ้ ขาย
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ตามปกติใ นท้องตลาด จึงไม่อ าจนามาเป็ นข้อมูล ในการกาหนดราคาที่ดนิ ได้ อย่างไรก็ต าม
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่เวนคืนได้นาเงินค่าทดแทนที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีไปฝากไว้กบั
ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ กรณีจงึ ฟงั ได้ว่าได้มกี ารเวนคืน
ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื่องจากผู้ถูกฟ้ องคดีและเจ้าหน้ าที่เ วนคืนมิได้ทาการตกลงซื้อ ขายที่ดนิ และจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีภายในก าหนดเวลาการใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ด ินในบริเวณ
ที่ท่จี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ฉะนัน้ การก าหนดค่ าทดแทนที่ด ินให้ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ต้อ งใช้ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปรากฏข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนใหญ่ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดิม ยกเว้น โซน ๐๔ บล็อกแอล
ติด ถนนสุ ขสวัส ดิ ์ระยะ ๒๐ เมตร เพิ่มจากเดิม ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็ น ตารางวาละ
๔๕,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรกาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ ในส่วนทีถ่ ูกเวนคืนเนื้อที่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา
ในราคาตารางวาละ ๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็ นราคาสูงสุดของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่พอจะนามาเป็ นข้อมูลกาหนดค่าทดแทนที่ดนิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ พิพากษาให้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ชาระเงินค่ าทดแทนเพิม่ เป็ นเงิน ๕,๙๔๕,๐๐๐ บาท พร้อ มดอกเบี้ยให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๕)
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่ งปลูกสร้าง
การก าหนดค่ า ทดแทนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอาคาร โดยพิ จ ารณาคิ ด เป็ น
ค่ า วัส ดุก่ อ สร้ า งจากการถอดแบบแล้ ว คิ ด ราคาเป็ นรายชิ้ น ตามราคาวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ในส่วนกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกองดรรชนี เศรษฐกิ จการค้า กรมเศรษฐกิ จการพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์ กับค่ าแรงงาน ซึ่ งกาหนดจากค่ าแรงงานที่ ใช้ ประกอบการถอดแบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสานักมาตรฐานงบประมาณ
สานักงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมกับค่ าอานวย การภาษี กาไร หรือ FACTOR (F)
บวกด้ วยค่ าออกแบบ ควบคุมงาน หักด้ วยค่ าเสื่ อมราคาจากระยะเวลาการปลูกสร้าง
และปรับค่าทดแทนเพิ่ มเพื่อชดเชยการที่ วสั ดุมีราคาสูงขึ้นและชดเชยในส่ วนค่าเสื่ อมราคา
ของสิ่ งปลูกสร้างแล้ว เป็ นการกาหนดค่ าทดแทนโดยมีหลักเกณฑ์ทางวิ ชาการที่ น่าเชื่ อถือ
อี กทัง้ ราคาค่ าก่ อสร้ างอาคารแต่ ละหลัง ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของสิ่ ง ปลูกสร้ าง ประเภท
และคุณภาพวัสดุที่ใช้ จึงไม่อาจนามาเปรียบเที ยบกันได้ ดังนัน้ เมื่อการกาหนดค่ าทดแทน
สิ่ งปลูกสร้างอาคารบ้านทรงไทยที่ ถกู เวนคืนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จึงมีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ว
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๘๑๕

สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าของที่ดนิ สองแปลงพร้อมสิง่ ปลูกสร้างลักษณะบ้านครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) และบ้านตึกชัน้ เดียว ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินทัง้ สองแปลงดังกล่ าว
สิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนฯ
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อ สร้า งสะพานข้า มแม่ น้ า เจ้า พระยาและถนนต่ อ เชื่อ ม รวมทัง้ ขยายถนน
ตามโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น กาหนด
เงินค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้างได้แก่ บ้านครึง่ ตึกครึง่ ไม้ (บ้านทรงไทย) จานวน ๕,๗๓๓,๘๒๔ บาท
และบ้านตึกชัน้ เดียวจานวน ๘๘๑,๗๓๓ บาท ผูฟ้ ้ องคดีไม่พอใจจานวนเงินค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้าง
เฉพาะบ้านครึง่ ตึกครึง่ ไม้ดงั กล่าว จึงได้ย่นื อุทธรณ์เพื่อขอเงินค่าทดแทนเพิม่ ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีฯ มีค าวินิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ย ืนตามค่ าทดแทนที่ค ณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้องต้นกาหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าราคาซื้อขายบ้านทรงไทยหลังอื่นที่สร้างเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่ าทดแทนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ ของผู้ฟ้อ งคดี
รวมตกแต่งชัน้ ล่างและพื้นที่อ่นื ๆ แล้ว อีก ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงควรมีราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑)
และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ร่วมกันจ่ายเงินค่าทดแทนเพิม่ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดค่าทดแทนบ้านครึ่งตึก
ครึง่ ไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) โดยพิจารณาจากรายละเอียดเกี่ยวกับสิง่ ปลูกสร้าง อาคารหมายเลข
CB ๐๐๑ คิดเป็นค่าวัสดุก่อสร้างจากการถอดแบบแล้ว คิดราคาเป็นรายชิน้ ตามราคาวัสดุก่อสร้าง
ในส่ ว นกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกองดรรชนี เ ศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจ การพาณิช ย์
กระทรวงพาณิชย์ กับค่าแรงงาน ซึ่งกาหนดจากค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็ นเงิน ๒,๕๙๘,๗๗๒.๘๕ บาท รวมกับค่าอานวยการ ภาษี กาไร หรือ FACTOR (F)
เท่ากับ ๑.๒๙๒๕ ของจ านวนดังกล่ าว เป็ นเงิน ๓,๓๕๘,๙๑๓.๙๑ บาท บวกด้วยค่ าออกแบบ
ควบคุ มงานอีกร้อยละ ๔ เป็ นเงิน ๑๓๔,๓๕๖.๕๖ บาท หักด้วยค่ าเสื่อมราคาร้อ ยละ ๔ เนื่อ งจาก
บ้า นปลู ก สร้า งมาแล้ว เป็ น เวลา ๑๐ ปี เป็ น เงิน ๑๐๓,๙๕๐.๙๑ บาท คิด เป็ น ค่ า ก่ อ สร้า ง
๓,๓๘๙,๓๑๙.๕๕ บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้อ งต้ น ยัง มีม ติใ ห้ป รับ
ราคาค่าทดแทนเพิม่ อีกร้อยละ ๒๐ เฉพาะส่วนรายการค่าทดแทนอาคารเพื่อชดเชยการที่วสั ดุ
มีราคาสูงขึน้ และชดเชยในส่วนค่าเสื่อมราคาของสิง่ ปลูกสร้าง รวมเป็ นค่าก่อสร้างบ้านครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) เป็ นเงิน ๔,๐๖๗,๑๘๓.๔๖ บาท เห็นว่า การกาหนดค่าทดแทน
ดังกล่ าว ได้ก ระทาไปโดยมีห ลัก เกณฑ์ทางวิชาการน่ าเชื่อ ถือ มากกว่ าข้อ อ้ างของผู้ฟ้ อ งคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ทัง้ ปวงรวมทัง้ การอ้างว่าการคิดราคาบ้านทรงไทยไม่สามารถใช้วธิ ถี อดแบบประมาณราคาได้
แบบบ้านทัวไปเนื
่
่ องจากต้องสังท
่ าชิ้นส่วนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ดังนัน้ การกาหนดค่าทดแทน
บ้านครึ่งตึก ครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) ของคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้อ งต้น รวมทัง้
การเห็นชอบให้ ย ืนราคาดังกล่ าวของคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ แ ละผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
จึงมีค วามเหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ว ส่ ว นที่ผู้ฟ้ อ งคดีอ้างถึง บ้านทรงไทยซึ่ง ตัง้ อยู่ท่ตี าบล
บางรักน้อย อาเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัด นนทบุร ี ที่มขี นาดและรูปแบบเหมือนกันซึ่งซื้อมาจาก
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส. รวยเจริญ ในราคา ๔,๕๐๐,๐๐ บาท เมื่อรวมค่าตกแต่งชัน้ ล่างและพื้นที่
อื่นๆ อีก ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงรวมเป็ นราคาค่าก่อสร้างบ้านทรงไทยหลังดังกล่าว ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ ผูฟ้ ้ องคดียงั ได้นาบ้านทรงไทยซึง่ ถูกเวนคืนในโครงการเดียวกัน คือ อาคารหมายเลข
CB ๐๕๖ ที่ไ ด้ ร ับ เงิน ค่ า ทดแทนตัว บ้ า นในราคา ๔,๘๘๕,๖๙๘.๗๙ บาท มาเปรีย บเทีย บ
โดยตัวบ้านดังกล่ าวมีขนาดเล็กกว่า บ้านของผู้ฟ้ อ งคดีแ ต่ ไ ด้ค่ าทดแทนมากกว่ า นัน้ เห็นว่ า
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้างอาคารหมายเลข CB ๐๐๑ ระบุว่า
บ้านหลังดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างมาแล้วเป็ นเวลา ๑๐ ปี และจากรูปถ่ายสิง่ ปลูกสร้าง
ที่ถู กเขตทางระบุว่า ทาการสารวจบ้านหลังดังกล่ าวเมื่อวันที่ ๑๖ ตุ ลาคม ๒๕๔๒ กรณีจงึ อาจ
รับฟ งั ได้ว่ า บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้ านทรงไทย) ของผู้ ฟ้ องคดีปลูกสร้างเมื่อ ประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งสอดคล้อ งกับรายการในสารบัญ จดทะเบีย นของที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๓๒๗ และเลขที่ ๓๔๑๘๐ ตาบลบางพึง่ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทีว่ ่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั โอนทีด่ นิ ทัง้ สองแปลงด้วยการให้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงไม่อาจนาไปเปรียบเทียบ
กับบ้านทรงไทยซึง่ ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนนทบุรดี งั กล่าว ซึง่ ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ประกอบกับ
การอ้างราคาบ้านทรงไทยที่จงั หวัดนนทบุร ี ว่ามีราคาเฉพาะตัวบ้าน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ค่าตกแต่งอีก ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอค่าทดแทนบ้านทรงไทย
ของตนในราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการอ้างราคาของบ้านทรงไทย อาคารหมายเลข CB ๐๕๖
ซึ่ง ถู ก เวนคืน ตามโครงการถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมเช่ น เดีย วกัน โดยบ้า นหลัง ดัง กล่ า ว
มีขนาดเล็ก กว่ า บ้านของผู้ฟ้ อ งคดี แต่ ไ ด้รบั ค่ าทดแทนตัว บ้า น ๔,๘๘๕,๖๙๘.๗๙ บาท นัน้
เป็ นการกล่าวอ้างลอยๆ โดยผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้นาเสนอเอกสารหลักฐานทีน่ ่ าเชื่อถือประกอบข้อกล่าวอ้าง
อีกทัง้ บ้านทรงไทยทัง้ สองหลังดังกล่าวไม่อาจนามาเปรียบเทียบกับบ้านทรงไทยของผู้ฟ้องคดีได้
เพราะราคาค่ า ก่ อ สร้า งขึ้น อยู่ก ับ ลัก ษณะของสิ่ง ปลูก สร้า ง ประเภท และคุ ณ ภาพวัส ดุ ท่ีใ ช้
นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพ ย์ท่ถี ูกเวนคืนของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว
ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ผู้ฟ้ องคดีส ามารถรื้อ ถอนบ้า นครึ่ง ตึก ครึ่ง ไม้ ๒ ชัน้ (บ้า นทรงไทย)
และขนย้ายไปปลูกสร้างในทีแ่ ห่งใหม่โดยสามารถนาไปใช้ปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ได้เพียงครึง่ เดียว
ส่วนไม้ท่เี สียหายไม่สามารถสร้างเข้ารูปแบบได้ ผู้ฟ้องคดีได้นาไปถวายวัดที่จงั หวัดชลบุร ี นัน้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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เห็นว่า การทีผ่ ู้ฟ้องคดีสามารถนาไม้จากบ้านทรงไทยทีถ่ ูกเวนคืนบางส่วนไปปลูกสร้างใหม่ได้
และบางส่วนทีเ่ สียหายไปถวายวัด ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดียงั คงมีกรรมสิทธิ ์ในไม้จากการรือ้ ถอนบ้าน
ภายหลังถูกเวนคืน แสดงว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ประโยชน์ในไม้ของบ้านทรงไทยทีถ่ ูกรือ้ ถอนดังกล่าว
อีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือไปจากค่าทดแทนสิง่ ปลูกสร้างทีไ่ ด้รบั ไปจากทางราชการแล้ว แม้ว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายจากการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างและการขนย้ายสิง่ รือ้ ถอน แต่คณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้อ งต้นได้ก าหนดค่ าทดแทนในส่ ว นนี้ ใ ห้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีอีก ต่ างหากเป็ นเงิน ๑๒๘,๘๐๐ บาท
ค่าขนย้ายทรัพย์สนิ เป็ นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท ไว้แล้ว ดังนัน้ การที่คณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้องต้นกาหนดค่าทดแทนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นเงิน
๔,๐๖๗,๑๘๔ บาท จึงมีค วามเหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ ว พิพ ากษายกฟ้ อ ง (ค าพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖/๒๕๕๕)
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่ องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริ มทรัพย์
ที่ถกู เวนคืน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่ งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๖ การกาหนดให้การเวนคืนเป็ นกรณี ที่มีความจาเป็ นโดยเร่งด่วน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
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๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถกู เวนคืน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๘ ดอกเบีย้ เงิ นค่าทดแทนการเวนคืน
กรณี ที่ ผ้ฟ
ู ้ องคดี มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร บั ดอกเบี้ ย ในจ านวนเงิ น ค่ า ทดแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ในอัตราสูงสุดของดอกเบีย้ เงิ นฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสิ นตามมาตรา ๒๖
วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคื นอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ เมื่อ
ผู้ฟ้องคดี มีค วามประสงค์ที่จะได้ รบั ดอกเบี้ย ในอัตราตามที่ ระบุไว้ ในค าขอ ผู้ฟ้องคดี
จึงชอบที่ จะได้ รบั ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงิ นฝากประเภทฝากประจาของ
ธนาคารออมสิ น ในจ านวนเงิ น ค่ า ทดแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ไ ม่ เ กิ น อัต ราตามที่ ผ้ฟ
ู ้ องคดี
มีคาขอมา
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นเจ้าของที่ด ินซึ่ง ถู ก เวนคืนบางส่ ว นตามพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทนเบือ้ งต้น
กาหนดค่าทดแทนโดยแบ่งพื้นทีท่ ่ถี ูกเวนคืนออกเป็ นโซนตามเขตตาบลและได้ใช้ราคาประเมิน
ทุนทรัพ ย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นเกณฑ์ใ นการกาหนดค่ าทดแทนเนื่องจาก
ไม่มรี าคาซือ้ ขายทีด่ นิ ที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยกาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดี
เป็ น ๒ ราคา คือ ที่ดินในโซนย่อ ยที่ ๑.๑๖ ราคาไร่ล ะ ๘๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน ในโซนย่อ ย
ที่ ๑.๑๗ ราคาไร่ล ะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง เจ้า หน้ า ที่ข องกรมทางหลวง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒)
ได้ม ีห นั ง สือ แจ้ง การน าเงิน ค่ า ทดแทนดัง กล่ า วไปฝากไว้ ท่ีธ นาคารออมสิน สาขาสงขลา
ให้ผู้ฟ้ องคดีทราบตัง้ แต่ วนั ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้อ งคดีเ ห็นว่าเงินค่ าทดแทนดัง กล่ าว
ยังไม่เป็ นธรรม จึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) เพื่อขอ
ค่าทดแทนเพิม่ เป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
ั่
ทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเกินครึง่ ทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลืออยู่สองฝงถนนเป็
นรูปสามเหลี่ยมสองรูป
จึง มีม ติใ ห้เ พิ่ม เงิน ค่ า ทดแทนที่ด ิน ให้ผู้ฟ้ องคดีอีก ร้อ ยละ ๒๐ ของเงิน ค่ า ทดแทนเบื้อ งต้ น
โดยเพิ่ม จากไร่ ล ะ ๘๐,๐๐๐ บาท เป็ น ไร่ล ะ ๙๖,๐๐๐ บาท และจากไร่ล ะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็ นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกล่าวแล้ว แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าเงินค่าทดแทนดังกล่าวยังมีราคาทีต่ ่ าเกินไป ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังก
่ าหนดเงินค่าทดแทนทีด่ นิ ส่วนทีห่ นึ่งเพิม่ จากราคา
ไร่ล ะ ๙๖,๐๐๐ บาท เป็ นราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และที่ดินส่ วนที่สองเพิม่ จากราคาไร่ล ะ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันทีน่ าเงินฝากธนาคารออมสิน
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สาหรับประเด็นเรือ่ งดอกเบีย้ ในจานวนเงินค่าทดแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
๗
มาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นัน้
แม้บทบัญญัตดิ งั กล่าวจะกาหนดเรื่องการได้รบั ดอกเบีย้ ในจานวนเงินค่าทดแทนที่ เพิม่ ขึน้ ไว้ว่า
ให้ได้รบั ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินก็ตาม
แต่ เ มื่อผู้ฟ้ อ งคดีประสงค์ท่จี ะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุไ ว้ใ นค าขอ ดังนัน้ ผู้ฟ้ อ งคดี
จึงชอบที่จะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคาร
ออมสิน ในจ านวนเงิน ค่ า ทดแทนที่เ พิ่ม ขึ้น แต่ ไ ม่ เ กิน อัต ราที่ผู้ฟ้ องคดีม ีค าขอ โดยในคดีน้ี
เมื่อ ศาลมีค าวินิจ ฉัย ให้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้รบั เงินค่ าทดแทนที่ด ินเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง ผู้ฟ้ อ งคดีม ีส ิท ธิไ ด้ร บั
ดอกเบีย้ ในจานวนเงินที่เพิม่ ขึน้ ดังกล่าวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ ยเงินฝากประเภทฝากประจา
ของธนาคารออมสิน ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่ ง พระราชบัญ ญัติว่ า ด้ ว ยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีมคี าขอดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วัน ที่น าเงิน ไปฝากไว้ท่ีธ นาคารออมสิน ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ชอบที่จะได้ร บั ดอกเบี้ย ในอัต ราสูง สุ ด
ของดอกเบีย้ เงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินค่าทดแทนที่เพิม่ ขึน้
แต่ไม่เกินอัตราทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมคี าขอ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผูอ้ านวยการศูนย์สร้างทางสงขลา
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้นาเงินค่าทดแทนเบือ้ งต้นไปฝากธนาคารออมสิน
สาขาสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ซึง่ วันดังกล่าวมีผลทาให้กรรมสิทธิ ์โอนไปเป็ นของรัฐ
และเจ้าหน้ าที่มอี านาจเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวได้ ดังนัน้
ผู้ฟ้องคดีจงึ ชอบที่จะได้รบั ดอกเบี้ยนับแต่ วนั ดังกล่าว พิพ ากษาให้ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ จ่ายเงิน
ค่าทดแทนที่ดนิ เพิม่ จานวน ๒๘,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสิน แต่ ไม่เ กิน ร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี ในจ านวนเงิน ที่เ พิ่ม
ดัง กล่ า ว นั บ แต่ ว ัน ที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๔๔ เป็ น ต้ น ไปจนกว่ า จะช าระเสร็จ แก่ ผู้ ฟ้ องคดี
ทัง้ นี้ ภายใน ๖๐ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ศ าลมีค าพิพ ากษา (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่))
๗

พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๒๖
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีท่รี ฐั มนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชาระเงินค่าทดแทนเพิม่ ขึ้น ให้ผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทนได้รบั ดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบีย้ เงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ทีต่ อ้ งมีการจ่าย
หรือวางเงินค่าทดแทนนัน้
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๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน
กรณี ตามคดี พิ พ าทนี้ แ ม้ จ ะไม่ เ ข้ า ข่ า ยที่ จ ะถื อ ว่ า ผู้ฟ้ องคดี ต้ อ งออกจาก
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ ต นครอบครองหรื อ ประกอบการค้ า ขายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้ า
แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคื นอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ เมื่อข้ อเท็จจริ ง
ปรากฏว่ า การเวนคื น มี ผ ลกระทบท าให้ ที่ ดิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ไ ม่ ส ามารถประกอบกิ จ การ
อู่เคาะพ่นสี รถยนต์ได้ ดงั เดิ ม เป็ นเหตุให้ ผ้ฟู ้ องคดี ต้องหาซื้ อที่ ดินเพื่อใช้ เป็ นทาเลที่ ตงั ้
และก่ อ สร้ า งอู่ เ คาะพ่ น สี ร ถยนต์ แ ห่ ง ใหม่ ผู้ ฟ้ องคดี จึ ง ควรได้ ร ับ เงิ น ค่ า ทดแทน
ความเสียหายจากการเวนคืนในกรณี นี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึง่ ใช้เป็ นสถานประกอบกิจการอู่ซ่อม
และเคาะพ่นสีรถยนต์ ต่อมา ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น
กาหนดค่าทดแทนที่ดนิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทัง้ ค่าทดแทนที่ดนิ
ส่วนที่เหลือมีมูลค่าลดลง ค่าทดแทนไม้ยนื ต้นและพืชผล และค่าทดแทนโรงเรือน สิง่ ปลูกสร้าง
ซึ่ง ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ เงิน ค่ า ทดแทนดัง กล่ า วแล้ ว แต่ ไ ม่ พ อใจจ านวนเงิน ค่ า ทดแทนที่ดิน ที่
คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นกาหนดให้ จึงได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๒) ขอให้เพิม่ ราคาค่าทดแทนที่ดนิ รวมทัง้ ขอค่าทดแทนความเสียหายอื่นๆ
และค่ า ทดแทนความเสีย หายจากการที่ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ส ามารถประกอบธุ ร กิจ ได้เ ป็ น เงิน ปี ล ะ
๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็ นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งเมื่อได้มกี ารรังวัดปกั หลัก เขตที่ดนิ ส่ วนที่ถูกเวนคืนแล้ว
ทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถใช้ประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ได้ ผูฟ้ ้ องคดี
จึง ได้ม ีห นัง สือ ขอให้ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด เชียงราย (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
ให้เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูก สร้างส่ วนที่เหลือ ทัง้ หมด แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือแจ้งให้
ผู้ฟ้ องคดีท ราบว่ า ไม่อ ยู่ใ นเงื่อ นไขที่เ จ้า หน้ าที่เ วนคืน จะด าเนิ น การเวนคืน หรือ จัด ซื้อ ที่ดิน
ส่วนทีเ่ หลือตามกฎหมายได้ และการกาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ส่วนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เพิม่ ค่าทดแทนทีด่ นิ ค่าทดแทนทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลืออยู่
มีราคาลดลง ส่ ว นค่าทดแทนความเสียหายที่ไม่ได้ประกอบธุ รกิจไม่ได้กาหนดให้ เนื่องจาก
เป็ นความเสียหายในอนาคตทีไ่ ม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึน้ แน่ นอนหรือไม่ และทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือ
จากการเวนคืน ไม่เป็ นอุ ปสรรคจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบกิจการอู่ ซ่ อ มและเคาะพ่ น สี
รถยนต์ได้โดยสิ้นเชิง เพราะผู้ฟ้องคดีสามารถนาเงินค่ าทดแทนที่ได้รบั จากการเวนคืนไปใช้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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เป็ นทุนประกอบกิจการต่อไปได้ จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดี
ร่ ว มกัน ช าระเงิน ค่ า ทดแทนเพิ่ม ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี และให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีร่ ว มกัน เวนคืน ที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างในส่วนทีเ่ หลือจากการเวนคืนทัง้ หมด
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดีเ ดิมก่ อ นถู ก เวนคืนใช้เ ป็ นสถานที่
ประกอบกิจการอู่ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ มีเนื้อที่จานวน ๒ งาน ๒๐ ๙/๑๐ ตารางวา โดยมี
ด้านหน้ าที่ดนิ ติดถนนทางหลวงจังหวัด สายห้าแยกพ่อ ขุนเม็งรายยาวถึง ๔๐ เมตร ต่อ มา
ถูกเวนคืนบางส่วนเป็ นเนื้อ ที่จานวน ๗๖ ตารางวา คงเหลือ ที่ดนิ ๑ งาน ๔๙ ๙/๑๐ ตารางวา
โดยมีดา้ นหน้าทีด่ นิ ติดถนนทางหลวงจังหวัด สายห้าแยกพ่อขุนเม็งราย-อาเภอเวียงชัยคงเหลือ
ความยาวประมาณ ๑๐.๓๓ เมตร หรือ ๕.๑๖๕ วา และทาให้ทด่ี นิ ส่วนทีเ่ หลือมีลกั ษณะติดหัวมุมโค้ง
ของถนนซึ่งจะเป็ นอันตรายแก่ การประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์และบ้านพักอาศัยของ
ผูฟ้ ้ องคดีท่อี ยู่ในบริเวณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้ย่นื หนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เวนคืนที่ดนิ
ส่วนที่เหลือและโรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างที่เป็ นอู่เคาะพ่นสีส่วนที่เหลือทัง้ หลังซึ่งใช้การไม่ได้และ
สิง่ ปลูก สร้างต่ างๆ ที่เหลือทัง้ หมด แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ปฏิเ สธที่จะเวนคืนที่ดินส่ว นที่เ หลือ
เนื่องจากไม่มดี า้ นใดด้านหนึ่งเหลือน้อยกว่า ๕ วา หรือเนื้อทีน่ ้อยกว่า ๒๕ ตารางวา ตามมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นหนังสือ
อุ ทธรณ์ ต่อ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ ให้ว ินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ เวนคืนที่ดนิ ส่ว นที่เ หลือ ทัง้ หมด (บ้านพัก
อาศัย) ซึ่งต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์ให้เวนคืนโรงเรือนสิง่ ปลูกสร้างส่วนทีเ่ หลือ
ทัง้ หลัง (อู่เคาะพ่นสี) โดยไม่รบั ประเด็นการขอให้เวนคืนที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างในส่วนที่เหลือ
ทัง้ หมด (บ้าน) ไว้พจิ ารณา ดังนัน้ แม้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะไม่ได้เวนคืนทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
และโรงเรือนสิง่ ปลูกสร้างส่วนทีเ่ ป็นบ้านพักอาศัยของผูฟ้ ้ องคดี อันไม่เข้าข่ายทีจ่ ะถือว่าผูฟ้ ้ องคดี
ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ท่ตี นครอบครองหรือประกอบการค้าขายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ก่อนการเวนคืนที่ดนิ มีเนื้อที่ ๒ งาน ๒๐ ๙/๑๐ ตารางวา โดยเนื้อที่ดนิ ที่ผู้ฟ้อ งคดีใช้เป็ นพื้นที่
ประกอบธุ รกิจอู่เคาะพ่ นสีรถยนต์ประมาณ ๗๖๔.๘๑ ตารางเมตร และใช้เ ป็ นบ้านพักอาศัย
จานวน ๑๑๘.๗๕ ตารางเมตร แต่ส่วนทีใ่ ช้ประกอบธุรกิจถูกเวนคืนประมาณ ๓๔๒.๕๐ ตารางเมตร
เหลือ เนื้อ ที่ใ ช้ประกอบธุ รกิจจานวน ๔๒๒.๓๑ ตารางเมตร จึง เห็นได้ว่ าที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดี
ได้มขี ้อ จากัดและเสื่อ มค่ าที่จะใช้ใ นการประกอบกิจการอู่ซ่อ มและเคาะพ่นสีรถยนต์ อีกทัง้
ด้านติดถนนเดิมยาวประมาณ ๔๐ เมตร ภายหลังถูกเวนคืน เหลือความยาวเพียง ๑๐.๓๓ เมตร
และยังเป็ นปากทางที่เป็ นหัวมุมโค้ง ดังนัน้ หากจะยังใช้ เป็ นที่เข้า-ออกรถยนต์ก็ย่อมจะทาให้
เกิดอันตรายได้ กรณีจงึ เห็นว่า การเวนคืนทีด่ นิ ในครัง้ นี้ทาให้ทด่ี นิ ทีเ่ หลืออยู่มเี นื้อทีค่ ่อนข้างจากัด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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โดยเมื่อส่วนหนึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักอาศัยแล้ว ย่อมมีผลกระทบทาให้พ้นื ที่ท่ีเหลือหลังจาก
หัก เป็ นที่ต งั ้ ของบ้านพัก มีเ นื้อ ที่ไ ม่เ พียงพอที่จะสามารถประกอบกิจการอู่เ คาะพ่นสีรถยนต์
ในที่ดนิ ที่เหลือได้ดงั เดิม โดยผู้ฟ้องคดีก็ได้มคี าร้องขอให้เวนคืนที่ดนิ ส่วนที่เหลือและโรงเรือน
สิง่ ปลูก สร้างทัง้ หมดในที่ดนิ ที่เ หลืออยู่นัน้ ด้วยเพื่อจะได้นาเงินค่าทดแทนไปหาที่ดนิ ผืนใหม่
แต่กไ็ ม่ได้รบั การพิจารณา จึงเป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหายจากการเวนคืน ซึง่ มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติว่ า การเวนคืน อสัง หาริม ทรัพ ย์
จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย... และต้องชดใช้ค่าทดแทน
ที่เ ป็ น ธรรมภายในเวลาอัน ควรแก่ เ จ้า ของตลอดจนผู้ท รงสิทธิบรรดาที่ได้รบั ความเสียหาย
จากการเวนคืน นั น้ ทัง้ นี้ ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ และวรรคสอง บัญ ญัติว่ า การก าหนด
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงราคาทีซ่ อ้ื ขายกันตามปกติ
ในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ต งั ้ ของอสัง หาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถู กเวนคืน
และประโยชน์ ท่รี ฐั และผู้ถูก เวนคืนได้รบั จากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ท่ถี ูกเวนคืน ดังนัน้
เมื่อผู้ฟ้อ งคดีไ ด้รบั ความเสียหายจากการถู ก เวนคืน ผู้ฟ้ องคดีจงึ ควรมีส ิทธิไ ด้รบั ค่ าทดแทน
ความเสียหายจากการเวนคืนทีด่ นิ ทีม่ ผี ลกระทบทาให้ทด่ี นิ ทีเ่ หลืออยู่ไม่สามารถประกอบกิจการ
อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ได้ดงั เดิม เมื่อผูฟ้ ้ องคดีจะต้องใช้เวลาในการหาซือ้ ทีด่ นิ เพื่อใช้เป็ นทาเลทีต่ งั ้
และก่ อ สร้า งอู่ เ คาะพ่ น สีร ถยนต์ แ ห่ ง ใหม่ ซึ่ง อาจท าให้ ผู้ฟ้ องคดีต้ อ งหยุ ด ประกอบกิจ การ
เป็ นระยะเวลาหนึ่งทาให้ขาดรายได้ และไม่อาจคาดหมายว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด แต่เห็นว่า
น่ าจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ ๒ ปี ประกอบกับจากหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี (ภ.ง.ด. ๙๐) ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีมรี ายได้จากการประกอบกิจการ
อู่เคาะพ่นสีรถยนต์หลังหักค่าใช้จา่ ยประมาณปีละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ควรได้รบั
เงินค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนในกรณีน้ีเป็ นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้
ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากที่ดนิ ที่เหลืออยู่ไม่สามารถประกอบกิจการ
อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ได้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๙๑/๒๕๕๕)
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๒. การรอนสิ ทธิ
๒.๑ การรอนสิ ทธิ เพื่อบริ การสาธารณะเกี่ยวกับไฟฟ้ า
๒.๑.๑ การกาหนดแนวเขตเดิ นสายส่งไฟฟ้ า
กรณี ที่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคอาศัยอานาจตามกฎหมายในการติ ดตัง้
สายยึดโยงเสาไฟฟ้ าบริ เวณบาทวิ ถีด้านหน้ าที่ ดินของผู้ฟ้องคดีเนื่ องจากมีความจาเป็ น
ต้ อ งด าเนิ นการเพื่ อ ความปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ตและทรัพ ย์สิ นของประชาชน การกระท า
ดังกล่ าวจึ ง ไม่ถือว่ าเป็ นการกระท าละเมิ ดต่ อ ผู้ฟ้องคดี อย่ างไรก็ตาม หากปรากฏว่ า
การดาเนิ นการดังกล่าวได้ก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ผ้ฟู ้ องคดี หรือทาให้ผ้ฟู ้ องคดีได้รบั
ความเดือดร้อนจนเกิ นสมควร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคย่อมมีหน้ าที่ ต้องแก้ไขหรือเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดี
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่าตัง้ อยู่ตดิ กับบาทวิถี
ของถนนสุขุมวิท ระหว่างกิโลเมตรที่ ๒๖๘ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๖๙ ซึ่งที่ดนิ มีหน้ากว้าง ๑๐ เมตร
เมื่อ ต้น ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าค (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) ได้ด าเนิ น การก่ อ สร้า ง
เสาไฟฟ้ าและพาดสายส่ง ไฟฟ้ าตามแนวบาทวิถีของถนนสุขุมวิทในเขตเทศบาลเมือ งแกลง
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยได้รบั อนุ ญ าตจากกรมทางหลวงในการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
และพาดสายส่งไฟฟ้าดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ปกั เสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถดี ้านหน้ าที่ดนิ
ของผูฟ้ ้ องคดีจานวน ๑ ต้น แต่เนื่องจากเสาไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นจุดสิน้ สุดของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ระหว่ า งสายหุ้ ม ฉนวนเต็ ม พิก ัด หรือ สายเคเบิล อากาศกั บ สายหุ้ ม ฉนวนไม่ เ ต็ม พิกัด และ
สายเปลือย ทาให้สายส่งไฟฟ้าทีพ่ าดผ่านบนเสาไฟฟ้ามีแรงดึงและน้ าหนักแต่ละด้านไม่เท่ากัน
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าทัง้ สองด้านของเสาไฟฟ้าเพื่อให้เสาไฟฟ้า
มีความมันคงปลอดภั
่
ย สามารถรับแรงดึงและน้ าหนักของสายไฟฟ้าได้ ซึง่ การติดตัง้ สายยึดโยง
เสาไฟฟ้าดังกล่าวทาให้ทด่ี นิ ของผูฟ้ ้ องคดีเหลือทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๕.๕ เมตร ผูฟ้ ้ องคดี
จึง ยื่น หนั ง สือ ขอให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ รื้อ ถอนสายยึด โยงเสาไฟฟ้ า แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถรื้อถอนสายยึดโยงเสาไฟฟ้าตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่า การติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถดี า้ นหน้าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นการปิ ดกัน้
ทางเข้า ออกที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดี ทาให้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ส ามารถนารถยนต์เ ข้าออกที่ด ิน ได้ ที่ด ิน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดงั เดิม เป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้จดั การการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอแกลง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) ร่วมกันรือ้ ถอนสายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถดี ้านหน้ าที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี
และให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองด าเนิ น การให้ ท่ีด ิน ของผู้ ฟ้ องคดีก ลับ คืน สู่ ส ภาพเดิม รวมทัง้
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงินจานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีอานาจตามกฎหมายและได้อาศัยอานาจตามกฎหมาย
ในการติด ตัง้ สายยึด โยงเสาไฟฟ้ าบริเ วณบาทวิถีด้ า นหน้ า ที่ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดี ซึ่ง ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า สายยึดโยงเสาไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นอุ ปกรณ์ท่สี าคัญในการปกั เสาไฟฟ้า และการ
ติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าดังกล่าวก็มคี วามจาเป็ นเนื่องจากเสาไฟฟ้าที่ตงั ้ อยู่บริเวณบาทวิถี
ด้า นหน้ า ที่ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น จุ ด สิ้น สุ ด ของสายส่ ง ไฟฟ้ าแรงสู ง ที่ม าบรรจบกัน ระหว่ า ง
สายหุ้ม ฉนวนเต็ม พิก ัด หรือ สายเคเบิล อากาศกับ สายหุ้ม ฉนวนไม่เ ต็ม พิกัด และสายเปลือ ย
ทาให้สายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้ามีแรงดึงและน้ าหนักแต่ละด้านไม่เท่ากัน หากมีแรงมากระทบกับ
เสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้าอาจล้มได้หลายต้น ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าทัง้ สองด้าน
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเสาไฟฟ้าล้มลง ซึง่ เห็นว่า เมื่อการติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้า
ดังกล่าวมีความจาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
และหากไม่ตดิ ตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าดังกล่าวอาจเกิดอันตรายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ การติดตัง้
สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถดี ้านหน้ าที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นการกระทาทางปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็ นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่มคี วาม
รับผิดทางละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี อย่างไรก็ตาม แม้การติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถี
ด้านหน้าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีจะเป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็ นการกระทาละเมิดต่อ
ผูฟ้ ้ องคดี แต่ถ้าการติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี
หรือทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเดือดร้อนจนเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองก็มหี น้าที่ต้องแก้ไข
หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีน้ีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ติด ตัง้ สายยึด โยงเสาไฟฟ้ าบริเ วณบาทวิถีด้ า นหน้ า ที่ดิน ของผู้ ฟ้ องคดี เป็ น การกีด ขวาง
ทางเข้า ออกที่ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดี ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ส ามารถเข้า ออกที่ดิน สู่ ถ นนสุ ขุ ม วิท ได้
โดยผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองรื้อถอนสายยึด โยงเสาไฟฟ้ า
ดัง กล่ าว และขอให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองร่ ว มกันชดใช้ค่ าเสียหายแก่ ผู้ฟ้ อ งคดี แต่ ข้อ เท็จจริง
รับฟงั ได้ว่า ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีมคี วามกว้างด้านหน้ า ๑๐ เมตร และผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้ใช้
พื้น ที่บ าทวิถีด้า นหน้ า ที่ด ิน ของผู้ ฟ้ องคดีติด ตัง้ สายยึด โยงเสาไฟฟ้ าโดยวัด ความกว้ า งได้
๔.๕ เมตร ที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีจงึ เหลือทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๕.๕ เมตร ซึ่งเห็นว่า การที่
ผู้ฟ้ อ งคดีค งเหลือ ทางเข้า ออกที่ด ิน ๕.๕ เมตร ดัง กล่ า ว ผู้ฟ้ อ งคดีย งั สามารถเข้าออกที่ด ิน
โดยใช้รถยนต์ได้ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่า มีต้นไม้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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และวัชพืชขึน้ อยู่เต็มพื้นที่ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้ใช้ประโยชน์ ในที่ดนิ แต่อย่างใด
ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีท่วี ่า การติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าดังกล่าว ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจ
ประกอบกิจการร้านอาหารและปลูกสร้างบ้านพัก อาศัยในที่ดนิ ได้ นัน้ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้ องคดี
ยังสามารถเข้าออกที่ดนิ โดยใช้รถยนต์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้า
ดังกล่ า วจึงมิไ ด้เ ป็ นอุ ปสรรคในการประกอบกิจการร้า นอาหารและปลูก สร้างบ้า นพักอาศัย
ของผู้ฟ้ องคดี โดยผู้ ฟ้ องคดีส ามารถออกแบบสิ่ง ปลู ก สร้า งให้ส อดคล้อ งกับ สภาพพื้น ที่ไ ด้
และในทางกลับกัน การติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าดังกล่าวก็เป็ นการป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดแก่
ผู้ฟ้องคดีด้วย กรณีจงึ เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองติดตัง้ สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณ
บาทวิถีด้านหน้ าที่ด ินของผู้ฟ้ อ งคดี มิไ ด้ก่ อ ให้เ กิด ความเสียหายแก่ ผู้ฟ้ อ งคดีและมิไ ด้ทาให้
ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเดือดร้อนจนเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๗๑๓/๒๕๕๔)
๒.๑.๒ การกาหนดเงิ นค่าทดแทน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๑.๓ ผูม้ ีสิทธิ ได้รบั เงิ นค่าทดแทน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายกรณี เพิ กถอนคาสังทางปกครอง
่
๓.๑ การเพิ กถอนคาสังทางปกครองที
่
่ ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งเป็ นการให้ ประโยชน์
แก่ผร้ ู บั คาสัง่
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๒ การเพิ กถอนคาสังทางปกครองที
่
่ ไม่ชอบด้ วยกฎหมายซึ่ งเป็ นการให้ ประโยชน์
แก่ผร้ ู บั คาสัง่
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๑๙
คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
๑. การจัดทาประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง
๑.๑ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒ การกาหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ เข้าเสนอราคา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ การก าหนดสถานที่ และระยะเวลาในการขอรับหรื อขอซื้ อเอกสารจัด ซื้ อ
หรือจัดจ้าง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔ การก าหนดหลัก เกณฑ์ ใ ห้ มี บ ทลงโทษโดยการยึ ด หลัก ประกัน ซองของ
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์มีอานาจตาม
ข้อ ๗ (๕) ประกอบข้อ ๕๒ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิ ธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการกาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอี ยดการปฏิ บตั ิ
๑

๑-๒

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กบั ระเบียบอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้แ ล้ว ในระเบีย บนี้ ให้ก ารพัส ดุ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ด าเนิ น การตามระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่ วยงานนัน้ ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์จะกาหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๗ อานาจหน้าทีค่ ณะกรรมการ
กวพ.อ. มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบตั ใิ นกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๒๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ในกระบวนการเสนอราคาด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยกาหนดให้ มีบทลงโทษ
ผู้เสนอราคาด้ วยการยึดหลักประกันซองหากปรากฏข้ อเท็จจริ งตามเงื่ อนไขที่ กาหนด
ประกอบกับเงื่อนไขการยึดหลักประกันซองเป็ นเงื่อนไขก่อนเข้าทาสัญญาระหว่างผู้เสนอราคา
กับหน่ วยงานที่ จ ดั หาพัส ดุ เกิ ด จากความสมัค รใจและความยิ น ยอมของทัง้ สองฝ่ าย
ที่ จะปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อ นไขดัง กล่ าว ซึ่ ง จะท าให้ การเสนอราคาเป็ นไปด้ วยความโปร่ ง ใส
และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ดังนัน้ การที่คณะกรรมการฯ มีมติ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การกาหนดบทลงโทษผู้เสนอราคาโดยยึดหลักประกันซอง จึ งไม่ถือเป็ นการสร้างขัน้ ตอน
โดยไม่จาเป็ น และเป็ นการจากัดสิ ทธิ เสรีภาพ หรือสร้างภาระให้ แก่ผ้เู สนอราคาเกิ นสมควร
การที่ ห น่ วยงานทางปกครองน ามติ ข้ า งต้ น มาก าหนดเป็ นหลัก เกณฑ์ ใ นประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี ซ่ึ ง เป็ น ผู้ ซ้ื อ แบบและเอกสารการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
ั ่ าย)ฯ ฟ้ องว่ า
ทางอิเล็กทรอนิก ส์ การจ้างเหมาก่ อ สร้างเขื่อนป้อ งกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝ งซ้
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) ได้มมี ติให้กาหนด
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบตั ิในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธ ี การทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยก าหนดให้ ม ีบ ทลงโทษด้ ว ยการยึด หลัก ประกัน ซองของผู้ ม ีส ิท ธิเ สนอราคา กรณี ม ี
ผู้เ สนอราคาหลายรายและได้ล งทะเบีย นแล้ว แต่ เ มื่อ ถึง ก าหนดเวลาเสนอราคาปรากฏว่ า
ผู้เ สนอราคามาไม่ท ัน ลงทะเบีย น หรือ มาลงทะเบีย นแล้วไม่ Log in เข้าสู่ระบบ หรือ Log in
เข้าสู่ ระบบแล้ว แต่ ไ ม่ ม ีก ารเสนอราคา ให้ย ึดหลักประกันซองตามเอกสารประกวดราคาได้
ซึง่ กรมบัญชีกลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ในฐานะฝ่ายเลขานุ การของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้มหี นังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิม่ ความคล่องตัวและ
แนวทางการปฏิบตั ติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้ง ให้ส่ ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจต่ า งๆ รวมถึงกรมชลประทาน (ผู้ถู กฟ้ องคดี
ที่ ๑) ทราบ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ั ่ าย)ฯ โดยนาหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับ
การจ้างเหมาก่ อ สร้างเขื่อ นป้อ งกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝงซ้
การยึดหลักประกันซองของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดังกล่าวมากาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วย
ผู้ฟ้องคดีได้ซ้อื แบบและเอกสารการประกวดราคาข้างต้นแล้ว แต่เห็นว่าข้อกาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อ ๑๐ (๑) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ไม่ได้กาหนดให้มกี ารยึดหลักประกันซอง ประกอบกับ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๒๙

การมีมติให้ยดึ หลักประกันซองถือเป็ นสาระสาคัญหากจะมีขอ้ กาหนดดังกล่าวผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
จะต้องเสนอแนะขอแก้ไ ขปรับปรุง ระเบียบนี้ ต่อคณะรัฐมนตรี แต่ ปรากฏว่าผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๓
กระทาโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อกาหนดดังกล่าว
ยัง เป็ น การจ ากัด สิท ธิเ สรีภ าพของผู้ ม ีส ิท ธิเ สนอราคาให้ต้ อ งรับ ผิด หรือ รับ ภาระมากกว่ า
ที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้ องคดีจงึ มีค าขอให้ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ ยกเลิกเพิกถอนข้อกาหนดในการ
ริบหลัก ประกันซองข้างต้น แต่ไ ด้รบั การปฏิเ สธ ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือค าสังเพิ
่ กถอน
ข้อก าหนดตามเอกสารประกวดราคาดังกล่ าว รวมทัง้ มติของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ที่ก าหนดให้
มีบทลงโทษโดยการยึดหลัก ประกันซองของผู้มสี ิทธิ เ สนอราคา และหนังสือ กรมบัญ ชีกลาง
ด่ ว นที่สุ ด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ฯ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในส่ ว นข้อ ๒.๓ เรื่อ ง การยึด
หลักประกันซอง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ตามข้อ ๑๐ (๑)๓ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมิได้กาหนดให้อานาจแก่ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
ที่จ ะยึด หลัก ประกัน ซอง กรณีท่ผี ู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคารายใดไม่ส่ ง ผู้แ ทนเข้า ร่ว มกระบวนการ
เสนอราคาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดก็ตาม แต่เนื่องจากการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นการจัด หาพัส ดุ อีก รูปแบบหนึ่ ง ภายใต้ก ารจัดหาพัส ดุ ต ามระเบีย บส านัก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ใดที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ให้ดาเนินการ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามข้ อ ๕ ของระเบีย บ
๓

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑๐ การเสนอราคา
เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ และได้รบั แจ้งวัน เวลาและสถานทีเ่ สนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว
ให้ห น่ ว ยงานที่จ ะจัด หาพัส ดุ แ จ้ง วัน เวลาและสถานที่เ สนอราคาให้ผู้ ม ีส ิท ธิเ สนอราคาทุ ก รายทราบ เพื่อ ด าเนิ น การ
เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(๑) ให้ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคาแต่ ล ะรายส่ ง ผู้แ ทนไม่ เ กิน รายละสามคนเข้า สู่ก ระบวนการเสนอ ราคาก่ อ นเวลา
เริม่ การเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กาหนดในวันเสนอราคาและให้เข้าประจาในสถานทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ
ประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายอื่น และมีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามทีค่ ณะกรรมการประกวดราคามอบหมาย
อีกหนึ่งคนเข้าประจา ห้ามมีการติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธใี ด เมือ่ ถึงเวลาเริม่ การเสนอราคาแล้ว ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
จะเปลี่ย นหรือ เพิ่มผู้แทนมิไ ด้ แต่ อ าจขอถอนผู้แ ทนบางคนออกเพราะเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ งได้ หากผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคารายใด
ไม่ ส่ ง ผู้แ ทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีก าหนด ให้ป ระธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็ น ผู้ ห มดสิท ธิ
เสนอราคา แล้วแจ้งผู้แทนผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้ามีผู้มสี ิทธิเสนอราคา
เพียงรายเดียวเมือ่ ถึงเวลาเริม่ การเสนอราคาให้นาความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๓๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สานัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพัส ดุ ด้ว ยวิธ ีการทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เว้น แต่
คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์จะกาหนดหรือวินิจฉัยเป็ นประการอื่น
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีมติให้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดบทลงโทษผู้เสนอราคา
โดยยึดหลักประกันซอง เป็ นการกระทาทีอ่ าศัยอานาจตามความในข้อ ๗ (๕)๔ ประกอบข้อ ๕๕
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงมีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และไม่เป็ น การกาหนด
บทลงโทษทีอ่ อกโดยนอกเหนืออานาจตามข้อ ๑๐ (๑) ของระเบียบเดียวกัน และเมื่อหลักเกณฑ์
การยึดหลักประกันซองดังกล่าวกาหนดโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึง่ อาศัยอานาจหน้าทีต่ ามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีดงั กล่าว จึงไม่ตอ้ งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การจัดซื้อพิพาทเป็ นบริการสาธารณะที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
หากการจัดซื้อ ต้อ งยกเลิกแล้ว เริม่ ดาเนินการใหม่ จะทาให้เนิ่นช้าเป็ นอุ ปสรรคในการจัดทา
บริการสาธารณะ ดังนัน้ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้มมี ติวางหลักเกณฑ์ให้มบี ทลงโทษโดยการ
ยึดหลัก ประกัน ซองของผู้มสี ิทธิเ สนอราคา ซึ่งการกาหนดเกี่ยวกับการยึด หลักประกันซอง
เป็ นการกาหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า ในกรณีทผ่ี ู้มสี ทิ ธิเสนอราคาไม่สามารถดาเนินการเสนอราคา
ให้เ ป็ นไปตามระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้ว ยการพัส ดุด้ว ยวิธ ีการทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ง มีค่ า ใช้จ่า ยต่ างๆ ในการด าเนิ น การตัง้ แต่ เ ริ่ม การประกวดราคาจนสิ้น สุ ด
กระบวนการ ทัง้ ทางด้า นการเตรีย มบุ ค คล เอกสาร สถานที่ ระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์ เป็ น ต้น
นอกจากนัน้ การกาหนดเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองยังถือเป็ นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ผู้มสี ทิ ธิเ สนอราคาที่ทาให้ทางราชการเสียประโยชน์ ท่จี ะได้รบั จากการแข่งขันกันเสนอพัส ดุ
ทีด่ ที ส่ี ุดในราคาทีต่ ่ าสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่รฐั ทัง้ ยังเป็ นมาตรการป้องกันมิให้มกี ารสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ตลอดจนป้องกันการกระทาใดๆ ของผูเ้ สนอราคาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการขัดขวาง
มิให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องมีการกาหนดเงื่อนไขการวางหลักประกันซอง
๔-๕

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กบั ระเบียบอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้แ ล้ว ในระเบีย บนี้ ให้การพัส ดุ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ด าเนิน การตามระเบีย บ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้ว ยการพัส ดุ หรือ ระเบีย บอื่น ของหน่ ว ยงานนัน้ ๆ ควบคู่ไ ปด้ว ย เว้น แต่ ค ณะกรรมการการพัส ดุ
ว่าด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์จะกาหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๗ อานาจหน้าทีค่ ณะกรรมการ
กวพ.อ. มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบตั ใิ นกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๓๑

ในเอกสารประกวดราคาเพื่อให้ผเู้ สนอราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขดังกล่าวก่อนเข้าเสนอราคา
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการจะเข้าร่วมเสนอราคากับหน่ วยงานที่จดั หาพัสดุ เห็นได้ว่า
เงือ่ นไขการยึดหลักประกันซองเป็ นเงื่อนไขก่อนเข้าทาสัญญาระหว่างผูเ้ สนอราคากับหน่ วยงาน
ทีจ่ ดั หาพัสดุ เกิดจากความสมัครใจและความยินยอมของทัง้ สองฝ่ายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
ซึง่ จะทาให้การเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปด้วยความโปร่งใสและเป็ น ธรรม
แก่ ทุก ฝ่าย การที่ผู้ฟ้ องคดีอุ ท ธรณ์ ว่ ามติของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ดังกล่ าวเป็ นการสร้างขัน้ ตอน
โดยไม่ จ าเป็ น และเป็ นการจ ากัด สิทธิ เ สรีภาพของผู้ เ สนอราคา สร้ างภาระให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี
หรือผูป้ ระกอบการรายอื่นเกินสมควร จึงฟงั ไม่ขน้ึ
เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ กาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด
การปฏิบตั ใิ นกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ ด้ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยก าหนดให้ม ีบ ทลงโทษ
ผูเ้ สนอราคาโดยยึดหลักประกันซอง เป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ การที่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ น ามติ ของผู้ ถู กฟ้ องคดี ท่ี ๓ มาใช้ ในการออกประกาศประกวดราคาจ้ างด้ ว ยวิธ ีก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ฯ นัน้
หนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นการจัดระเบียบภายในของฝ่ายบริหารหรือแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันเท่านัน้ ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิหน้าทีห่ รือมีผลกระทบ
ต่ อสถานภาพของสิทธิหรือหน้ าที่ของผู้ฟ้ องคดีแต่ อย่ างใด พิพากษายกฟ้ อง (ค าพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๓/๒๕๕๔)
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การอนุมตั ิ สงซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ าง
๓.๑ การตัดสิ ทธิ ผเ้ ู สนอราคา
๓.๑.๑ การตัดสิ ทธิ ผเู้ สนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิ ธีทวไป
ั่
กรณี ที่ ห น่ วยงานทางปกครองได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ในการพิ จารณาซื้อหรือจ้างที่มีลกั ษณะต้ องคานึ งถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือข้อกาหนด
คุณ สมบัติ ข องผู้เ สนอราคา โดยกาหนดรายละเอี ย ดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ
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ใช้ หลักเกณฑ์ ด ังกล่ าวเป็ นมาตรฐานในการพิ จารณาประเมิ นข้ อเสนอทางด้ านเทคนิ ค
ของผู้เสนอราคาทุ กราย เป็ นการกระท าที่ ช อบด้ ว ยข้ อ ๕๔ และข้ อ ๕๕ ของระเบี ย บ
ส านั ก นายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อี กทัง้ เป็ นดุลยพิ นิ จของหน่ วยงาน
ทางปกครองที่ จะกาหนดรายละเอี ยดต่ างๆ ของหลักเกณฑ์การพิ จารณา โดยมิ ได้ จากัด
อยู่เฉพาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของเทคโนโลยีของพัสดุแต่ เพียงอย่างเดียวเท่ านัน้
แต่ ต้ องค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องทางราชการหรื อ ประโยชน์ ที่ ห น่ ว ยงานทางปกครอง
จะได้ รบั ประกอบด้ วย นอกจากนี้ แม้ ข้อ เท็จจริ ง จะปรากฏว่ าหน่ วยงานทางปกครอง
ได้ ก าหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการพิ จ ารณาตามเอกสารแนบท้ ายประกาศ
ประกวดราคา แต่ หากเป็ นการก าหนดรายละเอี ยดขยายความตามเอกสารแนบท้ า ย
ประกาศประกวดราคาเพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนในการพิ จารณาและลดการใช้ ดุลยพิ นิจ
ของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา โดยได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้เู สนอราคา
ได้ซกั ถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคา รวมทัง้ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิ จารณา
ตามเอกสารท้ายเอกสารการประกวดราคาให้ผเู้ สนอราคาทราบ โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคา
ได้ โต้ แย้ งคัดค้ านหรือซักถามแต่ อย่ างใดแล้ ว การกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มดัง กล่ าว
จึงมิ ใช่ เป็ นการกาหนดขึ้นภายหลังการประกาศประกวดราคาแต่ อย่างใด ดังนัน้ การที่
หน่ วยงานทางปกครองพิ จารณาตั ด สิ ทธิ ไม่ เ ปิ ดซองข้ อ เสนอราคาของผู้ ฟ้ องคดี
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การพิ จารณาดังกล่ าว จึงเป็ นการกระทาที่ ชอบด้ วยกฎหมายและ
ไม่เป็ นการกระทาละเมิ ดต่อผู้ฟ้องคดี
สรุปข้อเท็จจริ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ได้ประกาศประกวดราคา
จ้างอบรมและพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา โดยกาหนดให้ย่นื เอกสารหลักฐาน
พร้อมซองเสนอราคาแยกเป็น ๒ ส่วน คือ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ด้านคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ซึ่งในส่วนนี้แยกเป็ นซองข้อเสนอด้านเทคนิคมาตรฐานการพัฒนาระบบ
และข้อเสนออื่นๆ กับซองข้อเสนอราคา ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้กาหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคาทุกราย
รวมทัง้ ผู้ ฟ้ องคดีน าระบบบริห ารข้อ มู ล นั ก ศึก ษาที่เ คยพัฒ นาให้ ก ับ สถาบัน อุ ด มศึก ษาอื่น
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปทาการสาธิตเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี
โดยผู้ถู กฟ้องคดีได้เปิ ดโอกาสให้ผู้เ สนอราคาซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคา
รวมทัง้ ได้ ช้ีแ จงตารางการก าหนดเกณฑ์ พิจ ารณารายละเอี ย ดประกอบการจ้ า งอบรม
และพัฒ นาระบบฯ ตามที่ป รากฏในเอกสารท้ายเอกสารการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วย

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๓๓

เกณฑ์การพิจารณาทัง้ สิน้ ๕ ส่วน รวมทัง้ ได้แจ้งให้ทราบว่าผูเ้ สนอราคาต้องผ่านเกณฑ์พจิ ารณา
ขัน้ ต่ าร้อยละ ๖๐ ผูฟ้ ้ องคดีได้เข้ายื่นเอกสารประกวดราคาและได้ผ่านการพิจารณาในส่วนที่ ๑ แล้ว
หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้กาหนดให้ผเู้ สนอราคาทุกรายนาระบบไปทดลองใช้ ต่อมา ปรากฏว่า
ผู้ฟ้ องคดีไม่ ผ่ านเกณฑ์การพิจารณาด้ านเทคนิ คเนื่ องจากได้ค ะแนนรวมต่ า กว่ า ร้อ ยละ ๖๐
ผู้ฟ้อ งคดีเ ห็นว่าข้อ กาหนดเกี่ยวกับการให้คะแนนตามตารางที่พจิ ารณาระดับความน่ าเชื่อถือ
และความมันคงของผู
่
้เสนอราคาจากทุนจดทะเบียน โดยมิได้พจิ ารณาจากผลประกอบการหรือ
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน และการนับจานวนผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารรับรองผลงาน
จากสถาบัน อุ ดมศึกษาตามโครงสร้างการบริหารของสถาบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ซึ่งเป็ นการก าหนดหลักเกณฑ์ข้นึ ภายหลัง ท าให้ผลงานที่ผู้ ฟ้ องคดีย่ืนเอกสารรับรองผลงาน
จากสถาบันการศึกษาจานวน ๑๐ แห่ง ถือเป็ นผลงานที่รบั รองจากสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว
ส่ ง ผลให้ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ ค ะแนนประเมิน จ านวนผลงาน ๑ คะแนน จากที่ค วรจะได้ ๕ คะแนน
การพิจารณาของผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่เ ป็ นธรรม และไม่เ ปิ ด เผยให้ผู้ฟ้ องคดีทราบถึง
เหตุท่คี ะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหายขาดประโยชน์ และเสียโอกาส
จากการไม่ ไ ด้ เ ปิ ด ซองในส่ ว นที่ ๒ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีห นั ง สื อ คัด ค้ า นผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ต ัด สิท ธิ
ไม่เปิดซองราคาของผูฟ้ ้ องคดีพร้อมทัง้ ขอดูคะแนนและคาชีแ้ จง แต่ไม่ได้รบั คาชีแ้ จงแต่อย่างใด
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีทต่ี ดั สิทธิผฟู้ ้ องคดีและให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
ประเมิน ซึง่ ปรากฏรายละเอียดและวิธกี ารพิจารณาไว้ในเอกสารการประกวดราคา และผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดเป็ น มาตรฐานในการพิจ ารณาประเมิน ข้อ เสนอทางด้า นเทคนิ ค
ของผู้เ สนอราคาทุ ก ราย โดยผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณารายละเอีย ด
ประกอบการจ้างเพื่อให้คะแนนโดยกาหนดเป็ นระดับการให้คะแนนตามจานวนผลงานเพื่อใช้
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณารายละเอียดผู้เสนอราคาทุ กรายในแนวทางเดียวกัน และปรากฏว่ า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ให้คะแนนผูฟ้ ้ องคดีตามมติเกณฑ์การพิจารณา
ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ ๕๒ จึงมีมติให้คนื ซองใบเสนอราคาให้กบั ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ได้ค ะแนนรวมในการประเมิน ต่ า กว่ า ร้อ ยละ ๖๐ ดัง นัน้ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารพิจ ารณา
ที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีก าหนดขึ้น และใช้ใ นการพิจ ารณาจึง ชอบด้ว ยระเบีย บส านั ก นายกรัฐมนตรี

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๓๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๔๖ และข้อ ๕๕๗ แล้ว นอกจากนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาเป็ นดุลยพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีท่จี ะกาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของหัวข้อ
การพิจ ารณาด้านต่ างๆ อีก ทัง้ ข้อ ๕๔ ของระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่ าด้ว ยการพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดเพียงว่า ทัง้ นี้ ให้กาหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ไว้เป็ นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย ดังนัน้ การกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาของ
ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ไม่จากัดอยู่เฉพาะแค่การกาหนดหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับกรณีท่คี านึงถึงลักษณะ
ของเทคโนโลยีของพัสดุ แต่ เพียงอย่างเดียว แต่ ต้องค านึ งถึงประโยชน์ ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีจะได้รบั ประกอบด้วย นอกจากนี้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีได้กาหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่ าวก็เ พื่อ ใช้เป็ นหลัก เกณฑ์ใ นการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้เ สนอราคาทุกราย
ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด
อีก ทัง้ การก าหนดเงื่อ นไขเพิ่มเติมรายละเอียดการพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกวดราคาเป็ นการกาหนดรายละเอียดเพื่อขยายความให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา
และลดการใช้ ดุ ล ยพินิ จ ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการให้ ค ะแนน
และผู้ถู กฟ้ องคดีได้เปิ ดโอกาสให้ผู้เ สนอราคาทุกราย รวมทัง้ ผู้ฟ้อ งคดีไ ด้ซกั ถามรายละเอียด
๖-๗

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕๔ การซื้อ หรือ การจ้า งที่ม ีล ัก ษณะจ าเป็ น จะต้ อ งค านึ ง ถึง เทคโนโลยีข องพัส ดุ และหรือ ข้อ ก าหนด
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอ้ เสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็ นเหตุ ให้มปี ญั หาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อ
ขจัดปญั หาดังกล่าวจาเป็ น ต้อ งให้มกี ารปรับปรุงข้อ เสนอให้ครบถ้วนและเป็ น ไปตามความต้อ งการก่อ นพิจารณาด้านราคา
หรือ การซื้อ หรือ การจ้า งแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้อ นุ ม ัติใ ห้ด าเนิ น การได้ ให้ถือ ปฏิบ ัติ
เช่นเดียวกับการประกวดราคาทัวไป
่ เว้นแต่การกาหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคายืน่ ซองประกวดราคาโดยแยกเป็น
(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออืน่ ๆ
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา
(๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๕๖ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ให้กาหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาด้วย
ข้อ ๕๕ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาหน้าที่เปิ ดซองข้อเสนอ
ด้านเทคนิคของผูเ้ สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามข้อ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคา
ตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ ๕๐ ในส่วนทีไ่ ม่ขดั กับการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อ เสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอ
ได้ต รงหรือ ใกล้เคีย งตามมาตรฐานความต้อ งการของส่ ว นราชการมากที่สุ ด ในกรณีจา เป็ น จะเรีย กผู้เ สนอราคามาชี้แจง
ในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิม่ เติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(๒) เปิ ดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สาหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง
ในการพิจารณาข้อ เสนอด้านเทคนิค และข้อ เสนอทางการเงิน ในกรณีน้ี ให้ส่ ว นราชการแต่ งตัง้ ผู้เชี่ย วชาญ
ด้านเทคนิค และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อหรือการจ้างอย่างน้อยด้านละ ๑ คน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งด้วย
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๓๕

เกี่ ย วกับ การประกวดราคา ทัง้ ได้ ช้ีแ จงตารางการก าหนดเกณฑ์ พิจ ารณารายละเอี ย ด
ประกอบการจ้างอบรมและพัฒนาระบบฯ ตามเอกสารท้ายเอกสารการประกวดราคา รวมทัง้
แจ้ง ให้ท ราบว่ า ผู้เ สนอราคาต้อ งผ่ านเกณฑ์พิจ ารณาขัน้ ต่ า ร้อ ยละ ๖๐ ให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละ
ผูเ้ สนอราคาทุกรายทราบแล้ว โดยผูฟ้ ้ องคดีกม็ ไิ ด้โต้แย้งคัดค้านหรือซักถามรายละเอียดเกณฑ์
การพิจารณารายละเอียดประกอบการประกวดราคาแต่อย่างใด การกาหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มิใช่เป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์ขน้ึ ภายหลังการประกาศประกวดราคา
สาหรับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับระดับความน่ าเชื่อถือและ
ความมันคงของผู
่
้เสนอราคาโดยพิจารณาจากทุนจดทะเบียน นัน้ เห็นว่า ทุนจดทะเบียนแสดงถึง
เงินทุนทีบ่ ริษทั สามารถที่จะใช้ในการบริหารกิจการและแสดงถึงความมันคงของบริ
่
ษทั ได้มากกว่า
การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เนื่อ งจากผลประกอบการของบริษัทอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากป จั จัยด้านต่ างๆ โดยเฉพาะป จั จัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
จึงมีความไม่แน่นอนเมือ่ เทียบกับทุนจดทะเบียนของบริษทั หากจะมีการเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน
จะต้ อ งมีก ารด าเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุ น และทุ นจดทะเบียนของแต่ ละบริษั ท ยัง ปรากฏ
อยู่ในหนังสือรับรองซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เพื่อรับรองบริษัทนัน้ ๆ
ว่ าด าเนิ นกิจการประเภทใดและมีทุ นจดทะเบียนบริษัทเท่ าใด ดังนั น้ การน าทุ นจดทะเบียน
ของบริษทั มาเป็นหลักเกณฑ์จงึ มีความน่าเชื่อถือและแสดงถึงความมันคงของบริ
่
ษทั
ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องการนับจานวนผลงานของสถาบันอุดมศึกษา
โดยยึดหลักตามโครงสร้างการบริหารของสถาบันตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา นัน้ เมื่อพิจารณา
จากหนัง สือ รับรองผลงานที่ผู้ฟ้ อ งคดีเ สนอต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีแล้ว เห็นว่าเป็ นเอกสารที่รบั รอง
การทางานซอฟท์แวร์ระบบบริหารข้อมูลทะเบียนนักศึกษาและระบบงานอินเตอร์เน็ต (WEB
BASE APPLICATION) รวมทัง้ งานบริการฐานข้อมูล (RDBMS) แบบเดียวกันทุกแห่งโดยผู้ฟ้องคดี
ไม่จาต้องพัฒนาโปรแกรมขึน้ ใหม่ จึงเป็ นการนาผลงานเดิมไปใช้ได้อกี ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
กาหนดคะแนนสถาบันเป็ นหลักเพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาทีส่ ามารถพัฒนาโปรแกรมที่มปี ระสิทธิภาพ
แตกต่าง ซึ่งผู้เ สนอราคาที่มผี ลงานการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ในสถาบันศึกษา
ที่ห ลากหลายย่ อ มมีค วามน่ า เชื่อ ถือ สู ง กว่ า ผู้เ สนอราคาที่ม ีผ ลงานที่ไ ด้ ร ับ การรับ รองจาก
สถาบันอุ ดมศึกษาเหมือนกัน การพิจารณาให้คะแนนของผู้ถูกฟ้อ งคดีจงึ เป็ นการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์แ ละชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพจิ ารณาตัดสิทธิไม่เปิ ดซอง
ข้อเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็ นการกระทาละเมิดต่ อ
ผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๓๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๓.๑.๒ การตั ด สิ ทธิ ผู้มี สิ ทธิ เสนอราคาในการจัด ซื้ อ หรื อ จัด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Auction)
หน่ ว ยงานทางปกครองจะต้ อ งประกาศคุณ สมบัติ ข องผู้มีสิ ท ธิ เข้ ารับ
การคัด เลื อกให้ เสนอราคาซึ่ ง เป็ นเกณฑ์ค วามต้ องการขัน้ ต่า เช่ น ประสบการณ์ และ
ผลงานที่ ผ่านมา ฯลฯ และหลักเกณฑ์ในการพิ จารณาคัดเลื อกผู้ที่ จะมีสิ ทธิ เสนอราคาไว้
ในประกาศเชิ ญชวนหรื อประกาศประกวดราคาหรื อ เอกสารประกวดราคาให้ ช ัด เจน
เพื่ อให้ ผ้ ทู ี่ จะเสนอราคาได้ ทราบและปฏิ บ ตั ิ ได้ อย่ างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และวิ ธี การ
ที่ หน่ วยงานทางปกครองต้ องการ หากหน่ วยงานทางปกครองมิ ได้ ดาเนิ นการดังกล่าว
ย่อมเป็ นกรณี ที่หน่ วยงานทางปกครองไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่อาจนาหลักเกณฑ์
ที่ ไม่ได้กาหนดในประกาศข้างต้ นมาใช้ บงั คับกับผู้เข้าเสนอราคาได้โดยตรง หากหน่ วยงาน
ทางปกครองมีคาสังให้
่ ผเ้ ู ข้าเสนอราคาไม่ผ่านการคัดเลือกให้ เป็ นผู้มีสิทธิ เข้าเสนอราคา
ด้ ว ยเหตุ มิ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ มิ ไ ด้ ก าหนดในประกาศดัง กล่ า ว ย่ อ มถื อ ว่ า
เป็ นการใช้ดลุ พิ นิจออกคาสังทางปกครองโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลจ้างเหมา
ก่ อ สร้า งส านั กงานองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแห่ งใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Auction)
ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เข้าร่วมกิจการร่วมค้ากับกลุ่มบริษัทร่วมค้า ศ. ได้ย่นื เอกสารประมูลจ้างดังกล่าว
แต่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต รวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐานประกอบการยื่ นข้ อ เสนอของผู้ ฟ้ องคดี แ ล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ม ิ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ติ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ประกอบหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔ ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาทีเ่ ป็ นกิจการร่วมค้า
กล่ า วคือ ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ไ ด้จ ดทะเบีย นเป็ น นิ ติบุ ค คลใหม่ และในการเข้า เสนอราคาที่พิพาท
ผู้ฟ้ องคดีไม่ได้แ สดงคุ ณสมบัติด้านผลงานของนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย ทัง้ นี้ มีบริษัท ศ.
เพี ย งรายเดี ย วที่ ม ี เ อกสารรั บ รองผลงานก่ อ สร้ า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ้ า ง
ส่วนบริษทั ร่วมค้าอื่นรวมทัง้ ผู้ฟ้องคดีมคี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน และตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง
ผูเ้ ข้าร่วมค้าก็มไิ ด้กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา
อัน ไม่ ถู ก ต้ อ งตามหนัง สือ ก าหนดแนวปฏิบ ัติด งั กล่ า ว ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง พิจ ารณาให้ผู้ฟ้ องคดี
ไม่ผ่ า นการคัด เลือ กให้เ ข้า เสนอราคาประมู ล จ้า งเหมาก่ อ สร้า งส านั ก งานของผู้ถู ก ฟ้ องคดี
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๓๗

ผู้ฟ้อ งคดีได้ย่นื อุ ทธรณ์ค ดั ค้านคาสังข้
่ างต้นต่ อผู้ถูกฟ้ องคดี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดาเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามแนวทางที่ก ระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยถู ก ต้ อ งและชอบด้ว ยเหตุ ผ ลแล้ว ผู้ฟ้ องคดี
ไม่เ ห็น พ้อ งด้ว ยกับผลการพิจารณาดังกล่ าว จึง ยื่น ฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลขอให้เ พิก ถอนค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทต่ี ดั สินให้ผฟู้ ้ องคดีขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี วามประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารสานักงานของผูถ้ ูกฟ้องคดีแห่งใหม่ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ออกประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครนายก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งใหม่ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เชิญ ชวนให้ผู้ม ีอ าชีพ รับจ้างก่ อ สร้างเสนอราคา โดยคณะกรรมการด าเนิ น การประมูล ด้ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจะทาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละราย และจะประกาศรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จึงเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดี
จะต้องดาเนินการประกาศคุ ณสมบัติของผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอราคาซึ่งเป็ นเกณฑ์
ความต้องการขัน้ ต่ า เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้ าที่ เครื่องมือและโรงงาน ฐานะการเงิน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ท่จี ะ
มีสทิ ธิเสนอราคาไว้ในประกาศเชิญชวนหรือประกาศประกวดราคาหรือเอกสารประกวดราคา
ให้ชดั เจน เพื่อให้ผู้ท่จี ะเสนอราคาได้ทราบและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาแต่เพียงว่า
ผู้เสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูล จ้างโดยมีผ ลงานประเภทเดียวกับ
งานที่ป ระมูล จ้างในวงเงินไม่น้ อยกว่ า ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่ อหนึ่ งสัญญา หากผู้เสนอราคา
เป็ นผู้ร่วมค้าให้ย่นื สาเนาสัญญาร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และหากเป็ น
นิติบุคคลให้ย่นื ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุ คคลปี ปจั จุบนั ตลอดจนบัญชีรายชื่อ
หุน้ ส่วนผู้จดั การ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่เท่านัน้ โดยมิได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคาที่เป็ นกิจการร่วมค้าตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ผเู้ ข้าเสนอราคาทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ าว่าเป็ นสาระสาคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาด้วย
จึง เป็ น กรณี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ ป ฏิบ ัติต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ ของ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๓๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง๘ และวรรคสอง (๓)๙ และ
(๔)๑๐ ข้อ ๒๔ วรรคสอง (๒)๑๑ (๓)๑๒ และ (๕)๑๓ และข้อ ๓๗ วรรคสาม (๒)๑๔ ผู้ถู กฟ้ องคดี
จึงไม่อาจนาหลักเกณฑ์ตามหนังสือทัง้ สองฉบับดังกล่าวมาบังคับใช้กบั ผูฟ้ ้ องคดีได้โดยตรง
ส่วนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗
ลงวัน ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๓ มีส ภาพบัง คับ เป็ น กฎ ผู้ เ สนอราคาทุ ก รายจึง ต้ อ งทราบ
โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ต้องประกาศหลักเกณฑ์ดงั กล่าวล่วงหน้าก่อนการเสนอราคาอีกนั ้น เห็นว่า
หนังสือ ทัง้ สองฉบับข้างต้น มีค วามมุ่งหมายเพียงให้เ ป็ นแนวทางปฏิบตั ิขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล หรือส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวง และ
ทบวง ในการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาที่เป็ นกิจการร่วมค้าเท่านัน้ มิได้มคี วามมุ่งหมาย
ที่จะให้มผี ลบังคับไปถึงบุคคลภายนอกเป็ นการทัวไปแต่
่
อย่างใด จึงเป็ นเพียงแนวทางปฏิบตั ิ
๘-๑๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๓ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มคี ุณสมบัตเิ บื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ให้กระทาได้ในกรณีจาเป็ นต้องจากัดเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามสามารถ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก ประกาศให้ผสู้ นใจทราบ
โดยเปิดเผย
ในการดาเนิน การคัดเลือก ให้เจ้าหน้ าที่พสั ดุจดั ทารายงานเสนอขออนุ มตั ิหวั หน้ าฝ่ายบริหารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยให้ มรี ายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็ นเกณฑ์ความต้องการขัน้ ต่า เช่น ประสบการณ์และผลงาน
ทีผ่ ่านมา สมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น
(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๒๔
ฯลฯ
ฯลฯ
ประกาศเชิญชวนเพือ่ คัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้ สนอทีม่ ลี กั ษณะและประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือและโรงงาน
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) หลักเกณฑ์ทวไปในการพิ
ั่
จารณาคัดเลือก
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๓๗
ฯลฯ
ฯลฯ
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จดั ทาเป็นประกาศ และมีสาระสาคัญดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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ภายในฝ่ายปกครอง ไม่มลี กั ษณะเป็ นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
และมาตรา ๕๑๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏว่า
หนังสือทัง้ สองฉบับข้างต้นได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาตามที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)๑๖
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่า
ผู้ฟ้ องคดีได้ รู้ถึงหลักเกณฑ์ตามหนั งสือทัง้ สองฉบับ นั น้ มาก่ อ นแล้ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง ไม่ อ าจ
นาหลัก เกณฑ์ต ามหนังสือทัง้ สองฉบับ ดังกล่าวมาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ ผู้ฟ้องคดีได้
ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๘๑๗ แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน อุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ฟงั ไม่ขน้ึ
ดัง นั น้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีโ ดยคณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ด้ว ยระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์นาหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับคุ ณสมบัติข องผู้เ สนอราคาที่เ ป็ นกิจการร่ว มค้าตามที่
หนังสือทัง้ สองฉบับข้างต้นกาหนดมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้ฟ้องคดีแล้วมีคาสังว่
่ า
ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ผ่ า นการคัด เลือ กเป็ น ผู้ ม ีส ิท ธิ เ สนอราคาประมู ล จ้ า งก่ อ สร้ า งส านั ก งานของ
ผู้ถูกฟ้อ งคดีแ ห่งใหม่ จึงเป็ นการใช้ดุล พินิจออกคาสังทางปกครองโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีส ัง่ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ผ่ า นการคัด เลือ กให้ เ ป็ น ผู้ ม ีส ิท ธิเ ข้า เสนอราคา
ตามประกาศคณะกรรมการด าเนิ น การประมูล ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื่อ ง รายชื่อ ผู้ค้า
ที่ผ่ า นการคัด เลือ กให้ เ ข้า เสนอราคาจ้า งเหมาก่ อ สร้า งอาคารส านั ก งานองค์ ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดแห่งใหม่ฯ จึงเป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอน
คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีดงั กล่าวตัง้ แต่วนั ทีม่ คี าสังเป็
่ นต้นไป (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๓๐/๒๕๕๔)

๑๕

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติทอ้ งถิน่ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือบทบัญญัตอิ ่นื ทีม่ ผี ลบังคับเป็นการทัวไป
่ โดยไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๖-๑๗
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทัง้ นี้
เฉพาะทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ ให้มผี ลเป็นการทัวไปต่
่ อเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารทีต่ ้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาจะนามา
ใช้บงั คับในทางทีไ่ ม่เป็นคุณแก่ผใู้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผนู้ นั ้ จะได้รถู้ งึ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร
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๓.๒ การอนุมตั ิ สงซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ าง
๓.๒.๑ การอนุ มตั ิ สงซื
ั ่ ้ อหรือสังจ้
่ างผู้เสนอราคารายอื่ นซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง
กรณี ที่ บริ ษั ท อ. ผู้ ช นะการจั ด จ้ างเป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ ว น
ตามเงื่ อนไขของประกาศจ้ างบริ การพนั กงานขับรถยนต์ ซึ่ งเป็ นการจัด หาที่ มี ว งเงิ น
คราวหนึ่ งเกิ นกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจัดหาโดยพิ จารณาจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนื อจาก
ราคา จึ ง มิ ใช่ เป็ นการจ้ างในกรณี พิ เศษ แต่ เป็ นการด าเนิ นการจัด หาพัสดุโ ดยวิ ธี การ
คัด เลื อ กตามข้ อ บัง คั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
และเมื่อวงเงิ นในการจัดจ้ างอยู่ในวงเงิ นไม่เกิ น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การอนุ มตั ิ การจ้ าง
ของผู้อ านวยการอาวุโ สของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจึ ง ชอบด้ วยข้ อบัง คับธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ประกอบระเบี ยบธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่ อ ง
วิ ธีปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานพัสดุ ส่ วนที่ ๔ แล้ว นอกจากนี้ เมื่อการจัดจ้ างดังกล่ าวหน่ วยงาน
ทางปกครองได้ ก าหนดให้ ผ้ ูเสนอราคาจัดท าซอง จ านวน ๓ ซอง พร้ อมเอกสารอื่ นๆ
เสนอต่ อคณะกรรมการ ได้ แก่ ซองที่ ๑ ซองแสดงคุณ สมบัติเกี่ ย วกับสภาพความเป็ น
นิ ติบุคคลตามกฎหมาย ซองที่ ๒ เอกสารประกอบการเสนอราคา และซองที่ ๓ ใบเสนอราคา
โดยคณะกรรมการเปิ ดซองและพิ จารณาจะเปิ ดซองที่ ๓ เฉพาะผู้เสนอราคารายที่ ได้รบั
คะแนนรวมของซองที่ ๒ สู งสุ ด ดัง นั ้น เมื่ อ ปรากฏว่ า บริ ษั ท อ. ได้ ร บั คะแนนสู ง สุ ด
ตามใบสรุปผลการพิ จารณางานจ้างบริ การพนักงานขับรถยนต์ และได้มีหนังสือแจ้งยืนยัน
ราคาที่ จะรับจ้างให้ หน่ วยงานทางปกครองที่ จดั จ้างทราบและเป็ นราคาที่ อยู่ภายในวงเงิ น
ไม่เกิ นที่ หน่ วยงานทางปกครองอนุ มตั ิ ไว้ การที่ หน่ วยงานทางปกครองไม่เปิ ดซองที่ ๓
คือ ซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้คะแนนตา่ สุด จึงเป็ นการคัดเลือกผู้รบั จ้างบริ การ
พนักงานขับรถยนต์ ตามข้อบังคับธนาคารแห่ งประเทศไทย ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
และระเบียบธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง วิ ธีปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับงานพัสดุ
ส่วนที่ ๓ แล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์
จ านวน ๔๓ คน โดยวิธ ีก ารคัด เลือ ก และมีเ งื่อ นไขในการเสนอราคา ๒ ข้อ คือ ๑. ต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒. ต้อ งดาเนินธุ รกิจมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า ๓ ปี
ในด้านบริก ารพนัก งานขับรถยนต์ ในการยื่น ซองเสนอราคาดังกล่ าวมีผู้ย่นื ซองเสนอราคา
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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ทัง้ หมด ๔ ราย รวมทัง้ ผู้ฟ้ องคดี ผลการคัดเลือกปรากฏว่ า บริษัท อ. เป็ นผู้ได้รบั การคัดเลือ ก
โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีได้พจิ ารณาจากเอกสารประกอบการเสนอราคาทีย่ ่นื ในซองที่ ๒ เป็ นหลักเกณฑ์
การให้คะแนนทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี ความพร้อมของผูป้ ระกอบการและส่วนทีพ่ นักงาน
ขับ รถยนต์ จ ะได้ ร ับ รวมทัง้ ผลงานที่ผ่ า นมา ปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ไ ด้ ร ับ คะแนนต่ า สุ ด
เป็ นลาดับสุดท้าย และมีบริษัท อ. ได้คะแนนสูงสุดเป็ นลาดับที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้เปิ ดซอง
ข้อ เสนอด้านราคาของบริษัท อ. และได้เจรจาต่ อรองราคา โดยบริษัทดังกล่ าวได้ลดราคาเป็ น
๕,๕๔๘,๐๐๐ บาท หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มหี นังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผยู้ ่นื ซองเสนอราคา
ที่เหลืออีก ๓ รายทราบ ต่ อมา ผู้อานวยการอาวุโสของผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุ มตั ิให้จดั จ้างบริษทั อ.
ดังกล่ าว ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า การกระท าของผู้ถู กฟ้ องคดีเป็ นการกระท าที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากบริษัท อ. มีคุ ณสมบัติไ ม่ค รบถ้ว นถู กต้อ งตามเงื่อนไขการเสนอราคา และเป็ นการ
เลือ กปฏิบ ัติ มีการออกกฎระเบียบเงื่อนไขขึ้นใหม่โดยไม่ม ีอ านาจและไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ ตอนอันเป็ นสาระสาคัญ ทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย ขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดียกเลิกกฎ ระเบียบ เงื่อนไขทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีกาหนดขึน้ ใหม่
และยกเลิกการให้คะแนนในการพิจารณา และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีใช้กฎ ระเบียบ เงื่อนไขทัวไปของ
่
การยื่นซองเสนอราคาโดยให้สทิ ธิแก่ผยู้ ่นื เสนอราคาต่ าสุดเป็ นผูไ้ ด้รบั การพิจารณาก่อน รวมทัง้
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดียกเลิกการยืน่ ซองประกวดราคาดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กรณีท่ผี ู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ว่าบริษัทผู้รบั จ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีคดั เลือกมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนถูกต้อ งตามเงื่อนไขการประกวดราคาของผู้ถู กฟ้องคดี เนื่องจากมีทุนจดทะเบียน
ที่ยงั ชาระไม่ครบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีว ตั ถุ ประสงค์ ใ นการด าเนิน ธุ ร กิจรับจ้างขับ รถยนต์
ยังไม่ค รบ ๓ ปี อันเป็ นสาระส าคัญของเงื่อ นไขการประกวดราคา นัน้ เมื่อ ปรากฏว่า ผู้รบั จ้าง
ดังกล่าว คือ บริษัท อ. ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด มีวตั ถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจรับจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์มาแล้ว เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ
มีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว จานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้รบั จ้างดังกล่าว
จึงมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามเงื่อ นไขตามใบแจ้งการจ้า งงานบริการพนัก งานขับรถยนต์ของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีแล้ว
ส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอุทธรณ์ว่า การจ้างงานบริการพนักงานขับรถยนต์ของผูถ้ ูกฟ้องคดี
เข้าข่ายเป็ นการจ้างในกรณีพเิ ศษ เนื่องจากผู้ถูกฟ้อ งคดีได้เปิ ดซองราคาเพียงรายเดียวและ
ไม่ม ีราคาของรายอื่นๆ มาเปรียบเทียบ ผู้อ านวยการอาวุ โสจึงมีอ านาจอนุ ม ตั ิจ ัดจ้างได้ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นัน้ เห็นว่าประกาศแจ้งความจ้างงานบริการพนักงานขับรถยนต์ของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกล่าว เป็ นการดาเนินการตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๖.๔.๓ ว่าด้วยวิธจี ดั หาโดยวิธกี ารคัดเลือก ซึ่งเป็ นการจัดหาที่มวี งเงินคราวหนึ่งเกินกว่า
๑๐๐,๐๐๐ บาท และจัดหาโดยพิจารณาจากปจั จัยอื่นๆ นอกเหนือจากราคา ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่ธนาคารกาหนด ดังนัน้ จึงเป็ นการดาเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธกี ารคัดเลือกตาม
หลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดโดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดี มิใ ช่ เ ป็ น การจ้ า งในกรณี พ ิ เ ศษดัง ที่ผู้ ฟ้ องคดีอ้ า ง
นอกจากนี้ ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖.๕ ประกอบ
ระเบียบธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง วิธ ีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานพัสดุ ส่ วนที่ ๔
ข้อ ๑.๑.๔ ก าหนดให้ผู้อ านวยการอาวุโส สายธุรการ ส่ ว นงานบริการ มีอ านาจอนุ มตั ิใ นการ
ดาเนินการจัดจ้างงานบริการพนักงานขับรถยนต์ได้ในวงเงินคราวหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เมือ่ วงเงินในการจัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์กบั บริษทั อ. อยู่ในวงเงิน ๕,๕๔๘,๐๐๐ บาท
การอนุมตั กิ ารจ้างของผูอ้ านวยการอาวุโสดังกล่าว จึงชอบด้วยข้อบังคับข้างต้นแล้ว
สาหรับคาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีทว่ี ่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้คะแนนต่ าสุด แต่กผ็ ่าน
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของคณะกรรมการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีแต่งตัง้ แล้ว คณะกรรมการจึงได้เปิ ดซองที่ ๒
ของผู้เสนอราคาทุกราย ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ต้องเปิ ดซองที่ ๓ คือ ซองเสนอราคาของทุกราย จึงจะ
ถูกต้องตามระเบียบ นัน้ ตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๖.๔.๓ กาหนดว่าวิธกี ารคัดเลือกเป็ นการจัดหาโดยพิจารณาจากปจั จัยอื่นๆ นอกเหนือจากราคา
และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง วิธปี ฏิบตั ิเกี่ยวกับงานพัสดุ ข้อ ๓
กาหนดว่าวิธกี ารคัดเลือกได้แก่การจัดหาพัสดุทต่ี อ้ งการคัดเลือก คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี าหนด
โดยคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะกรรมการจัดหา ตามแต่กรณี โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ด้า นราคาเป็ น องค์ป ระกอบจากผู้ค้า ที่ผ่ า นเกณฑ์ก ารคัด เลือ ก และผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ก าหนด
หลัก เกณฑ์และวิธ ีการคัดเลือกตามแบบประเมินการเสนอราคาจ้างบริการพนั กงานขับรถยนต์
และหลัก เกณฑ์ การให้คะแนน ดังนั น้ ในการพิจารณาคัดเลือก ราคาที่ผู้เ ข้ายื่นซองเสนอไว้
จึงเป็ นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งมิใช่ องค์ประกอบหลัก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการจัดจ้าง
ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้เสนอราคาจัดทาซองจานวน ๓ ซอง พร้อมเอกสารอื่นๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ได้ แ ก่ ซองที่ ๑ เป็ น ซองแสดงคุ ณ สมบัติเ กี่ย วกับ สภาพ
ความเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย ซองที่ ๒ เป็ นเอกสารประกอบการเสนอราคา และซองที่ ๓
เป็ นใบเสนอราคา เมื่อผลคะแนนรวมของซองที่ ๒ ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็ นผู้ได้รบั คะแนน
สูงสุด คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาจึงจะเปิ ดซองที่ ๓ เฉพาะผู้เ สนอราคารายที่ได้รบั
คะแนนสูงสุดและจะเชิญผูไ้ ด้รบั คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาเจรจาต่อรองราคาต่อไป โดยคณะกรรมการ
เปิ ดซองและพิจารณาจะไม่ เปิ ด เผยราคากลางซึ่งเป็ นราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถรับราคาได้
(ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ ูกฟ้องคดี) ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุดหรือบุคคลใดทราบ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๔๓

เมื่อปรากฏว่าบริษทั อ. ได้รบั คะแนนสูงสุด ตามใบสรุปผลการพิจารณางานจ้างบริการพนักงาน
ขับรถยนต์ และได้มหี นั งสือแจ้งยืนยันราคาที่จะรับจ้างให้ผู้ถู กฟ้ องคดีทราบและเป็ นราคาที่อยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน ๗,๖๕๙,๕๐๐ บาท ตามที่ผู้ถู กฟ้องคดีอนุ มตั ิไว้ จึงเป็ นการคัดเลือกผู้รบั จ้าง
บริการพนักงานขับรถยนต์ตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๖.๕ และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับงานพัสดุ
ส่วนที่ ๓ ข้อ ๓ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙/๒๕๕๕)
๓.๒.๒ การไม่ อ นุ ม ตั ิ ส งั ่ ซื้ อ หรือ สัง่ จ้ างผู้เ สนอราคาซึ่ ง มิ ไ ด้ เ สนอรายละเอี ย ด
แตกต่ างไปจากเงื่อนไขที่ กาหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญ
และไม่ทาให้เกิ ดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอื่น
การที่ ผ้เู สนอราคาได้ กรอกข้ อ ความในใบเสนอราคาโดยระบุจานวน
เงิ น บาทเป็ นตัว เลขในส่ วนช่ องราคาต่ อหน่ วย โดยไม่ ไ ด้ ร ะบุ จ านวนภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ในส่ ว นช่ อ งภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ถ้ า มี ) และได้ ก รอกข้ อ ความจ านวนเงิ น เป็ นตัว หนั ง สื อ
ตามจานวนเงิ นที่ ระบุเป็ นตัวเลขดังกล่าว โดยตามแบบใบเสนอราคามีข้อความต่ อท้ ายว่า
เป็ นราคาที่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ มรวมทัง้ ภาษี อากรอื่ นและค่ าใช้ จ่ายทัง้ ปวงไว้ด้วยแล้ว นัน้
กรณี ถือว่ าผู้เสนอราคาได้ เสนอราคาเป็ นเงิ นบาทและเสนอเพี ยงราคาเดี ยว และราคา
ที่ เสนอตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษรตามเงื่อนไขที่ กาหนดในเอกสารสอบราคา และ
ไม่ ทาให้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเข้ าใจผิ ดในสาระส าคัญ รวมทัง้ ไม่มีผลทาให้
เกิ ดการได้ เปรียบเสี ยเปรียบต่ อผู้เสนอราคารายอื่ น ดังนัน้ ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา
ที่ ไม่ได้ ระบุจานวนภาษี มูลค่ าเพิ่ ม จึ งไม่ถือเป็ นความผิ ดพลาดในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญ
แต่ ถือเป็ นข้ อผิ ดพลาดเพี ย งเล็กน้ อ ยเท่ านั น้ ไม่ ถึง กับท าให้ การยื่ นใบเสนอราคาของ
ผู้เสนอราคาต้ องเสี ยไปแต่ อย่ างใด การที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่รบั ใบเสนอราคา
ของผู้ เ สนอราคาโดยอาศัย เหตุ ข้ า งต้ น จึ ง เป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยเงื่ อ นไข
ในเอกสารสอบราคาและเป็ นการกระทาละเมิ ดต่ อผูเ้ สนอราคาดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลขัว เรีย ง (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) ประกาศสอบราคา
ซื้อ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ งเพื่อซื้อ รถบรรทุก (ดี เ ซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อ น ๒ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็ป จานวน ๑ คัน ซึง่ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาและเป็ นผู้เสนอราคา
ต่าสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ขัว เรียง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) ให้ ไ ม่ ร ับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ ฟ้ องคดี เนื่ อ งจากเห็นว่ า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๔๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูฟ้ ้ องคดีไม่ระบุรายการภาษีมูลค่าเพิม่ หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้พจิ ารณาให้บริษทั อ.
เป็ น ผู้ช นะการสอบราคา โดยได้ม ีก ารท าสัญ ญาซื้อ ขายและตรวจรับ พัส ดุ ค รุภ ัณ ฑ์ รวมทัง้
จ่ายเงินให้แก่บริษทั ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่รบั พิจารณา
ใบเสนอราคาของผูฟ้ ้ องคดี และพิจารณาให้บริษทั อ. เป็ นผูช้ นะการสอบราคา เป็ นการพิจารณา
ทีไ่ ม่เป็ นธรรมและเป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย จึงมีหนังสือคัดค้านผลการพิจารณา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และนายอาเภอชุมแพ ต่อมา นายอาเภอชุมแพได้แจ้งผลการพิจารณาว่า
เหตุ ท่ไี ม่พจิ ารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ระบุจานวนภาษีมูลค่าเพิม่
ซึง่ ถือเป็ นการไม่แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้
แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีย่นื ซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคา โดยในใบเสนอราคาของผู้ฟ้ องคดีไ ด้ก รอกข้อ ความในข้อ ๒ ช่อ งราคาต่ อ หน่ ว ย
เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท ส่วนในช่องภาษีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี) ไม่มกี ารกรอกข้อความและได้กรอก
ข้อ ความจ านวนเงิน เป็ น ตัว หนัง สือ ว่ า สี่แ สนสี่ห มื่น แปดพัน บาทถ้ ว น โดยมีข้อ ความตาม
แบบใบเสนอราคาต่อท้ายว่า เป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ รวมทัง้ ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย
ทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว กรณีจงึ ต้องถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอเพียงราคาเดียว
และราคาที่เ สนอก็ต รงกัน ทัง้ ตัว เลขและตัว อักษรตามที่ก าหนดไว้ใ นข้อ ๔.๒ ของเอกสาร
สอบราคา และการที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ จ านวนภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม ก็ ไ ม่ ท าให้ ค ณะกรรมการ
เปิ ด ซองสอบราคาเข้า ใจผิด ในสาระส าคัญ และไม่ ม ีผ ลท าให้เ กิด การได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บ
ต่อผู้เสนอราคารายอื่น เนื่องจากแบบใบเสนอราคาประกอบกับข้อ ๔.๒ ของเอกสารสอบราคา
ก็ ม ีข้ อ ความผู ก มัด ไว้ อ ย่ า งชัด เจนว่ า ราคาที่ เ สนอเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม รวมทั ง้
ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้ด้วยแล้ว ดังนัน้ ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีท่ไี ม่ได้ระบุ
จานวนภาษีมูลค่าเพิม่ จึงไม่ถือเป็ นข้อผิดพลาดในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ แต่ถือเป็ นข้อผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่ถงึ กับทาให้การยื่นใบเสนอราคาของผูฟ้ ้ องคดีต้องเสียไปอันจะส่งผลให้
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาไม่ร บั พิจ ารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้ องคดี ดังนัน้ การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่รบั ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุ แต่ เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุ
จ านวนภาษีมูล ค่ า เพิ่ม จึง เป็ น การกระท าที่ไ ม่ช อบด้ว ยเงื่อ นไขในเอกสารสอบราคา และ
เป็ นการกระทาละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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แก่ ผู้ฟ้องคดี ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๑๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง๑๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แล้วเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังไม่
่ รบั ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี
ซึ่งเป็ นผู้เสนอราคาต่ าสุด และสมควรเป็ นผู้ชนะการสอบราคานัน้ ได้ก่ อ ให้เ กิดความเสียหาย
แก่ สทิ ธิในการเข้าทาสัญญาซื้อขายรถบรรทุกให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดังนัน้ ค่าเสียหายจาก
การซือ้ เอกสารสอบราคา จานวน ๑ ชุด ราคา ๒,๕๐๐ บาท และค่าเสียหายทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายของ
พนักงานของผู้ฟ้องคดีในการดาเนินการซื้อเอกสารสอบราคา ยื่นซองสอบราคา และติดตาม
ผลการสอบราคา รวมทัง้ การยื่นอุทธรณ์ จานวน ๘,๐๐๐ บาท จึงเป็ นค่าเสียหายโดยตรงจาก
การออกคาสังที
่ ่เป็ นเหตุแห่งการละเมิดในคดีน้ี ส่วนค่าเสียหายจากการตระเตรียมรถยนต์ไว้
เพื่อ ให้ตรวจสอบในการประมูล โดยผู้ฟ้ อ งคดีต้อ งเสียค่ าจอดรถในอัตราวันละ ๑๕๒.๐๖ บาท
เป็ นเวลา ๗๔ วัน จึงจาหน่ ายรถยนต์ให้ลูกค้ารายอื่น ได้ รวมเป็ นเงิน ๑๑,๒๕๒.๔๔ บาท นัน้
เมื่อ ปรากฏว่ า ในการส่ ง มอบรถของผู้ถู ก ฟ้ องคดีม ีก าหนดระยะเวลาในการส่ ง มอบรถยนต์
ไม่ เ กิ น ๓๐ วั น หากส่ ง มอบไม่ ท ั น ก าหนดอาจถู ก ปรับ หรื อ ถู ก ยกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ ฟ้ องคดี
จึงจาเป็ นต้องตระเตรียมรถไว้โดยการสังรถยนต์
่
มาล่ วงหน้ า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั การเลือ ก
ในการสอบราคา ค่าเสียหายในส่วนนี้จงึ เป็ นความเสียหายโดยตรงจากการออกคาสังที
่ เ่ ป็ น เหตุ
แห่งการละเมิดคดีน้ี สาหรับค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจนัน้ เมื่อคานึงถึงสภาพพฤติการณ์
แห่งคดีและความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ได้รบั เลือกให้เป็ นผูช้ นะในการเสนอราคา
ไม่ได้มผี ลเสียหายต่ อชื่อเสียงทางธุรกิจ ของผู้ฟ้องคดีแต่ อย่างใด ส่วนค่าเสียหายจากผลกาไร
ในการจาหน่ ายรถยนต์ จานวน ๑๑,๐๐๐ บาท นัน้ เป็ นค่ าเสียหายจากการผิดสัญ ญาซื้อ ขาย
แต่คดีน้ีคู่กรณีมไิ ด้มกี ารทาสัญญาซือ้ ขายกัน ค่าเสียหายส่วนนี้ จงึ มิใช่ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ออกคาสังที
่ เ่ ป็ นเหตุแห่งการละเมิดในคดีน้ี ฉะนัน้ ค่าเสียหายในกรณีน้ีรวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น
๒๑,๗๕๒.๔๔ บาท แต่ เ มื่อ ปรากฏว่ า ศาลปกครองชัน้ ต้ น ก าหนดค่ า เสีย หายให้ จ านวน
๑๑,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้ องคดีม ิไ ด้อุ ท ธรณ์ ศาลปกครองสู ง สุ ด จึง ไม่ อ าจก าหนดค่ า เสีย หาย
๑๘

พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ หน่ วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในกรณีน้ผี เู้ สียหายอาจฟ้องหน่ วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๓๘ ค่ าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โ ดยสถานใดเพียงใดนัน้ ให้ศ าลวินิจฉัย ตามควรแก่พ ฤติการณ์ และ
ความร้ายแรงแห่งละเมิด
อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนัน้ ได้แก่การคืนทรัพย์สนิ อันผูเ้ สียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สนิ นัน้
รวมทัง้ ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพือ่ ความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึน้ นัน้ ด้วย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ให้เ กินกว่าที่ศาลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยไว้ พิพากษาให้ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ ชดใช้เ งินจานวน
๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัต ราร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่ วนั ฟ้อ ง
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๐/๒๕๕๔)
การที่ เ อกสารประกวดราคาก าหนดให้ ผู้เ สนอราคาเสนอหลัก ฐาน
เป็ นหนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมที่ มีอยู่ในวันเสนอราคา ด้านเครื่องจักรเครื่องมือ โรงงาน พร้อมสาเนาทะเบียนประจาเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน และระบุด้วยว่า
หน่ วยงานทางปกครองสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายที่ ไม่สามารถ
แสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ ตนมีอยู่ได้ ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในขณะยื่นซองเสนอราคา นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ผ้เู สนอราคาเสนอ
หลักฐานทางทะเบี ย นของเครื่ องจักร-เครื่ องมื อ โรงงาน ให้ ห น่ วยงานทางปกครอง
พิ จารณาในเบื้องต้ นเท่ านั น้ สาระสาคัญที่ แท้ จริ งของการกาหนดเงื่ อนไขดังกล่ าว คื อ
การกาหนดความมีอยู่ของเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ในวันที่ มีการเสนอราคา ดังนัน้
หากผูเ้ สนอราคามีเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ถูกต้ องในวันที่ เสนอราคา ย่อมเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาแล้ว ส่ วนเอกสารทะเบียนประจาเครื่องจักร-เครื่องมือ
โรงงาน หากหน่ วยงานทางปกครองที่ ด าเนิ นการประกวดราคาเห็นว่ ามี การยื่ นเอกสาร
ไม่ ถ ูกต้ อ งครบถ้ วนย่ อ มสามารถเรี ย กให้ ผู้เสนอราคาน าเอกสารที่ ถ ูก ต้ อ งมาแสดง
ในภายหลังได้
กรณี ที่ผ้เู สนอราคามีเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ตามที่ กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอยู่แล้ วในวันเสนอราคา เพี ยงแต่ ยื่นเอกสารไม่ถกู ต้ องในวันเสนอราคา
เท่ านั ้น จึ งเป็ นเพี ยงความผิ ดพลาดเล็กน้ อย มิ ใช่ เป็ นการเสนอรายละเอี ยดที่ แ ตกต่ า ง
ไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่ ว นที่ เ ป็ นสาระส าคัญ และ
ความแตกต่ า งนั น้ ไม่ มี ผลท าให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บต่ อ ผู้เ สนอราคารายอื่ น
ประกอบกับเมื่อพบข้ อบกพร่องดังกล่ าวคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคา
มิ ไ ด้ ส อบถามข้ อ เท็จจริ ง จากผู้ฟ้องคดี แต่ อ ย่ างใด การที่ คณะกรรมการฯ มี ค วามเห็น
เสนอให้ ไม่รบั ราคาของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นการใช้ ดุลพิ นิจที่ ไม่ถกู ต้ อง
ดังนัน้ คาสังของผู
่
้มี อ านาจสังจ้
่ างที่ ไม่รบั ราคาของผู้เสนอราคาโดยอาศัยเหตุผลตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๔๗

สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมชลประทาน (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) ประกาศประกวดราคาจ้า งก่ อ สร้า ง
ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองโสนฯ โดยข้อ ๑.๘ ของเอกสารประกวดราคา
ดังกล่าวกาหนดให้ผู้ย่นื ซองเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อม
ทีต่ นมีอยู่ในวันเสนอราคา ตามขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักรเครื่องมือ โรงงาน และด้านฐานะทางการเงินตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับ ผู้รบั จ้างชัน้ ที่ ๑ ทัง้ นี้
ข้อกาหนดดังกล่าวกาหนดชนิดและขนาดเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงานไว้ ดังนี้ (๑) รถแทรคเตอร์
ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า (๒) รถตักล้อยางตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า
(๓) รถขุ ด ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ แรงม้า (๔) รถเกลี่ย ดิน ขนาดไม่ น้ อยกว่ า ๑๒๐ แรงม้า
(๕) รถบรรทุก ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า (๖) รถบรรทุกน้ าหรือรถผสมคอนกรีต
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า (๗) รถบดหรือรถแทรคเตอร์ลากล้อบดตีนแกะ ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๐๐ แรงม้า (๘) รถเครน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน โดยผู้รบั จ้างชัน้ ที่ ๑ จะต้องมีเครื่องจักรเครือ่ งมือ โรงงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ชนิด จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คัน ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื ซองประกวดราคา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นราคาที่ต่ ากว่าผู้ย่นื ซองประกวดราคารายอื่นและต่ ากว่าราคากลาง
ที่กาหนดไว้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักฐานแสดงขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ โรงงาน นัน้ ผู้ฟ้องคดีระบุในลาดับ ๑.๓ รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต-๐๔๐๐
ขนาด ๑๒๐ แรงม้า และในลาดับ ๑.๗ รถบด หมายเลขทะเบียน ถ-๐๐๑๗ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔) ได้ร่วมกันพิจารณา
ผลการประกวดราคาแล้ว เห็นว่า กรณีรถแทรคเตอร์ต ามที่กาหนดไว้เ ป็ นขนาดไม่น้อ ยกว่ า
๑๔๐ แรงม้า ผู้ฟ้องคดีเสนอ ๑๒๐ แรงม้า ซึ่งน้ อ ยกว่าที่กาหนดไว้ดงั กล่าว ส่ วนกรณีรถบด
ตามที่กาหนดไว้เป็ นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า แต่ตามหลักฐานรายการจดทะเบียนระบุว่า
รถบด หมายเลขทะเบียน ถ-๐๐๑๗ มีขนาด ๗๒ แรงม้า ซึ่งน้อยกว่าที่กาหนดไว้เช่นกัน และ
ทาให้เครือ่ งจักร-เครือ่ งมือ โรงงาน ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเสนอเหลือเพียง ๑๐ คัน เท่านัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ถึงที่ ๔ จึงมีมติไม่พจิ ารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และได้มหี นังสือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖
แจ้งให้ผู้ฟ้อ งคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้มหี นังสือไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเพื่ออุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว โดยชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีมคี ุณสมบัตเิ บื้องต้น
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เนื่องจากกรณีท่ผี ฟู้ ้ องคดีระบุในหลักฐานแสดง
ขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ลาดับที่ ๑.๓ เป็ นรถแทรคเตอร์
หมายเลขทะเบียน ต-๐๔๐๐ นัน้ เป็ นการเสนอรถตักล้อยาง ไม่ใช่ รถแทรคเตอร์ ตีน ตะขาบ
และรถที่เ สนอมีแรงม้าไม่ น้ อยกว่ า ๘๐ แรงม้า ตามที่ก าหนดไว้ ส่ วนกรณี รถบดที่ผู้ ฟ้ องคดี
เสนอหมายเลขทะเบีย น ถ-๐๐๑๗ เกิด จากความผิด พลาดในการแนบเอกสารประกอบ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๔๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยผู้ฟ้ องคดีม ีเจตนาเสนอรถบดอีกคันหนึ่ งซึ่งมีขนาด ๑๒๐ แรงม้า ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้มบี นั ทึกเสนอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณาเสนอให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕) มีคาสังอนุ
่ มตั ใิ ห้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รับราคาทีบ่ ริษทั บ. เสนอ
หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นชอบกับ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคา
ไม่ถูกต้องตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้อนั เป็นการผิดเงื่อนไขในสาระสาคัญ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้ทาสัญญาจ้างบริษทั บ. เพื่อก่อสร้างงานดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน
คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔ ทีไ่ ม่รบั พิจารณาใบเสนอราคาของผูฟ้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ถึง ที่ ๕ ประกาศให้ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ช นะการประกวดราคา หากไม่ อ าจจัด ให้ผู้ฟ้ องคดี
เป็ นผู้ชนะการประกวดราคาได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖) ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ พิจ ารณาข้อ ความในเอกสารแนบท้า ยเอกสารประกวดราคา ข้อ ๑.๘
ที่ก าหนดขีด ความสามารถและความพร้อ มที่ม ีอ ยู่ ใ นวัน เสนอราคาของผู้ เ สนอราคาแล้ ว
จะเห็นได้ว่า มีวตั ถุประสงค์กาหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอหลักฐานทางทะเบียนของเครื่องจักรเครื่องมือ โรงงาน ให้ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ พิจารณาในเบื้องต้นเท่านัน้ สาระสาคัญที่แท้จ ริงของ
การกาหนดเงือ่ นไขขีดความสามารถและความพร้อมของผูเ้ สนอราคาในเรื่องนี้ คือ เป็ นการกาหนด
ความมีอ ยู่ของเครื่อ งจัก ร-เครื่อ งมือ โรงงานในวันที่มกี ารเสนอราคา ดังนัน้ หากผู้เสนอราคา
มีเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ถูกต้องในวันที่เสนอราคาย่อมเป็ นไปตามเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาแล้ว ส่วนเอกสารทะเบียนประจาเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน หากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เห็นว่ ามีก ารยื่นเอกสารไม่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว น ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ สามารถเรีย กให้ผู้เ สนอราคา
นาเอกสารทีถ่ ูกต้องมาแสดงในภายหลังได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีมรี ถบดขนาดแรงม้า
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอยู่แ ล้วในวันเสนอราคาและผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ก็ไม่ได้
โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว เพียงแต่ โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีย่นื เอกสารไม่ถูกต้องในวันเสนอราคา
เท่านัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีแนบเอกสารทะเบียนรถผิดฉบับเช่นนี้จงึ เป็ นเพียงความผิดพลาดเล็กน้อย
เท่านัน้ มิใช่เป็นการเสนอรายละเอียดทีผ่ ดิ แผกไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ และความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
ต่ อ ผู้เ สนอราคารายอื่น เพราะผู้ฟ้ องคดีมขี ดี ความสามารถและความพร้อ มด้านเครื่อ งจัก รเครื่อ งมือ ตามที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ก าหนด เพียงแต่ เ สนอหลักฐานผิดพลาดเท่านัน้ ซึ่งตาม

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๔๙

ข้อ ๕๐ (๑) ๒๐ ของระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๖.๒
ของเอกสารประกวดราคา ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณา
ผ่ อ นปรนให้ผู้เ ข้าประกวดราคา โดยไม่ต ัดผู้เ ข้าประกวดราคารายนัน้ ออก ซึ่งในกรณีเ ช่น นี้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคาได้ตาม
ข้อ ๕๐ (๑) ของระเบียบดังกล่ าวและข้อ ๖.๔ ของเอกสารประกวดราคา แต่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคามิได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผูฟ้ ้ องคดีและตัดรายชื่อผูฟ้ ้ องคดีออก
ทัง้ ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้เสนอราคาต่ าสุด ซึ่งหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้ องคดีช้แี จงก็จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ทางราชการ ฉะนัน้ การที่ค ณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคามีความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยไม่รบั ราคาของผู้ฟ้องคดี
ด้ว ยเหตุ ผ ลว่ า ผู้ฟ้ องคดีเ สนอรายละเอีย ดที่ผ ิด แผกจากเงื่อ นไขของเอกสารประกวดราคา
ในส่วนทีเ่ ป็นสาระสาคัญ จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจทีไ่ ม่ถูกต้อง และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นพ้องด้วย
กับความเห็นดังกล่าว จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน ดังนัน้ คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๕ ที่ใ ห้รบั ราคาของบริษัท บ. ซึ่ง มีผ ลเท่ ากับเป็ นการไม่รบั ราคาของผู้ฟ้ อ งคดี โดยอาศัย
เหตุ ผ ลตามที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เสนอ จึง เป็ น ค าสัง่ ที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย อย่างไรก็ต าม
เมื่อโครงการก่ อสร้างตามประกาศประกวดราคาที่พิพาทได้ดาเนินการลุ ล่ ว งไปแล้ว และศาล
อาจแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีโดยกาหนดคาบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
และที่ ๖ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี กรณีจงึ ไม่จาต้องออกค าบังคับให้เพิกถอน
คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ ที่ไม่รบั ราคาของผู้ฟ้องคดีแต่ อย่างใด คาฟ้องในข้อหาที่ผู้ฟ้องคดี
ขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ ที่ไม่รบั ราคาของผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่ม ี
ประโยชน์ทจ่ี ะพิจารณาพิพากษาต่อไป
ส าหรับ ค่ า เสีย หายในผลแห่ ง ละเมิด ที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๖ ต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึน้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ คดีน้ผี ฟู้ ้ องคดีได้เสียค่าใช้จา่ ยเป็ นค่าซือ้ แบบประกวดราคา จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตวั อย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป
และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีท่ผี ู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่มใิ ช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูเ้ สนอราคารายอื่นหรือเป็ นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย ให้พจิ ารณาผ่อนปรนให้ผเู้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตดั ผูเ้ ข้าประกวดราคารายนัน้ ออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผเู้ สนอราคารายใด
เปลีย่ นแปลงสาระสาคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๕๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

และค่าธรรมเนียมของธนาคารในการออกหนังสือค้าประกันซองประกวดราคา ๑๔๗,๐๐๐ บาท
รวมเป็ น จ านวนเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ซึ่ง ถือ เป็ น ค่ า เสีย หายที่เ กิด ขึ้น จริง อัน เกิด จากการ
ออกคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖
ต้องรับผิดต่ อผู้ฟ้ องคดี พิพ ากษาให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๖ ร่วมกันชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่
ผู้ ฟ้ องคดีเป็ นเงินจ านวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท และยกฟ้ องในข้อ หาที่ข อให้ เ พิก ถอนค าสัง่ ของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ทีไ่ ม่รบั ราคาของผูฟ้ ้ องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๕)
๔. การยกเลิ กการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕. การจัดทาสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖. หลักประกันซอง
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗. การสังให้
่ เป็ นผูท้ ิ้ งงาน
กรณี ที่ ห น่ วยงานทางปกครองผู้ว่า จ้ างไม่ ส ามารถส่ ง มอบพื้ นที่ ก่ อ สร้ างให้ แ ก่
เอกชนผูร้ บั จ้างได้ จึงต่ออายุสญ
ั ญาออกไปและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้นจนสามารถ
ให้ เอกชนผู้รบั จ้างเข้าดาเนิ นงานก่อสร้างตามสัญญาได้ แล้ว แต่ เอกชนผู้รบั จ้างรวมทัง้
ผู้รบั จ้ างช่ วงไม่ ได้ เข้ าปฏิ บตั ิ งานตามกาหนดเวลาในสัญ ญา จนกระทัง่ เหลื อระยะเวลา
ก่อสร้างอีกเพียง ๔ เดื อน แต่ ยงั คงมีงานก่อสร้างที่ ต้องดาเนิ นการอีกประมาณร้อยละ ๗๐
ของปริ ม าณงานทัง้ หมด ถื อ เป็ นกรณี มี เ หตุ อ ัน เชื่ อ ได้ ว่ า เอกชนผู้ร บั จ้ า งไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการก่ อ สร้ างให้ แล้ วเสร็จตามสัญ ญา เข้ าลักษณะเป็ นการไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
โดยไม่ มี เหตุ ผลอันสมควร และแม้ จะปรากฏว่ าเอกชนผู้ร บั จ้ างได้ ว่ าจ้ างผู้ร บั จ้ างช่ วง
โดยความยิ นยอมของหน่ วยงานทางปกครอง ก็หามีผลทาให้ ผ้รู บั จ้างหลุดพ้นความรับผิ ด
ตามสัญญาไป หัวหน้ าหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่ าจ้ างจึ ง มี สิ ท ธิ บอกเลิ กสัญ ญา และ
มีอานาจออกคาสังลงโทษให้
่
เอกชนผู้รบั จ้างเป็ นผูท้ ิ้ งงานได้

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๕๑

สรุปข้อเท็จจริ ง
กรุงเทพมหานคร (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ทาสัญญาจ้างให้ผฟู้ ้ องคดีปรับปรุงถนนเอกชัยจอมทอง
(โค้งคอกม้า) โดยมีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔
ปรากฏว่าภายหลังการทาสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีประสบกับปญั หาอุปสรรคเนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งต่ อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่ออายุสญ
ั ญาให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
ออกไปเป็ นเวลา ๒๘๑ วัน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครัง้ ที่ ๑) แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีดงั กล่าว
ทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย จึงเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเพื่อขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ชดใช้ค่าเสียหาย ชาระค่าปรับในสัญญาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทาไว้กบั ส่วนราชการอื่นและให้ขยายระยะเวลา
ทางานตามสัญญาออกไปอีก ซึง่ ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการนัน้ ปรากฏว่า
ผู้ถู กฟ้ องคดีได้ต่ ออายุส ญ
ั ญาให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีอ อกไปอีก ๒๕๓ วัน ตามบันทึกต่ อ ท้า ยสัญ ญา
(ครัง้ ที่ ๒) และได้แ จ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบว่ าผู้ถู กฟ้ องคดีได้แก้ไขปญั หาอุ ปสรรคในการทางาน
ของผูฟ้ ้ องคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าดาเนินการก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน แต่ผฟู้ ้ องคดี
มีหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องกลับไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ต่ออายุสญ
ั ญา
ออกไปเป็นครัง้ ที่ ๓ พร้อมทัง้ แจ้งว่าหากผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ตกลงยินยอม ผูฟ้ ้ องคดีขอยกเลิกสัญญา
โดยไม่เสียค่าปรับ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนื หลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดี
กับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปญั หาการก่อสร้างและยุตคิ วามเดือดร้อนที่เกิดขึน้
กับประชาชน ซึง่ ผลจากการหารือร่วมกันดังกล่าวทาให้ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้ทาสัญญาจ้างบริษทั พ.
เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีให้ความยินยอม และผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตกลงทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความซึง่ มีสาระสาคัญ คือ ผู้ถูกฟ้องคดียอมขยายระยะเวลาการทางานก่อสร้าง
ออกไปอีก ๒๔๐ วัน และยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้รบั จ้างช่วงเพื่อทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้รบั ผิด ชอบในผลงานที่ผู้รบั จ้างช่ว งทาไปเสมือนหนึ่ งเป็ นการกระทาของ
ผู้ฟ้ องคดี ทัง้ นี้ ผู้ถู กฟ้ องคดีไม่ ติดใจเรียกร้องค่ าปรับรวมทัง้ ค่ าเสียหายใดๆ จากผู้ฟ้ องคดี
ซึ่งคณะอนุ ญาโตตุ ลาการได้มคี าชี้ขาดให้เป็ นไปตามสัญญาประนี ประนอมยอมความดังกล่ า ว
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดียนิ ยอมให้ผฟู้ ้ องคดีจา้ งบริษทั พ.
เป็ นผู้รบั จ้างช่ วง และได้ต่ ออายุส ญ
ั ญาให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีออกไปอีก ๕๘๕ วัน ตามบันทึกต่ อท้าย
สัญญา (ครัง้ ที่ ๓) แต่ ผู้ฟ้ องคดีและบริษัท พ. มิได้เข้าทางานตามสัญญา ผู้ถู กฟ้องคดีจงึ ใช้สทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาและมีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีเ ป็ นผู้ท้งิ งาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไ ด้ย่นื อุ ทธรณ์ ค าสังดั
่ งกล่าว
แต่รฐั มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีคาสังยกอุ
่
ทธรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ต่ อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดาเนินการริบหลักประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่สี งให้
ั ่ ผู้ฟ้องคดี
เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๕๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตามข้อ ๑๓๙ ๒๑ ของข้อ บัญ ญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง การพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ นัน้
การที่ผู้ว่ าราชการกรุง เทพมหานครจะมีค าสังให้
่ ผู้ฟ้อ งคดีเ ป็ นผู้ท้งิ งาน จะต้องมีพ ฤติก ารณ์
ตามเงื่อนไขของการออกคาสัง่ ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญา และประการทีส่ อง การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว จะต้องเป็ นการไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดดาเนินการ
ก่อสร้างก่อนครบกาหนดเวลาทางานแล้วเสร็จตามสัญญา และงานก่อสร้างยังคงเหลือปริมาณ
ที่ต้อ งด าเนิ น การอีก ร้อ ยละ ๖๙.๖๖ ของปริม าณงานทัง้ หมด จึง เห็น ได้ว่ า การที่ผู้ฟ้ องคดี
หยุดดาเนินการก่อสร้างและมิได้เข้าทางานก่อสร้างดังกล่าว เป็ นการกระทาที่เข้าลักษณะของ
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีไ ด้แ ก้ไ ขปญั หา
อุปสรรคในการทางานของผู้ฟ้องคดีจนผูฟ้ ้ องคดีสามารถเข้าทางานก่อสร้างตามสัญญาได้แล้ว
การที่ผู้ฟ้ องคดีห ยุดด าเนิ นการก่ อ สร้างและมิไ ด้เ ข้า ทางานก่ อ สร้า งตามสัญ ญา จึง เป็ นการ
ไม่ป ฏิบ ัติต ามสัญ ญาโดยไม่ มเี หตุ ผ ลอันสมควร ซึ่ง การที่ผู้ฟ้ องคดีว่ า จ้า งบริษัท พ. ให้เ ป็ น
ผู้ร ับ จ้า งช่ ว ง ก็ ม ิไ ด้ ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีห ลุ ด พ้ น ความรับ ผิด ต่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต ามสัญ ญาพิพ าท
ประกอบกับข้อ สัญ ญาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่ างผู้ฟ้ องคดีกบั ผู้ถู กฟ้ องคดี
ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี โ ดยผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครที่ส ัง่ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ท้ิง งาน
จึง เป็ น ค าสัง่ ที่ช อบด้ ว ยกฎหมาย พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๖๘๓/๒๕๕๔)

๒๑

ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๑๓๙ ให้ห วั หน้ า หน่ ว ยงานเสนอปลัด กรุง เทพมหานครเพื่อ พิจ ารณาผู้ท่ีไ ด้ร ับการคัด เลือ กแล้ว ไม่ย อม
ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีห่ น่วยงานกาหนด หรือคู่สญ
ั ญาของกรุงเทพมหานครไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลง
นัน้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เป็ นผู้ท้งิ งานและให้หน่ วยงานเจ้าของเรื่องรีบส่งชื่อ ผูท้ ้งิ งานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณา หากเห็นด้วยให้แจ้งเวียนให้หน่ วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทราบ พร้อมทัง้ แจ้งผูท้ ้งิ งานรายนัน้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ในกรณีผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยให้แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งทราบ
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

บทที่ ๒๐
คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๑. สัญญาทางปกครองตามที่ ก ฎหมายก าหนด (มาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จดั ตัง้
ศาลปกครองฯ)
๑.๑ สัญญาสัมปทาน
๑.๑.๑ การเกิ ดสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๑.๒ ผลของสัญญา
- การชาระค่าปรับตามสัญญา
กรณี ที่ ส ัญ ญาให้ สิ ท ธิ และดู แ ลบ ารุ ง รัก ษาศาลาที่ พ ัก ผู้โ ดยสาร
รถประจ าทางระหว่ า งผู้ฟ้ องคดี ก บั กรุง เทพมหานครได้ ก าหนดอัตราค่ าปรับจากการ
ค้างชาระค่าตอบแทนรายปี และค่าใช้สิทธิ รายเดือนไว้ร้อยละห้ าต่ อวันของเงิ นที่ ค้างชาระ
แม้ผ้ฟู ้ องคดี จะทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่ าปรับดังกล่าวตัง้ แต่ ก่อนลงนามในสัญญา
แล้วก็ตาม แต่ เมื่อพิ จารณาวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ ต้องการให้ มีศาลาที่ พกั ผู้โดยสาร
รถประจ าทางไว้ บริ ก ารประชาชนตามหน้ าที่ ห ลักในการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครไม่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเอง เพียงแต่
ให้ สิ ท ธิ แก่ ผ้ ูฟ้ องคดี ใ นการหาประโยชน์ จ ากการโฆษณา ซึ่ ง ต้ อ งแบ่ ง รายได้ ใ ห้ แ ก่
กรุง เทพมหานครในรูปของค่ าใช้ สิ ท ธิ รายเดื อ นและค่ าตอบแทนรายปี แล้ วเห็นได้ ว่า
อัตราค่าปรับดังกล่าวสูงเกิ นส่วนและไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ฟู ้ องคดี สมควรลดอัตราเบี้ยปรับลง
ให้มีจานวนเท่ากับที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนด
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ทาสัญญาให้สทิ ธิและดูแลบารุงรักษา
ศาลาที่พ ัก ผู้โ ดยสารรถประจ าทางเขตพื้น ที่ก ลุ่ ม บู ร พาและเจ้า พระยา จ านวน ๒๕๐ หลัง
กับผู้ฟ้ อ งคดี โดยมีข้อ สัญ ญาก าหนดให้ผู้ฟ้ อ งคดีร้อื ถอนศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจาทาง
ของเดิมและก่อสร้างใหม่ทงั ้ หมดตามแบบ ณ จุดเดิม หรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กาหนด ให้แล้วเสร็จ
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ภายใน ๑๕๐ วัน นั บแต่ ว ันลงนามในสัญญา โดยผู้ ฟ้ องคดีเป็ นผู้ร ับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายในการ
ด าเนิ นการเอง หากผู้ ฟ้ องคดีก่ อ สร้า งไม่ แ ล้ ว เสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีและมีสทิ ธิรบิ หลักประกันสัญญา รวมทัง้ มีสทิ ธิเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ฟ้องคดีได้ อุปสรรคและข้อขัดข้องใดๆ ซึ่งมิใช่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
หรือกิจการที่ควบคุมโดยรัฐบาลไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พายุ น้ าท่วม
กบฏ การนัดหยุดงานของชาติหรือของท้องถิน่ หรือเหตุอ่นื ใดทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ผู้ฟ้ อ งคดีจะนามาเป็ นเหตุ ใ นการขยายเวลาให้แ ล้วเสร็จไม่ได้ หรือ จะนามาเป็ นข้อ อ้าง
ปดั ความรับผิด ไม่ไ ด้ และในทันทีท่กี ารก่ อ สร้างแล้ว เสร็จ ศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจาทาง
จะตกเป็ น กรรมสิท ธิข์ องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ต้ อ งช าระเงินและหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผฟู้ ้ องคดี ทัง้ นี้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตกลงยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผูเ้ ดียว
ได้รบั ประโยชน์ในการใช้สทิ ธิโฆษณาตามเนื้อที่ซ่งึ จัดให้มขี น้ึ ณ ศาลาทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารรถประจาทาง
แต่ละแห่งเพื่อประโยชน์ทางการค้าเป็ นเวลา ๓ ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๕๐ วัน
และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต่ อ อายุ ส ัญ ญาให้โ ฆษณาอีก ๒ ครัง้ ครัง้ ละ ๓ ปี หากผู้ ฟ้ องคดี
ปฏิบตั ติ ามสัญญาถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ ผู้ฟ้องคดีต้องชาระค่าใช้สทิ ธิค่าตอบแทนตามสัญญา
ได้แก่ ค่าใช้สทิ ธิรายเดือนต่อศาลาหนึ่งหลัง หากไม่ชาระตามสัญญาจะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ร้อ ยละ ๕ ต่ อ วัน ของค่ าใช้ส ิทธิ ร ายเดือ นนั บ แต่ ว ัน ผิด นั ด เป็ น ต้ น ไปจนกว่ า จะช าระเสร็จ
ส่วนค่าตอบแทนรายปี นนั ้ ผูฟ้ ้ องคดีต้องชาระจานวน ๓ งวด เป็ นเวลา ๓ ปี หากไม่ชาระตามสัญญา
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๕ ต่อวัน ของค่าตอบแทนต่อปีนบั แต่วนั ผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่า
ั หาหลายประการ
จะช าระเสร็จ ปรากฏว่ า ภายหลัง จากท าสัญ ญาผู้ฟ้ องคดีป ระสบกับ ป ญ
ทาให้งานก่อสร้างล่าช้า อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดียงั ผิดนัดไม่จ่ายค่าใช้สทิ ธิรายเดือนและค่าตอบแทน
ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีชาระค่ าตอบแทนรายปี และค่ าใช้สทิ ธิ
รายเดือ นที่ ค้ า งช าระพร้ อ มค่ า ปรับ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ม่ ไ ด้ ช าระเงิน ดัง กล่ า วแต่ ไ ด้ ย่ ืน ข้ อ เสนอ
เพื่อขอปรับปรุงสัญญาเกี่ยวกับระยะเวลาในการชาระค่าใช้ส ิทธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี
ตามสัญญา แต่ ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ เห็นว่ าไม่มเี หตุ ผลอันสมควรและได้แจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญาโดยเคร่ง ครัด ต่ อ ไป ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดีมหี นัง สือ ถึง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เพื่อ ขอชาระ
ค่าตอบแทนรายปี และค่าใช้สทิ ธิรายเดือนที่ค้างชาระ แต่ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่พจิ ารณาการขอ
ช าระหนี้ ด ัง กล่ า ว และได้ แ จ้ง บอกเลิก สัญ ญากับ ผู้ ฟ้ องคดี พร้อ มทัง้ เรีย กให้ ผู้ฟ้ องคดีแ ละ
ผู้ฟ้อ งคดีร่วมในฐานะธนาคารผู้ค้ าประกันสัญญาร่วมกันชาระเงินที่ค้างชาระตามสัญญาให้แก่
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ หลังจากนัน้ ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทาสัญญากับบริษัท จ. (ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๓)
ให้สทิ ธิและดูแลบารุงรักษาศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครต่อจาก
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้อ งต่ อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือ คาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาพิพาท และให้ยอมรับการปรับปรุงข้อเสนอในการชาระค่าตอบแทนรายปี
และค่าใช้สทิ ธิรายเดือนของผูฟ้ ้ องคดี ขอให้งดค่าปรับตามสัญญา และเพิกถอนสัญญาทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ท าไว้ ก ับ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ ทัง้ นี้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ และผู้ ว่ าราชกากรุ งเทพมหานคร
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ได้ฟ้องแย้งขอให้ผฟู้ ้ องคดีและผูฟ้ ้ องคดีรว่ มร่วมกันรับผิดชาระเงินค่าตอบแทน
รายปี และค่าใช้สทิ ธิรายเดือนพร้อมค่าปรับ รวมทัง้ ค่าเสียหายซึ่งเป็ นผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่อง
จากการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีผดิ สัญญาให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ส่งมอบศาลาทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารรถประจาทางล่าช้า
กว่ากาหนด และผิดนัดไม่ชาระค่าใช้สทิ ธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี ตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จึงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีทราบเงื่อนไขต่างๆ ก่อนลงนามในสัญญา
และเป็ นฝ่ายเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนรายปี และค่าใช้สทิ ธิรายเดือนเอง โดยผู้ฟ้องคดี
ได้ปฏิบตั ติ ามสัญญามาเป็ นเวลา ๑ ปี แล้ว ไม่มขี อ้ ขัดข้องใด นอกจากนี้ ในระหว่างทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ขอแก้ไขสัญญาก็ไม่เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีใช้อ้างเพื่อไม่ต้องชาระค่าตอบแทนรายปี และค่าใช้จ่าย
รายเดือ นแต่ อย่างใด เนื่องจากหากมีการแก้ไขสัญ ญาก็ส ามารถให้มผี ลย้อ นหลังได้ อีกทัง้
หากผูฟ้ ้ องคดีมเี จตนาทีจ่ ะชาระเงินดังกล่าวจริง ก็สามารถนาเงินไปวาง ณ สานักงานวางทรัพย์ได้
การบอกเลิกสัญญาของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่จาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ส าหรับค่ า ใช้ ส ิท ธิรายเดือ นและค่ า ตอบแทนรายปี ท่ีผู้ฟ้ อ งคดีผ ิด นัด ไม่ ช าระตาม
สัญญานัน้ ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีคา้ งชาระค่าใช้สทิ ธิรายเดือน เดือนละ ๔๑๒,๕๐๐ บาท เป็ นเวลา
๑๕ เดือ น รวมเป็ นเงิน ๖,๑๘๗,๕๐๐ บาท และค้างชาระค่ าตอบแทนรายปี จานวน ๒ งวด
รวมเป็นเงิน ๑๘,๑๐๔,๑๖๖ บาท แต่สาหรับค่าปรับกรณีผดิ สัญญาซึง่ กาหนดไว้รอ้ ยละ ๕ ต่อวัน
นัน้ แม้ว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีจ ะทราบเงื่อ นไขดัง กล่ า วก่ อ นลงนามในสัญ ญาแล้ว ก็ต าม แต่ เ ห็น ได้ว่ า
เป็นอัตราทีส่ งู เกินควรและไม่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญาทีต่ ้องการ
ให้ม ีศ าลาที่พ ัก ผู้โ ดยสารรถประจ าทางไว้บ ริก ารประชาชนที่อ าศัย อยู่ใ นกรุง เทพมหานคร
ตามหน้าทีห่ ลักในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อจัดให้มสี งิ่ สาธารณู ปโภคของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ต้อ งใช้ง บประมาณในการก่ อ สร้างเองแต่ อ ย่างใด เพียงแต่ ใ ห้ส ิท ธิ
ผูฟ้ ้ องคดีซ่งึ เป็ นผูล้ งทุนก่อสร้างในการหาประโยชน์ จากการโฆษณาเท่านัน้ ซึง่ ต้องแบ่งรายได้
ให้กบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในรูปของค่าใช้สทิ ธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทาสัญญากับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ผลประโยชน์
จากค่าใช้สทิ ธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี ในจานวนเดียวกับทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้จากผูฟ้ ้ องคดี
โดยที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ต้องลงทุนก่อสร้างศาลาทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองแล้ว
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เห็นได้ว่า การกาหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๕ ต่อวัน ของค่าใช้สทิ ธิรายเดือนและค่าตอบแทน
รายปี ท่ีค้า งช าระ ไม่ เ หมาะสมและไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู้ฟ้ องคดี ซึ่ง ศาลมีอ านาจลดลงได้ต าม
มาตรา ๓๘๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
ข้อ ๑๓๔ ๒ ซึ่งก าหนดค่ าปรับอยู่ระหว่ างร้อ ยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ต่ อวัน เว้นแต่ งานก่ อสร้าง
สาธารณูปโภคที่มผี ลกระทบต่อการจราจรให้กาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน จึงเห็นควร
กาหนดค่าปรับจากการผิดสัญญา อันได้แก่ ค่าปรับจากการค้างชาระค่าใช้สทิ ธิรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน ของค่าใช้สทิ ธิรายเดือนที่ค้างชาระ และค่าปรับจากการค้างชาระค่าตอบแทน
รายปีในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน ของเงินค่าตอบแทนรายปีทค่ี า้ งชาระ รวมค่าใช้สทิ ธิรายเดือน
พร้อ มค่ า ปรับ และค่ า ตอบแทนรายปี พ ร้อ มค่ า ปรับ เป็ น เงินทัง้ สิ้น ๒๒,๖๙๗,๗๖๔.๒๐ บาท
นอกจากนี้ ผูฟ้ ้ องคดียงั ต้องรับผิดเสียค่าปรับกรณีไม่สามารถส่งมอบศาลาทีพ่ กั ผู้โดยสารได้ทนั
ตามกาหนดเวลาในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อศาลาหนึ่งหลัง เป็นเงิน ๑,๙๐๖,๐๐๐ บาท ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ด้วย สาหรับค่าเสียหายรวมทัง้ ผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่องจากการผิดสัญญา
ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ อ้ า งว่ า ต้ อ งรับ ภาระในการดู แ ลและบ ารุ ง รัก ษาศาลาที่พ ัก ผู้โ ดยสาร
แทนผู้ฟ้องคดี ทาให้ต้องสูญเสียรายได้เป็ นค่าตอบแทนรายปี และค่าใช้สทิ ธิรายเดือนรวมเป็ นเงิน
๒,๗๒๗,๐๘๔ บาท นัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีสทิ ธิเรียกค่าตอบแทนรายปีจนครบอายุสญ
ั ญา
และยังมีสทิ ธิได้รบั ค่าปรับตามสัญญาซึ่งเป็ นการชดใช้ค่า เสียหายโดยรวมอยู่แล้ว จึงไม่มเี หตุ
ทีจ่ ะกาหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้อกี
เมื่อ ได้ว ินิจฉัยแล้ว ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นฝ่ายผิด สัญ ญา และการบอกเลิก สัญ ญาของ
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีร่วมในฐานะผู้ออกหนังสือค้าประกันจึงต้องร่วม
รับผิดตามหนังสือค้าประกันให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ทัง้ นี้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทวงถามให้ผฟู้ ้ องคดี
๑

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็ นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควร
เพียงใดนัน้ ท่านให้พเิ คราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพีย งทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ
เมือ่ ได้ใช้เงินตามเบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓๔ การท าสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงเป็ น หนัง สือ นอกจากการจ้า งที่ป รึก ษาให้ก าหนดค่ า ปรับ เป็ น รายวัน
ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ยี งั ไม่ได้รบั มอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงาน
ทัง้ หมดพร้อ มกัน ให้กาหนดค่ าปรับเป็ น รายวัน เป็ น จานวนเงิน ตายตัว ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน้
แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคทีม่ ผี ลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนัน้ แต่อาจจะกาหนดขัน้ สูงสุดของการปรับก็ได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี กวพ. กาหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
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ชาระหนี้พร้อมค่าปรับภายหลังจากทีผ่ ฟู้ ้ องคดีผดิ นัดชาระหนี้ ไม่เป็ นเหตุทาให้ถอื ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ยอมผ่อนเวลาการชาระหนี้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด พิพากษาให้ผฟู้ ้ องคดีชาระเงินค่าใช้สทิ ธิ
รายเดือนพร้อมค่ าปรับและค่ าตอบแทนรายปี พร้อมค่ าปรับ เป็ นเงิน ๒๒,๖๙๗,๗๖๔.๒๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชาระเสร็จ และค่าปรับ
ในการส่งมอบศาลาที่พกั ผู้โดยสารล่าช้า เป็ นเงิน ๑,๙๐๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี นั บถัด จากวัน ฟ้ อ งแย้ง จนกว่ า จะชาระเสร็จให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ทัง้ นี้
ให้ชาระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา และให้ผู้ฟ้องคดีร่วมใช้เงิน
ตามหนัง สือ ค้ าประกันให้แ ก่ ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา
โดยเมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีร่วมใช้เงินดังกล่าวแล้วให้หกั เงินจานวนข้างต้นออกจากจานวนเงินทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
จะต้ อ งช าระแก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ตามค าพิพ ากษา (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๑๗ - ๑๘/๒๕๕๕)
๑.๒ สัญญาที่ให้จดั ทาบริ การสาธารณะ
๑.๒.๑ การเกิ ดสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๒.๒ ผลของสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค
๑.๓.๑ การเกิ ดสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓.๒ ผลของสัญญา
๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงิ นค่าจ้าง
ในการตรวจรับ มอบงานก่ อ สร้ า งตามสัญ ญา คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างต้องยึดถือแบบแปลนก่อสร้างตามสัญญาเป็ นหลักในการตรวจรับมอบงาน
มิ ใช่ แบบแปลนแนบท้ ายเอกสารจัดซื้ อจัดจ้ าง การที่ เอกชนผู้รบั จ้ างไม่ได้ ก่อสร้างงาน
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ตามแบบแปลนแนบท้ ายสัญ ญา แต่ ไ ด้ ก่อ สร้ างงานตามแบบแปลนแนบท้ ายเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง โดยเข้าใจว่าแบบแปลนดังกล่าวมีลกั ษณะเช่ นเดียวกัน ถือเป็ นความเข้าใจผิ ด
ของเอกชนผู้ร บั จ้ า งเอง อี ก ทัง้ เอกชนผู้ร บั จ้ า งในฐานะผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เกี่ ย วกับ
การก่อสร้างย่อมต้ องทราบวิ ธีปฏิ บตั ิ ของการก่อสร้างเป็ นอย่างดีว่าจะต้ องปฏิ บตั ิ เช่ นไร
การที่ เร่งรีบลงมือก่ อสร้างงานตามสัญญาจนผิ ดปกติ เป็ นเหตุให้ ละเลยการตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้วนของสัญญาและแบบแปลนแนบท้ ายสัญญา จึงเป็ นความบกพร่อง
ของเอกชนผูร้ บั จ้างเอง กรณี มิใช่เหตุที่จะนามาปฏิ เสธความรับผิดตามสัญญาได้
ส่ ว นการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแบบแปลนแนบท้ า ยสัญ ญานั ้น แม้ จ ะ
แตกต่ างไปจากแบบแปลนที่ เอกชนผู้รบั จ้างซื้ อมาจากการจัดซื้ อจัดจ้ างก็ตาม แต่ หาก
มิ ใช่ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้ าง
ไม่จาต้องแจ้งให้เอกชนผูร้ บั จ้างทราบก่อนลงนามในสัญญา
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางบัว ทอง (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี) ทาสัญ ญาจ้างให้
ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลั ท์ติกคอนกรีต ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏว่าเมื่อผูฟ้ ้ องคดีส่งมอบงาน
ตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี
ยังก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามแบบแปลนทีก่ าหนดในสัญญา กล่าวคือ ระดับความสูงของถนน
ไม่เป็ นไปตามแบบแปลน และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดาเนินการวางท่อระบายน้ าจานวน ๒ จุด รวมทัง้
ยังไม่ได้นาหินคลุกมาลงไหล่ทางบางส่วนตามแบบแปลนแนบท้ายสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้ม ี
หนัง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีแ ก้ไ ขงานก่ อ สร้า ง แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ ไ ด้ด าเนิ นการแก้ไ ขงานดัง กล่ า ว
เนื่องจากเห็นว่าได้ก่ อสร้างถู ก ต้อ งตามแบบแปลนในเอกสารสอบราคาแล้ว การกระทาของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจาก
ท าการแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงแบบแปลนก่ อ สร้า งถนนโดยไม่ จ ัด ท าเป็ น ประกาศเพิ่ม เติม และ
ไม่ ประกาศหรือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบถึง การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า ว ต่ อ มา ผู้ฟ้ องคดี
ได้รอ้ งขอความเป็ นธรรมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างข้างต้นต่อผูว้ ่าราชการ
จังหวัด นนทบุร ี ซึ่งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายอ าเภอ
บางบัวทองแต่ งตัง้ ได้ความว่า ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างและ
ผูอ้ นุมตั แิ บบแปลน และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทองในฐานะผูเ้ ห็นชอบแบบแปลน
และพยานในสัญ ญาจ้า งพิพ าทไม่ ท ราบว่ า มีก ารแก้ ไ ขเปลี่ย นแบบแปลนแนบท้า ยสัญ ญา
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โดยเข้าใจว่าเป็ นแบบแปลนชุ ดเดียวกับที่จาหน่ ายให้แก่ ผู้ฟ้อ งคดี และผู้ควบคุมงานก่ อสร้าง
ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้แบบแปลนที่ยงั ไม่ได้แก้ไขเป็ นแบบควบคุมงานก่ อสร้าง อีกทัง้ ไม่ไ ด้
รายงานปญั หาดัง กล่ าวให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทราบ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ าการที่ผู้ถู กฟ้ อ งคดีไม่ประกาศ
หรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนดังกล่าวเป็ นความบกพร่อ ง
ของผู้ถูกฟ้ องคดีโดยตรง แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีช้แี จงว่า แบบแปลนแนบท้ายสัญญากับแบบแปลน
ที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ จากผู้ ถู ก ฟ้ องคดีพ ร้อ มเอกสารสอบราคามีร ายละเอีย ดและสาระส าคัญ
เช่นเดียวกัน โดยมีค่าระดับของการก่อสร้างถนนและตาแหน่ งหมุดอ้างอิงตรงกัน แต่เจ้าหน้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แรเงาเพิม่ เติมบริเวณจุดเริม่ ต้นซึง่ เป็ นส่วนของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
เป็ น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่ง เมื่อ รวมเป็ น ระยะทางทัง้ หมดจะได้ ๑,๐๐๐ เมตร
ตามสัญ ญา ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ฟ้ อ งขอให้ผู้ถูก ฟ้ องคดีต รวจรับงานก่ อ สร้างตามสัญ ญาและจ่ายเงิน
ค่าจ้างจานวน ๑,๑๙๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ องคดีด าเนิ น การก่ อ สร้า งงานพิพ าท
โดยอาศัยแบบแปลนก่อสร้างจานวน ๑ แผ่น คือ แผ่นที่ ๑/๒ ที่ได้รบั มาพร้อมกับเอกสารสอบราคา
โดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนว่ามีความถูกต้องหรือสอดคล้องกับแบบแปลน
แนบท้ายสัญญาหรือไม่ จนกระทังขอส่
่ งมอบงานก่อสร้างพิพาท ซึง่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วเห็นว่างานทีข่ อส่งมอบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา เห็นได้ว่า
การดาเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้า งดังกล่ าวเป็ นการปฏิบ ัติหน้ า ที่ต ามข้อ ๔๘๓
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ทีก่ าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างโดยตรวจสอบ
กับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา และให้มอี านาจสังเปลี
่ ่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็ นไปตามแบบรูป
รายการละเอีย ดและข้อ ก าหนดในสัญ ญา เมื่อ เอกสารแนบท้า ยสัญ ญาในส่ ว นแบบแปลน
โครงการก่อสร้างเป็ นเอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทีต่ ้องยึดถือแบบแปลนตามสัญญาเป็ นหลักในการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง มิใช่
๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าทีด่ งั นี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมทีผ่ คู้ วบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ
กับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทัง้ รับทราบหรือ พิจารณาการสังหยุ
่ ดงาน หรือพักงาน
ของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานประธานกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาสังการต่
่
อไป
ฯลฯ
ฯลฯ
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แบบแปลนแนบท้ายเอกสารสอบราคาดังที่ผู้ฟ้องคดีได้ยดึ ถือปฏิบตั มิ า ดังนัน้ การที่ผู้ฟ้องคดี
ไม่ไ ด้ก่ อ สร้า งถนนตามแบบแปลนแนบท้ายสัญ ญา แต่ ได้ก่ อ สร้า งตามแบบแปลนแนบท้า ย
เอกสารสอบราคา โดยเข้าใจว่าแบบแปลนดังกล่าวมีลกั ษณะเช่นเดียวกันนัน้ ถือเป็ นความเข้าใจผิด
ของผู้ฟ้องคดีเอง อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพก่อสร้างย่อมต้องทราบวิธปี ฏิบตั ิ
ของการก่อสร้างเป็ นอย่างดีว่าจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ลงนามในสัญญา
ที่เ จ้า หน้ า ที่ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้จ ดั ท าเป็ น ชุ ด ไว้เ รียบร้อ ยแล้ว โดยไม่ ม ีก ารตรวจสัญ ญาว่ า
มีแบบแปลนจานวนกี่แผ่น หลังจากลงนามในสัญญาแล้วผูฟ้ ้ องคดีกม็ ไิ ด้นาสัญญาทีล่ งนามแล้ว
กลับไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้นาตราสาคัญมาประทับ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือ แจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างว่ าพร้อมที่จะเข้าดาเนิ นการก่ อสร้างตามสัญญาแล้ว จึงเห็นได้ว่ า
ผูฟ้ ้ องคดีมคี วามเร่งรีบลงมือก่อสร้างงานตามสัญญาจนผิดปกติ เป็ นเหตุให้ละเลยมิได้ตรวจสอบ
ความถู กต้องครบถ้วนของสัญญาและแบบแปลนแนบท้ายสัญ ญา ความบกพร่อ งจึงเกิดจาก
ผูฟ้ ้ องคดีเอง มิใช่เหตุท่จี ะนามาปฏิเสธเพื่อไม่ต้องรับผิดตามสัญญา เพราะวิธกี ารหรือขัน้ ตอน
การทาสัญ ญาถือ ว่าเป็ นขัน้ ตอนส าคัญ การที่ผู้ฟ้อ งคดีไ ม่ต รวจสอบความถู กต้องของสัญญา
หรือ แบบแปลนแนบท้ายสัญ ญาก่ อ นลงนามผูกพัน ในสัญ ญา ถือ เป็ น ความประมาทเลินเล่ อ
ของผู้ฟ้องคดีเอง อีกทัง้ หากผู้ฟ้องคดีใช้ความสังเกตเช่นวิญญูชนทัวไปก็
่ จะต้องตรวจพบว่า
แบบแปลนก่อสร้าง แผ่นที่ ๑/๒ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีอ้างว่าได้รบั มาจากการซือ้ เอกสารสอบราคาจานวน
๑ แผ่น น่ าจะมีส่วนที่ขาดหายไป เพราะย่อมแสดงว่าเอกสารแบบแปลนดังกล่าวน่ าจะมีจานวน
๒ แผ่น ซึง่ ตรงกับแบบแปลนแนบท้ายสัญญา โดยส่วนทีข่ าดหายไป คือ แผ่นที่ ๒/๒ จึงสมควร
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะได้แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทราบเพื่อแก้ไขก่อนลงนามในสัญญา แต่ผฟู้ ้ องคดีกลับลงชื่อ
ในแบบแปลนแนบท้ายสัญญาทัง้ สองแผ่นด้วยตนเอง กรณีจงึ ต้องถือว่าผูฟ้ ้ องคดีรบั ทราบในวัน
ทาสัญญาแล้วว่าแบบแปลนแนบท้ายสัญญามีจานวน ๒ แผ่น มิใช่เพียงแผ่นเดียวตามแบบแปลน
ก่อสร้างแนบท้ายเอกสารสอบราคาที่ผฟู้ ้ องคดีซ้อื มา ส่วนการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีได้แรเงาจุดเริม่ ต้น
ของโครงการระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งเป็ นส่วนของถนนคอนกรีตเดิมในแบบแปลน
แนบท้ายสัญ ญา เพื่อ แสดงให้เ ห็น ว่ า ส่ ว นที่ต้อ งลาดยางแอสฟ ลั ท์ติก ทับ ถนนคอนกรีต เดิม
เป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร อย่างไรก็ดี เมื่อรวมงานก่อสร้างถนนบริเวณทีเ่ ป็ นลูกรังเดิม
กับระยะทางดังกล่าวแล้ว จะมีระยะทางทัง้ หมด ๑,๐๐๐ เมตร ตามข้อกาหนดในสัญญา อีกทัง้
รายละเอีย ดของแบบแปลนทัง้ สองชุด ได้ก าหนดค่ าระดับ และค่ า ระดับอ้างอิง B.M. ถู ก ต้อ ง
ตรงกันทุกประการ ส่วนการก่ อสร้างท่อระบายน้ านัน้ ตามเอกสารสอบราคาระบุว่า ผู้ฟ้องคดี
จะต้องก่อสร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และตามสัญญาได้ระบุไว้ชดั แจ้งว่า
ให้ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบตั งิ านดาเนินการปรับพืน้ ที่เดิมพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่ น และวางท่อลอด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จึงเห็นได้ว่างานวางท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
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เป็ นงานตามสัญญา ส่วนการจะกาหนดว่าจะก่อสร้างหรือวางท่อดังกล่าวบริเวณใดเป็ นเรื่ องที่
ต้อ งไปตรวจสอบจากพื้นที่จริงและสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ต่ อ ไป ดังนัน้ การแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแนบท้ายสัญญา แม้จะแตกต่ างจากแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีซ้อื มาจาก
การสอบราคาก็ต าม แต่ ก็มใิ ช่ก ารแก้ไขในส่ ว นที่เ ป็ นสาระสาคัญ ตามข้อ ๓๓ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงไม่จาต้อง
แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบก่อนลงนามในสัญญาแต่อย่างใด ดังนัน้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่ดาเนินการแก้ไข
หรือ ปรับ ปรุ ง งานก่ อ สร้า งให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามแบบแปลนก่ อ สร้า งตามสัญ ญาตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้แก้ไ ข ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดีจงึ มีส ิทธิป ฏิเ สธไม่ต รวจรับมอบงาน
ของผู้ฟ้องคดี และไม่จาต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดีจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะปฏิบตั ิตาม
สัญ ญาให้ถู ก ต้อ งครบถ้ว นเสียก่ อ น พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๔)

๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๓๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล ส่งให้นายอาเภอทราบ ปิ ดประกาศเผยแพร่การประกวดราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ทีว่ ่าการอาเภอและทีศ่ าลากลางจังหวัดนัน้ และส่งไปประกาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นของจังหวัดนัน้ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี และหากเห็นควรส่งประกาศไปยังผูม้ อี าชีพ
ขายหรือรับจ้างทางานนัน้ โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธอี ่นื อีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาให้ศนู ย์รวมข่าวประกวดราคา และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมภิ าค ทีว่ ่าการอาเภอ และศาลากลางจังหวัดให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องกระทาก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่ายีส่ บิ วันทาการ
(ข้อ ๓๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔)
ข้อ ๓๓ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิม่ เติมเพื่อประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีความจาเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดทีเ่ ป็นสาระสาคัญซึ่งมิได้กาหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคาตัง้ แต่ ต้น ให้จ ัด ทาเป็ น ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และด าเนิ น การตามข้อ ๓๑
โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผทู้ ข่ี อรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
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๒) การเลิ กสัญญา
(๑) การเลิ กสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย
กรณี ที่ ห น่ วยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งไม่ ส ามารถส่ ง มอบ
พื้นที่ ก่อสร้างให้ แก่เอกชนผู้รบั จ้างได้ จึงต่ ออายุสญ
ั ญาออกไปและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนสามารถให้ เ อกชนผู้ร บั จ้ า งเข้ า ด าเนิ นงานก่ อ สร้ า งตามสัญ ญาได้ แ ล้ ว
แต่ เอกชนผู้รบั จ้ างรวมทัง้ ผู้รบั จ้ างช่ วงไม่ได้ เข้ าปฏิ บตั ิ ง านตามกาหนดเวลาในสัญญา
จนกระทังเหลื
่ อระยะเวลาก่อสร้างอีกเพียง ๔ เดือน แต่ ยงั คงมีงานก่อสร้างที่ ต้องดาเนิ นการ
อีกประมาณร้อยละ ๗๐ ของปริ มาณงานทัง้ หมด ถือเป็ นกรณี มีเหตุอนั เชื่ อได้ ว่าเอกชน
ผู้รบั จ้ างไม่ ส ามารถด าเนิ นการก่ อ สร้ า งให้ แล้ วเสร็จ ตามสัญ ญา เข้ า ลักษณะเป็ นการ
ไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้ าหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง
จึงมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญา และมีอานาจออกคาสังลงโทษให้
่
เอกชนผู้รบั จ้างเป็ นผู้ทิ้งงาน
รวมทัง้ มีสิทธิ ริบหลักประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของเอกชนผูร้ บั จ้างได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทาสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุง
ถนนเอกชัย - จอมทอง (โค้งคอกม้า) โดยมีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่
ั หาอุ ปสรรค
๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่ าภายหลัง การท าสัญญา ผู้ ฟ้ องคดีประสบกับป ญ
เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ต่ออายุสญ
ั ญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดีออกไปเป็ นเวลา ๒๘๑ วัน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครัง้ ที่ ๑)
แต่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็นว่ ากรณี ด ังกล่ าวท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับความเสียหาย จึง เสนอข้อ พิพ าทต่ อ
คณะอนุ ญาโตตุลาการเพื่อขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ชาระค่าปรับในสัญญาทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ทาไว้ก ับส่ว นราชการอื่น และให้ขยายระยะเวลาทางานตามสัญ ญาออกไปอีก ซึ่งในระหว่าง
การพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการนัน้ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่ออายุสญ
ั ญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ออกไปอีก ๒๕๓ วัน ตามบันทึก ต่ อ ท้ายสัญ ญา (ครัง้ ที่ ๒) และได้แ จ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบว่ า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แก้ไขปญั หาอุปสรรคในการทางานของผูฟ้ ้ องคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผฟู้ ้ องคดี
เข้าดาเนินการก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน แต่ผฟู้ ้ องคดีมหี นังสือแจ้งข้อเรียกร้องกลับไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดี
เพื่อ ให้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีช ดใช้ ค่ า เสีย หาย ต่ อ อายุ ส ัญ ญาออกไปเป็ น ครัง้ ที่ ๓ พร้อ มทัง้ แจ้ง ว่ า
หากผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ต กลงยิน ยอม ผู้ฟ้ อ งคดีข อยกเลิก สัญ ญาโดยไม่เ สีย ค่ า ปรับ และขอให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีคนื หลักประกันสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีกบั ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงหารือ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปญั หาการก่อสร้างและยุตคิ วามเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน ซึง่ ผลจากการ
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หารือ ร่ ว มกัน ดัง กล่ า วท าให้ ต่ อ มาผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ท าสัญ ญาจ้ า งบริษั ท พ. เป็ น ผู้ ร ับ จ้ า งช่ ว ง
โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีให้ความยินยอม และผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความซึ่งมีสาระสาคัญ คือ ผู้ถูกฟ้องคดียอมขยายระยะเวลาการทางานก่อสร้างออกไปอีก
๒๔๐ วัน และยอมให้ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้รบั จ้างช่วงเพื่อทาการก่ อสร้างให้แล้วเสร็จโดยผู้ฟ้องคดี
เป็ นผู้รบั ผิดชอบในผลงานที่ผู้รบั จ้างช่วงทาไปเสมือนหนึ่งเป็ นการกระทาของผู้ฟ้องคดี ทัง้ นี้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ตดิ ใจเรียกร้องค่าปรับรวมทัง้ ค่าเสียหายใดๆ จากผูฟ้ ้ องคดี ซึง่ คณะอนุ ญาโตตุลาการ
ได้ม ีค าชี้ข าดให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความดัง กล่ า ว ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดี
มีหนังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดียนิ ยอมให้ผู้ฟ้องคดีจา้ งบริษทั พ. เป็ นผู้รบั จ้างช่วง
และได้ต่ออายุสญ
ั ญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดีออกไปอีก ๕๘๕ วัน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครัง้ ที่ ๓)
แต่ผู้ฟ้องคดีและบริษทั พ. มิได้เข้าทางานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและ
มีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูท้ ง้ิ งาน ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้ยน่ ื อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว แต่รฐั มนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลังมีคาสังยกอุ
่ ทธรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดาเนินการริบหลักประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสัง่ ของผู้ถู กฟ้องคดีท่สี งให้
ั ่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ท้งิ งาน และขอให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าหลักประกันสัญญาพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตามข้อ ๑๓๙ ๕ ของข้ อ บัญ ญัติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่อ ง การพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ นัน้ การที่ผู้ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครจะมีค าสัง่ ให้ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ท้ิง งาน
จะต้องมีพฤติการณ์ตามเงื่อนไขของการออกคาสัง่ ๒ ประการ ได้แก่ ประการทีห่ นึ่ง ผูฟ้ ้ องคดี
จะต้องไม่ปฏิบตั ิตามสัญ ญา และประการที่สอง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
จะต้อ งเป็ นการไม่ป ฏิบตั ิต ามสัญ ญาโดยไม่ม ีเ หตุ ผ ลอันสมควร เมื่อ ข้อ เท็จ จริง รับ ฟ งั ได้ว่ า
ผูฟ้ ้ องคดีได้หยุดดาเนินการก่อสร้างก่อนครบกาหนดเวลาทางานแล้วเสร็จตามสัญญา และงาน
ก่ อ สร้า งยัง คงเหลือ ปริม าณที่ต้ อ งด าเนิ น การอีก ร้อ ยละ ๖๙.๖๖ ของปริม าณงานทัง้ หมด
จึง เห็น ได้ ว่ า การที่ผู้ฟ้ องคดีห ยุ ด ด าเนิ น การก่ อ สร้า งและมิไ ด้เ ข้า ท างานก่ อ สร้า งดัง กล่ า ว
๕

ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๑๓๙ ให้ห ัว หน้ า หน่ ว ยงานเสนอปลัด กรุ ง เทพมหานครเพื่อ พิจ ารณาผู้ท่ีไ ด้ร ับ การคัด เลือ กแล้ว ไม่ย อม
ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีห่ น่วยงานกาหนด หรือคู่สญ
ั ญาของกรุงเทพมหานครไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้ อตกลง
นัน้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เป็ นผู้ท้งิ งานและให้หน่ วยงานเจ้าของเรื่องรีบส่งชื่อผูท้ ้งิ งานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณา หากเห็นด้วยให้แจ้งเวียนให้หน่ วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทราบ พร้อมทัง้ แจ้งผูท้ ้งิ งานรายนัน้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ในกรณีผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยให้แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งทราบ
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เป็ นการกระทาที่เข้าลักษณะของการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แก้ไขปญั หาอุปสรรคในการทางานของผูฟ้ ้ องคดีจนผูฟ้ ้ องคดีสามารถเข้าทางาน
ก่อสร้างตามสัญญาได้แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดดาเนินการก่อสร้างและมิได้เข้าทางานก่อสร้าง
ตามสัญญา จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ซึง่ การทีผ่ ู้ฟ้องคดีว่าจ้าง
บริษัท พ. ให้ เ ป็ น ผู้ ร ับ จ้า งช่ ว ง ก็ ม ิไ ด้ ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีห ลุ ด พ้ น ความรับ ผิด ต่ อผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ตามสัญญาพิพาท ประกอบกับข้อสัญญาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดี
โดยผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครทีส่ งให้
ั ่ ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูท้ ง้ิ งาน จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
ส่วนกรณีท่ผี ู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดี เป็ นการแสดงเจตนาลวงหรือนิตกิ รรมอาพรางเพื่อให้บริษทั พ.
ได้เ ข้าเป็ นคู่ส ัญ ญากับผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีแ ทนผู้ฟ้ อ งคดี สัญ ญาประนี ประนอมยอมความดัง กล่ า ว
จึงตกเป็ นโมฆะนัน้ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีกบั ผู้ถูกฟ้องคดีทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
ดังกล่าว เป็ นการทาสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทในชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ
และคณะอนุ ญาโตตุลาการก็ได้มคี าชีข้ าดให้เป็ นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้างต้น
ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง มีห น้ า ที่ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามค าชี้ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการและปฏิบ ัติ ต าม
สัญญาประนีประนอมยอมความด้วย ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง๖ แห่งพระราชบัญญัติ
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเองที่เป็ นฝ่ายเสนอ
ว่าจ้างบริษทั น. ให้เข้าทางานในส่วนที่เหลือตามสัญญา และผูฟ้ ้ องคดีเองที่เป็ นฝ่ายยื่นหนังสือ
ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้ความยินยอมในการจ้างช่วงบริษทั พ. ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือเดียวกับบริษทั น.
จนกระทัง่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม ีห นั ง สือ แจ้ ง ยิน ยอมให้ ผู้ ฟ้ องคดีจ้า งช่ ว งดัง กล่ า ว การท าสัญ ญา
ประนี ป ระนอมยอมความระหว่ า งผู้ฟ้ อ งคดีก ับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง มิไ ด้เ ป็ นการแสดงเจตนาลวง
หรือนิ ติกรรมอ าพรางแต่ อย่างใด ส าหรับกรณี ท่ีผู้ฟ้ องคดีอ้างว่ า ผู้ฟ้ องคดีได้บอกเลิกสัญญา
กับผู้ถูกฟ้องคดีก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ท้งิ งานนัน้ โดยที่สญ
ั ญาพิพาท
เป็ นสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่อาจเลิกสัญญาทางปกครองได้ฝ่ายเดียวโดยปราศจาก
ความยินยอมของผูถ้ ูกฟ้องคดี ดังนัน้ เมือ่ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีใช้สทิ ธิเลิกสัญญาเกิดจากผูฟ้ ้ องคดี
ไม่เข้าดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา และผูฟ้ ้ องคดีเป็ นฝ่ายประพฤติผดิ สัญญาเอง ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึงมีสทิ ธิรบิ หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาของผูฟ้ ้ องคดีได้ตามข้อสัญญา การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี

๖

พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ว่าจะได้
ทาขึน้ ในประเทศใดให้ผกู พันคู่พพิ าท และเมือ่ ได้มกี ารร้องขอต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจย่อมบังคับได้ตามคาชีข้ าดนัน้
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๖๕

ใช้สทิ ธิรบิ หลักประกันสัญญาของผู้ฟ้อ งคดีจงึ เป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา
ยกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๓/๒๕๕๔)
การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการตรา
เทศบัญญัติ ง บประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม เป็ นขัน้ ตอนการตระเตรี ยมเงิ นงบประมาณ
เพื่ อจัดสรรใช้ จ่ ายส าหรับด าเนิ นการก่ อสร้ างตามที่ สภาเทศบาลได้ อนุ มตั ิ โครงการไว้
อันมีลกั ษณะเป็ นการกระท าทางปกครองฝ่ ายเดี ย วที่ แยกออกจากตัวสัญ ญา ดัง นั ้น
การที่ เ ทศบาลท าสัญ ญาจ้ า งให้ เ อกชนก่ อ สร้ า งงานโครงการของเทศบาลโดยไม่ ไ ด้
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่ได้ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม
แม้จะเป็ นการไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุของหน่ วยการ
บริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่ น แต่ กไ็ ม่มีผลทาให้ สญ
ั ญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวตกเป็ นโมฆะ
สัญญายังคงมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาต่อไป
อย่ างไรก็ตาม การที่ เทศบาลไม่ มี ง บประมาณเพี ย งพอที่ จะ
ดาเนิ นการก่ อสร้างตามสัญญาจ้าง ถือเป็ นปั ญหาทางการเงิ นที่ เทศบาลต้ องบริ หารจัดการ
เพื่ อให้ มี เงิ นงบประมาณเพี ยงพอส าหรับการด าเนิ นกิ จการทางปกครอง ประกอบกับ
สัญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งโครงการของเทศบาลเป็ นสัญ ญาทางปกครองที่ เ ทศบาลซึ่ ง เป็ น
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองมีเอกสิ ทธิ์ ในการบอกเลิ กสัญญาได้ ฝ่ายเดี ย ว เทศบาลจึ งมีสิท ธิ
บอกเลิ กสัญญาจ้างด้วยเหตุไม่มีงบประมาณเพียงพอที่ จะดาเนิ นการก่อสร้างดังกล่าวได้
การที่เทศบาลใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญากับเอกชนผู้รบั จ้าง จึงมีผลทาให้ สญ
ั ญาจ้างก่อสร้าง
ดัง กล่ าวสิ้ นสุด ลง แม้ ต่อมาเทศบาลกับเอกชนผู้รบั จ้ างจะได้ ท าบันทึ กต่ อ ท้ ายสัญ ญา
เพื่อแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญาจ้างฉบับเดิ มเพื่อให้ เอกชนผู้รบั จ้างดาเนิ นการก่อสร้างตามสัญญา
ต่ อ ไป ก็ไ ม่ มี ผ ลเป็ นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มสัญ ญาจ้ า งฉบับ เดิ มแต่ อ ย่ า งใด เนื่ องจาก
เป็ นการทาสัญญาที่ มีวตั ถุประสงค์แห่ งสัญญาต้ องห้ ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย อันมีผลทาให้
บัน ทึ ก ต่ อ ท้ า ยสัญ ญาตกเป็ นโมฆะ โดยไม่ อาจถื อเป็ นการท าสัญญาจ้ างฉบับใหม่ แทน
สัญญาจ้ างฉบับเดิ ม และไม่ อ าจให้ ส ัต ยาบัน ได้ ทัง้ นี้ หากเทศบาลมี ค วามประสงค์
จะดาเนิ นการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวต่ อไป ก็ชอบที่ จะดาเนิ นการสรรหาผู้รบั จ้าง
รายใหม่ ตามขัน้ ตอนที่ กาหนดไว้ ในระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการพัส ดุข อง
หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่ น มิ ใช่ การจัดทาบันทึ กต่ อท้ ายสัญญาจ้างฉบับเดิ ม
ดังกล่าว
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สรุปข้อเท็จจริ ง
เทศบาลเมือ งหนองคาย (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) ท าสัญ ญาจ้างผู้ฟ้ อ งคดี
ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซอยต่างๆ ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ พร้อมท่อลอดถนน
จ านวน ๔๘ สาย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่ได้ต ัง้ งบประมาณส าหรับ ด าเนิ น การก่ อ สร้า งไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๔๓ และไม่ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติม ต่ อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒)
อนุ ม ัติใ ห้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ก่ อ หนี้ ผู ก พัน เกิน กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
ไม่อนุ มตั ิ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี หลังจากนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือ
ขอความเป็ นธรรมต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ อนุ มตั ใิ ห้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยกเว้น
การปฏิบตั ิตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดให้การก่ อ หนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปี งบประมาณ
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและมีรายได้ตามงบประมาณแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงได้ตกลงทาบันทึกต่อท้ายสัญญากับผู้ฟ้องคดีจานวน ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนด
ของสัญญาจ้างฉบับเดิม โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการขยายเวลาการชาระเงินค่าจ้างกาหนด
การจ่ายเงินค่ าจ้างตามสัญ ญา และการจ่ายเงินค่ าก่ อ สร้างพื้นที่ผ ิว จราจร ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดี
ทางานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้แล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ค้างชาระค่ า งานก่ อ สร้า งในงวดที่ ๑ บางส่ ว น และไม่ชาระค่ า งานก่ อ สร้า งในงวดที่ ๓
ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชาระเงินค่าจ้างทีค่ า้ งชาระดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ก ารตกเป็ น โมฆะของสัญ ญาทางปกครอง อาจเกิด ขึ้น ได้เ มื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า (๑) คู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาสัญญาโดยปราศจากอานาจ (๒) สัญญา
ที่จดั ทาขึ้นเป็ นสัญ ญาที่มวี ตั ถุประสงค์แห่งสัญ ญาต้องห้ามชัดแจ้ งโดยกฎหมายหรือเป็ นการ
พ้นวิสยั หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (๓) สัญญามิได้ทาถูกต้อง
ตามแบบที่ก ฎหมายก าหนดไว้ และ (๔) มีกฎหมายห้ามทาสัญญานัน้ เมื่อ คดีน้ีข้อ เท็จจริง
ปรากฏว่า ในขณะทาสัญญาจ้างพิพาท ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ตงั ้ งบประมาณสาหรับดาเนินการ
ก่ อ สร้า งตามสัญ ญาไว้ใ นเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๔๓ และไม่ไ ด้ต รา

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๖๗

เทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ม เติม ตามมาตรา ๖๕ ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัส ดุ ข องหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่า งไรก็ต าม การตรา
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีและการตราเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าว เป็ นขัน้ ตอนการตระเตรียมเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรใช้จ่ายสาหรับ
ด าเนิ น การก่ อสร้างตามที่สภาเทศบาลได้อ นุ ม ัติโครงการไว้ ซึ่งขัน้ ตอนการตระเตรียมเงิน
งบประมาณนัน้ มีลกั ษณะเป็ นการกระทาทางปกครองอย่างหนึ่งในกระบวนการก่อนทาสัญญา
และเป็ นการกระทาของฝ่ายปกครองฝ่ายเดียวที่แยกออกจากตัวสัญญา ดังนัน้ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่ า ว จึง มิไ ด้ม ีผ ลทาให้ส ญ
ั ญาจ้า งระหว่ า งผู้ฟ้ อ งคดี
กับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เข้า ลัก ษณะของสัญ ญาทางปกครองที่จ ะตกเป็ น โมฆะ และตราบใดที่
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ยังมิได้บอกเลิกสัญญาด้วยเหตุ ความไม่ชอบด้วยระเบียบของกระบวนการ
ทาสัญญาดังกล่าว สัญญาพิพาทจึงมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาต่อไป
นอกจากนี้ แม้ส ัญ ญาพิพ าทจะมิไ ด้มขี ้อ ก าหนดให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
มีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาในกรณี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ไม่ม ีงบประมาณเพีย งพอที่จ ะด าเนิ น การ
ก่อสร้างก็ตาม แต่เมื่อสัญญาพิพาทเป็ นสัญญาทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญา
ฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ ์ในการบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได้ ประกอบกับการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มงี บประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญา ถือได้ว่าเป็ นปญั หาทางการเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้ม ี
เงินงบประมาณเพียงพอสาหรับการดาเนินกิจการทางปกครอง การบอกเลิกสัญญาของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จึงเป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสัญญาพิพาทสิ้นสุดลงด้วยการ
บอกเลิกสัญญาแล้ว อีกทัง้ การบอกเลิกสัญญาเป็ นการแสดงเจตนาที่ไม่อาจจะถอนการบอกเลิก

๗

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจาปีของเทศบาลต้องตราขึน้ เป็ นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทนั ปี ใหม่
ให้ใช้เทศบัญญัตงิ บประมาณปีก่อนนัน้ ไปพลาง
ถ้า ในปี ใดจ านวนเงิน ซึ่งได้อ นุ ญาตไว้ต ามงบประมาณปรากฏว่ าไม่พ อส าหรับ การใช้จ่ ายประจาปี ก็ดี หรือ มี
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องตัง้ รายรับหรือรายจ่ายขึน้ ใหม่ในระหว่างปีกด็ ี ให้ตราขึน้ เป็นเทศบัญญัตงิ บประมาณเพิม่ เติม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๖๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดี
กับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาบันทึกต่อท้ายสัญญาจานวนสามฉบับ จึงไม่มผี ลเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
สัญญาจ้างพิพาท ทัง้ นี้ หากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีความประสงค์จะดาเนินการก่อสร้างต่อไป ก็มหี น้าที่
ต้องดาเนินการสรรหาผูร้ บั จ้างรายใหม่ตามขัน้ ตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ดาเนินการตามระเบียบ
ดัง กล่ าว แต่ ก ลับเรียกให้ผู้ฟ้ อ งคดีมาทาบันทึก ต่ อ ท้ายสัญญาจานวนสามฉบับภายหลัง จาก
บอกเลิกสัญญาแล้วเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทางานก่อสร้างต่อไป ทัง้ ที่ควรรู้อยู่แล้วว่าเป็ นการกระทา
ทีฝ่ ่าฝื นต่อระเบียบของทางราชการ ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผู้ประกอบการที่มอี าชีพรับเหมา
ก่ อ สร้าง จึงย่อ มต้อ งรู้ว่าเมื่อ สัญ ญาสิ้น สุ ดลงด้ว ยการบอกเลิก สัญ ญาแล้ว ไม่อ าจทาบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาได้อกี การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตกลงยินยอม
ทาบันทึก ต่ อ ท้ายสัญ ญาดังกล่ าว จึง เป็ นการทาสัญ ญาที่มวี ตั ถุ ประสงค์แ ห่งสัญ ญาต้อ งห้า ม
ชัดแจ้งโดยกฎหมาย อันมีผลให้บนั ทึกต่อท้ายสัญญาทัง้ สามฉบับทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จัดทาขึน้ ตกเป็ นโมฆะ ไม่อาจถือว่าเป็ นการทาสัญญาฉบับใหม่แทนสัญญาจ้างเดิม และไม่อาจ
ให้สตั ยาบันได้
อย่างไรก็ตาม แม้สญ
ั ญาจ้างพิพาทจะสิ้นสุดลงด้วยการบอกเลิกสัญญา
และบันทึกต่อท้ายสัญญาจะตกเป็ นโมฆะ อันมีผลให้คู่สญ
ั ญากลับสู่ฐานะเดิมก็ตาม แต่การที่
ผู้ฟ้องคดีทางานก่ อสร้างแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั ประโยชน์ จากงานก่อสร้างของ
ผูฟ้ ้ องคดีไว้โดยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการบริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้มาซึ่งทรัพย์ส ินโดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลาภมิควรได้

๘

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๖ ถ้าคู่สญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย การเลิกสัญญา
เช่นนัน้ ย่อมทาด้วยแสดงเจตนาแก่อกี ฝา่ ยหนึ่ง
แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนัน้ ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๖๙

ตามมาตรา ๔๐๖ ๙ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดัง นัน้ เมื่อ ปรากฏว่ าผู้ฟ้ อ งคดี
ได้ลงมือก่อสร้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ทกั ท้วงถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของสัญญาจ้าง
อีกทัง้ การทางานก่อสร้างก็มเี จ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นผูค้ วบคุมงานและตรวจรับงานไว้
จึงน่ าเชื่อว่าผูฟ้ ้ องคดีทางานก่อสร้างหรือชาระหนี้โดยสุจริต กรณีไม่เข้าลักษณะของการชาระหนี้
ตามอาเภอใจหรือเป็ นการพ้นวิสยั หรือฝ่าฝื นข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามมาตรา ๔๐๗๑๐ มาตรา ๔๑๐๑๑ และมาตรา ๔๑๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และโดยที่คณะกรรมการพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองชัน้ ต้นแต่งตัง้ ขึ้นเสนอความเห็นว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทางานก่อสร้างแล้วเสร็จจริง และสามารถคานวณปริมาณงานค่าก่อสร้างตามหลักวิชาการ
เป็ นเงินค่าก่อสร้างจานวน ๕๕,๘๐๙,๕๔๐ บาท และค่า Factor F ๑.๒๘๘ รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น
๗๑,๘๘๒,๐๐๐ บาท แต่ ค่ า Factor F เป็ นค่ าชดเชยงานก่ อ สร้างในส่ ว นของค่ าอ านวยการ
ดอกเบี้ย กาไร และภาษี ตามสัญญาจ้างพิพาท ซึ่งเมื่อสัญ ญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงด้ว ยการ
บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่มคี วามผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิน ค่า Factor F ต่อไป
ดังนัน้ ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั เฉพาะค่าก่ อสร้างเป็ นเงิน ๕๕,๘๐๙,๕๔๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้จา่ ยเงินค่าจ้างให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแล้วเป็ นเงิน ๒๕,๘๘๐,๖๙๒ บาท ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้อง
ใช้คนื ราคาค่าก่อสร้างให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจานวน ๒๙,๙๒๘,๘๔๘ บาท พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ชาระคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดีภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๗ - ๗๐๘/๒๕๕๔)

๙-๑๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๐๖ บุ คคลใดได้มาซึ่งทรัพย์ ส ิ่งใดเพราะการที่ บุ คคลอีกคนหนึ่ งกระท าเพื่อช าระหนี้ ก็ดี หรือ ได้ม า
ด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนัน้ เสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนัน้
จาต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา อนึ่ง การรับสภาพหนี้สนิ ว่ามีอยู่หรือหาไม่นนั ้ ท่านก็ให้ถอื ว่าเป็นการกระทาเพือ่ ชาระหนี้ดว้ ย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๐๗ บุคคลใดได้กระทาการอันใดตามอาเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชาระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่ม คี วามผูกพัน
ทีจ่ ะต้องชาระ ท่านว่าบุคคลนัน้ หามีสทิ ธิจะได้รบั คืนทรัพย์นนั ้ ไม่
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๑๐ บุคคลผู้ใดได้ทาการชาระหนี้โดยมุ่งต่ อผลอย่างหนึ่ง แต่มไิ ด้เกิดผลขึ้นเช่นนัน้ ถ้าและบุคคลนัน้
ได้รู้มาแต่ แรกว่ าการที่จะเกิดผลนัน้ เป็ นพ้นวิส ยั ก็ดี หรือ ได้เข้าป้องปดั ขัดขวางเสียมิให้เกิดผลเช่ นนัน้ โดยอาการอัน ฝ่าฝื น
ความสุจริตก็ดี ท่านว่าบุคคลนัน้ ไม่มสี ทิ ธิจะได้รบั คืนทรัพย์
มาตรา ๔๑๑ บุค คลใดได้ก ระท าการเพื่อช าระหนี้ เป็ นการอัน ฝ่าฝื นข้อ ห้ามตามกฎหมายหรือ ศีลธรรมอัน ดี
ท่านว่าบุคคลนัน้ หาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่
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(๒) การเลิ กสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนที่หน่ วยงานทางปกครองจะดาเนิ นการประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง
จะต้ องดาเนิ นการสารวจและทดสอบสภาพพื้นที่ ที่จะก่อสร้างให้ แน่ ชดั เสี ยก่อนว่าพัสดุ
ที่ เหมาะสมสาหรับการก่อสร้างในพื้นที่ ดงั กล่าวควรมีลกั ษณะเช่ นไร เพื่อให้ การดาเนิ นงาน
จ้ างเหมาก่ อสร้ างวางอยู่ บนพื้ นฐานของข้ อมู ลทางวิ ศ วกรรมที่ ถ ูกต้ อ งและรอบด้ า น
มาตัง้ แต่ต้น
และในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยในความเหมาะสมของพัสดุที่จะ
นามาใช้ในงานที่จ้าง หน่ วยงานทางปกครองผูว้ ่าจ้างชอบที่จะมอบหมายให้ ผ้คู วบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง บริ ษัท ที่ ปรึ กษา หรื อ ผู้เชี่ ย วชาญอื่ นใดที่ ตนเชื่ อ ถื อ และ
ไว้วางใจ ตรวจสอบความเหมาะสมของพัสดุดงั กล่าวเสียก่อนว่าสามารถนามาใช้ ในงาน
ที่จ้างได้จริ งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่า พัสดุซึ่งได้กาหนดไว้ตามสัญญา
ดังกล่าว ไม่สามารถนามาใช้ ในงานที่ จ้างได้จริ ง หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การน าพัสดุ ด ังกล่ าวมาใช้ ได้ เนื่ องจากเป็ น
ความจาเป็ นเพื่ อประโยชน์ แก่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้ างเอง ทัง้ นี้ หากการแก้ ไข
เปลี่ ยนแปลงนั น้ ทาให้ จาเป็ นต้ องเพิ่ มหรือลดวงเงิ นหรือเพิ่ มหรือลดระยะเวลาในการ
ทางาน หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถตกลงกับเอกชนผู้รบั จ้างได้ โดยไม่ต้อง
รอให้ เ อกชนผู้รบั จ้ า งเป็ นผู้เสนอขอเพิ่ มหรื อ ลดวงเงิ นหรื อ ขอเพิ่ มหรื อ ลดระยะเวลา
ในการทางานแต่อย่างใด
ดัง นั ้น กรณี ที่ ห น่ วยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งมิ ไ ด้ ด าเนิ นการ
ให้ มี ก ารส ารวจสภาพดิ น และทดสอบก าลัง รับ น้ า หนั ก บรรทุ ก ของดิ น บริ เ วณที่ ที่ จ ะ
ก่ อ สร้ างว่ าเหมาะสมที่ จะใช้ ฐานรากของสิ่ ง ก่ อ สร้ างเป็ นแบบใด และเมื่ อ ได้ รบั ค าขอ
ของเอกชนผู้รบั จ้างที่ ขออนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงแบบฐานรากดังกล่าว พร้อมทัง้ ได้รบั ทราบ
ผลการทดสอบของสานั กโยธาธิ การซึ่ งมีความเห็นเช่ นเดี ยวกับเอกชนผู้รบั จ้ าง ก็มิได้
ด าเนิ นการทดสอบให้ แน่ ใ จว่ าความจริ ง เป็ นเช่ นนั น้ หรื อ ไม่ แต่ กลับ ใช้ สิ ท ธิ บอกเลิ ก
สัญญาจ้าง ย่อมถือได้ว่าหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาโดยไม่สุจริ ต
อันเป็ นการบอกเลิ กสัญญาโดยไม่ชอบ
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สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อุสุ (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ทาสัญญาจ้างผูฟ้ ้ องคดี
ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่อุสุ โดยภายหลังจากผู้ฟ้องคดีขอเข้าทางาน
และขอรับมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีได้ทาการทดสอบชัน้ ดินด้วยวิธใี ช้แท่งเหล็กตอกลงไป
ในดินบริเวณทีท่ จ่ี ะก่อสร้างสะพานตามสัญญาดังกล่าวแล้วพบว่าไม่สามารถตอกได้ จึงมีหนังสือ
ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อขออนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลงฐานรากสะพานจากแบบตอกเสาเข็มเป็ นแบบฐานแผ่
ขอหยุด ทางาน และขอขยายระยะเวลาก่ อสร้างตามสัญญา แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีไม่ อนุ มตั ิ ต่ อมา
ผูฟ้ ้ องคดีได้ขอให้สานักงานโยธาธิการจังหวัดตากทาการทดสอบชัน้ ดินบริเวณก่อสร้างดังกล่าว
ผลการทดสอบและวิเคราะห์พ บว่า ฐานรากที่เหมาะสมกับโครงการก่อ สร้างพิพาทเป็ นแบบ
ฐานแผ่ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทบทวนการใช้ฐานรากเป็ นแบบฐานแผ่ พร้อมทัง้
แนบรายงานผลการทดสอบชัน้ ดินและสรุปผลการวิเคราะห์ชนิดฐานรากทีเ่ หมาะสมกับโครงการ
ก่อสร้างของสานักงานโยธาธิการจังหวัดตากให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทราบ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีไม่อนุ มตั เิ ช่นเดิม
โดยให้เหตุ ผลว่ า ประกาศสอบราคาระบุ รายละเอียดของงานว่าให้ใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
และผู้ฟ้ องคดีเ สนอราคาเป็ น ฐานรากแบบเดีย วกัน อีก ทัง้ ราคาของฐานรากทัง้ สองแบบ
แตกต่ างกัน หากเปลี่ยนแบบฐานรากจะท าให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียสิทธิในการเสนอราคา
ประกอบกับผู้ฟ้ องคดีไม่ ได้ไปดู สถานที่ก่ อสร้างตามที่ก าหนด จึงไม่ สามารถขอเปลี่ยนแปลง
แบบฐานรากได้ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือชีแ้ จงไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ไปดูสถานที่
ก่ อ สร้า งในวัน ที่ก าหนดให้ดูส ถานที่แ ล้ว แต่ ใ นวัน ดัง กล่ า วไม่ ม ีก ารทดสอบการใช้ ฐานราก
จึงไม่อาจทราบได้ว่ าสถานที่ก่ อสร้างไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ และต่ อมาได้ม ีห นั ง สือ ขอให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทบทวนการใช้ฐานรากอีกครัง้ โดยมิได้เข้าทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
ตามสัญ ญา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง แจ้ง สงวนสิท ธิเ รีย กค่ า ปรับ และบอกเลิก สัญ ญากับ ผู้ ฟ้ องคดี
หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จา้ งผู้รบั จ้างรายใหม่เข้าทางานต่อจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้รบั จ้างรายใหม่
ตอกเสาเข็มฐานรากของสะพานตามแบบที่กาหนดในสัญญาได้เพียง ๑๓ ต้น ส่ว นอีก ๙ ต้น
ตอกไม่ไ ด้ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีจงึ ให้เ จ้าหน้ าที่แผนกวิชาช่ างก่ อ สร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตตาก ทาการวิเ คราะห์ค วามเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงระบบฐานรากของสะพาน
ผลการศึกษาวิเ คราะห์สรุปได้ว่า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสามารถตอกเสาเข็มได้จานวน ๒ ฐาน
ส่ ว นอีก ๒ ฐาน ไม่ส ามารถตอกเสาเข็ม ได้ แต่ ส ามารถรับ น้ า หนัก ฐานรากแบบฐานแผ่ ไ ด้
ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ อนุ มตั ใิ ห้ผู้รบั จ้างรายใหม่ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ทดแทนฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
จานวน ๒ ฐาน และหักส่วนเงินในปริมาณงานและวัสดุทล่ี ดลงจากการเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้าง
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้เป็ นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขปญั หาเกี่ยวกับ
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แบบฐานรากให้ การบอกเลิก สัญ ญาจึง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย จึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าล
มีคาพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บัญ ญัติว่ า ในการ
ใช้สทิ ธิแห่งตนก็ดี ในการชาระหนี้กด็ ี บุคคลทุกคนต้องกระทาโดยสุจริต การที่บุคคลใดใช้สทิ ธิ
หรือชาระหนี้โดยไม่สุ จริต กฎหมายย่อมไม่ให้ ความคุ้มครอง กล่าวคือ ไม่มผี ลทางกฎหมาย
โดยสมบู ร ณ์ นอกจากนั น้ หากบุ ค คลใดใช้ ส ิท ธิข องตนโดยไม่ สุ จ ริต แล้ว เป็ น เหตุ ใ ห้เ กิด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริตจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นตามที่ปกติ
ย่อมเกิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริตของตนให้แก่ผู้เสียหาย บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าว
และผลทางกฎหมายอัน เกิด จากการฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิบ ัติต ามหลัก กฎหมายข้า งต้ น ถือ ได้ ว่ า
เป็ น หลัก การที่เ ป็ น พื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐทัง้ ระบบ ดัง นัน้ จึงย่อ มใช้บ ังคับ กับ
การใช้สทิ ธิแ ละการชาระหนี้ทงั ้ ตามสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะดาเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริม เหล็ก พิพ าท ผู้ถู ก ฟ้ องคดีม ิไ ด้ด าเนิ น การให้ม ีก ารส ารวจสภาพดิน และทดสอบก าลัง
รับน้ าหนักบรรทุกของดินบริเวณทีท่ ่จี ะก่อสร้างว่าเหมาะสมที่จะใช้ฐานรากของสะพานเป็ นแบบ
ตอกเสาเข็มหรือแบบฐานแผ่ การด าเนิ นการสอบราคาจ้างเหมาก่ อสร้างพิพาทจึงมิไ ด้ว างอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและรอบด้านมาตัง้ แต่ต้น ดังนัน้ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยในความเหมาะสมของแบบฐานรากของสะพานว่าสมควรจะใช้ฐานราก
แบบตอกเสาเข็ม ตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาจ้า งหรือ สมควรเปลี่ย นเป็ น แบบฐานแผ่ ต าม
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ของผู้ฟ้องคดีรวมทัง้ สานักงานโยธาธิการจังหวัดตาก วิญญูชนเช่น
ผูถ้ ูกฟ้องคดีชอบที่จะมอบหมายให้ผคู้ วบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริษทั ที่ปรึกษา
หรือ ผู้ เ ชี่ย วชาญอื่ น ใดที่ ต นเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจ ตรวจสอบสภาพชัน้ ดิน และวิเ คราะห์
ความเหมาะสมของแบบฐานรากที่จะพึงใช้กับสะพานที่ว่าจ้างก่ อสร้างให้แน่ ใ จ และหากผล
การทดสอบและวิเ คราะห์ของผู้เ ชี่ยวชาญที่ต นเองเชื่อ ถือ และไว้ว างใจสอดคล้อ งกับผลการ
ทดสอบและวิเคราะห์ของผู้ฟ้องคดีรวมทัง้ สานักงานโยธาธิการจังหวัดตาก ผูถ้ ูกฟ้องคดีก็ชอบ
ที่จะแก้ไขแบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกับสภาพชัน้ ดินในบริเวณที่ท่จี ะก่อสร้าง ซึ่งการ
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ดาเนินการดังกล่าวไม่ขดั หรือฝ่าฝื นข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่อย่างใด นอกจากนัน้ ในการแก้ไข
แบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกับชัน้ ดินในบริเวณที่ท่จี ะก่ อสร้างนัน้ หากมีความจ าเป็ น
ต้องลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างลง ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ ๕๘ วรรคสี๑๔
่
ของระเบียบดังกล่าว โดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีเสนอลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างมาพร้อมกับ
คาขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงฐานรากของสะพาน แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีมไิ ด้ดาเนินการเหมือนดังเช่นที่
วิญญูชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดีพงึ กระทา กลับบ่ายเบี่ยงไม่อนุ มตั ใิ ห้แก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบฐานราก
ตามค าขอของผู้ฟ้ องคดีและยืนยันให้ผู้ฟ้ องคดีลงมือก่ อสร้างโดยใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ทัง้ ที่หากได้ดาเนินการดังเช่นทีว่ ญ
ิ ญูชนโดยทัวไปพึ
่
งกระทาก็จะพบ
ความจริงเหมือนเช่นทีส่ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก ได้ทาการสารวจและวิเคราะห์
ตามที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม อบหมายให้ ท าภายหลัง จากที่ไ ด้บ อกเลิก สัญ ญากับ ผู้ฟ้ องคดีแ ละจ้า ง
ผูร้ บั จ้างรายใหม่ให้เข้าทางานแทนผูฟ้ ้ องคดีแล้วว่า สภาพชัน้ ดินมีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ฐานราก
แบบฐานแผ่ยงิ่ กว่าฐานรากแบบตอกเสาเข็ม กรณีดงั กล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้สทิ ธิบอกเลิก
สัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็ น
การใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นทีต่ ามปกติ
ย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริตให้แก่ ผู้ฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าก่ อสร้าง
ทีเ่ ก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและทีพ่ กั คนงาน ค่ารถขนอุปกรณ์ในการทดสอบดิน ค่ารถขนอุป กรณ์
ก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมหนังสือค้าประกันซองประกวดราคาและหนังสือค้าประกันสัญญาจ้าง
ตลอดจนค่าเสียโอกาสทีจ่ ะได้ผลกาไรหากผูถ้ ูกฟ้องคดีอนุ มตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลงฐานรากของสะพาน
และให้ผู้ฟ้ อ งคดีเ ข้าทางานก่ อสร้างจนแล้ว เสร็จตามสัญ ญา พิพ ากษาให้ผู้ถู กฟ้ อ งคดีชดใช้

๑๓-๑๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๕๗ ให้ประธานกรรมการบริหารส่งสาเนาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ ซึ่งมีมูล ค่าตัง้ แต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคแล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันทาสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ ๕๘ สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงเป็ น หนัง สือ ที่ไ ด้ล งนามแล้ว จะแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงมิไ ด้ เว้น แต่ ก ารแก้ไ ขนัน้
จะเป็ น ความจ าเป็ น เพื่อ ประโยชน์ แก่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล หรือ ไม่ท าให้ องค์การบริหารส่ วนต าบลต้องเสียประโยชน์
ให้ประธานกรรมการบริหารดาเนินการโดยผ่านความเห็นชอบของผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างก่อน
ฯลฯ
ฯลฯ
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องเพิม่ หรือลดวงเงินหรือเพิม่ หรือ
ลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป และเมือ่ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
ดังกล่าวแล้วให้ปฏิบตั ติ ามข้อ ๕๗ ด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ค่าเสียหายให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่ อปี
ของต้นเงินดังกล่ าว และให้ผู้ถู กฟ้ องคดีค ืนหลักประกันสัญญาให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี (ค าพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๓/๒๕๕๔)
(๓) การเลิ กสัญญาโดยปริ ยาย
กรณี ที่ ห น่ วยงานทางปกครองว่ า จ้ า งเอกชนให้ ท าการก่ อ สร้ า ง
สวนสุขภาพ โดยข้อตกลงตามสัญญาจ้างไม่ได้ ระบุงานรื้อถอนต้ นไม้ใหญ่ ที่ปลูกในบริ เวณ
ที่ ก่ อ สร้ า งซึ่ ง เป็ นอุป สรรคในการก่ อ สร้ า งไว้ จึ ง เป็ นความรับผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างที่ จะต้ องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างดังกล่าวให้ แก่ผ้รู บั จ้าง
ประกอบกับกรณี ไม่ ใช่ ปั ญหาเกี่ ยวกับแบบรู ปและรายการละเอี ยดคลาดเคลื่ อนไปจาก
หลักการทางวิ ศวกรรมหรื อทางเทคนิ คที่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่ าจ้ างจะใช้ อ านาจ
ตามสัญญาสังให้
่ เอกชนผูร้ บั จ้างแก้ไขปัญหาการก่อสร้างตามวิ ธีการที่ กาหนดได้ จึงเป็ นกรณี ที่
หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยังปฏิ บตั ิ การชาระหนี้ ไม่ถกู ต้ อง เอกชนผู้รบั จ้ างจะไม่ยอม
ชาระหนี้ โดยการเข้ าท างานตามสัญญาจนกว่ าหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้ างจะชาระหนี้
ให้ถกู ต้ องเสียได้ตามมาตรา ๓๖๙ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังนัน้ หน่ วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจอ้างเหตุที่เอกชนผู้รบั จ้างไม่สามารถก่อสร้างงานให้ แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ ก าหนดในสัญ ญาและไม่ ปฏิ บัติ ตามค าสัง่ ของผู้ว่ าจ้ างในการเร่ ง รัด ให้
ดาเนิ นการก่ อสร้ างตามสัญญามาเป็ นเหตุบอกเลิ กสัญญาจ้ างได้ การบอกเลิ กสัญญาจ้ าง
ของหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่ าจ้ างจึ งเป็ นการบอกเลิ กสัญญาจ้ างที่ ไม่ ชอบด้ วยข้ อสัญญา
และกฎหมาย
อย่ างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ ในการท าสัญ ญาจ้ าง คื อ สวนสุ ขภาพ
เพื่ อเป็ นสถานที่ ส าหรับประชาชนใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน โดยข้ อตกลงในสัญญานั ้นมิ ได้ มี
กรณี ใดที่ ก าหนดให้ ฝ่ ายเอกชนผู้ร บั จ้ างสามารถบอกเลิ กสัญญาแต่ ฝ่ ายเดี ยวได้ ทัง้ นี้
เนื่ องจากสัญ ญาดัง กล่ า วเป็ นสัญ ญาทางปกครองที่ เ ป็ นการจัด ท าบริ การสาธารณะ
เอกสิ ทธิ์ ในการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงสัญญาจึ งเป็ นของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐ ดังนัน้ แม้หน่ วยงาน
ทางปกครองผูว้ ่าจ้างจะมีส่วนผิ ดก็ตาม แต่ เอกชนผู้รบั จ้างก็ชอบที่ จะปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา
ให้ แล้วเสร็จ โดยสามารถขอขยายระยะเวลาการทางานและจานวนเงิ นค่ าจ้ างเพิ่ มขึ้นได้
การที่ เอกชนผู้รบั จ้างไม่ทางานตามสัญญาให้ แล้วเสร็จแม้จะอยู่ในวิ สยั ที่ จะทาได้ จึ งถือว่ า
เอกชนผูร้ บั จ้างมีส่วนต้องรับผิดอยู่ด้วย จึงเห็นได้ว่าข้อบกพร่องของหน่ วยงานทางปกครอง
ผูว้ ่าจ้างยังไม่ถึงขนาดหรือมีเหตุอนั จะทาให้เอกชนผูร้ บั จ้างมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาจ้างได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ดังนั ้น เมื่ อต่ างฝ่ ายต่ างยังไม่ มี สิ ทธิ โดยชอบที่ จะบอกเลิ กสัญญาจ้ าง
การที่ทงั ้ สองฝ่ ายต่างใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญาซึ่งกันและกันแสดงว่าทัง้ สองฝ่ ายต่ างสมัครใจ
ที่ จะให้ ส ัญญาจ้ างเลิ กแล้ วต่ อกัน สัญญาจึ งเลิ กกันโดยปริ ยาย คู่ส ญ
ั ญาต่ างฝ่ ายต้ องให้
อี กฝ่ ายกลับคื นสู่ ฐานะดังที่ เป็ นอยู่ เดิ ม โดยที่ ต่ างฝ่ ายต่ างเรี ยกร้ องความเสี ยหายจาก
อีกฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
สรุปข้อเท็จจริ ง
เทศบาลต าบลป่ าติ้ว (ผู้ถู กฟ้ องคดี) ได้ท าสัญญาจ้างผู้ ฟ้ องคดีก่ อสร้าง
สวนสุ ขภาพของเทศบาลต าบลป่าติ้ว ต่ อมา ปรากฏว่ าผู้ฟ้ องคดีด าเนิ นการก่ อสร้างงานล่าช้า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ได้มหี นังสือเร่งรัดให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าดาเนินการก่อสร้างหลายครัง้ แต่ผฟู้ ้ องคดีอ้างว่า
ผู้ฟ้องคดีไ ม่สามารถทางานได้เนื่ องจากผู้ถู กฟ้อ งคดีไม่จดั เตรียมพื้นที่ใ ห้เป็ นไปตามรูปแบบ
รายการตามสัญญาจ้างก่อนการส่งมอบพื้นที่ คือ มีต้นไม้และตอไม้ใหญ่กดี ขวางการก่อสร้าง
ทางเดินเท้าซึง่ เป็ นอุปสรรคในการทางาน และกรณีไม่ใช่หน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดีในการขุด ตัด รือ้ ถอน
ต้นไม้ดงั กล่าวแต่เป็ นหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดี
รีบเข้าด าเนิ นการก่ อสร้าง เนื่องจากผู้ฟ้ องคดีได้ด าเนิ นการก่ อสร้างเพียงรื้อรัว้ เดิมเท่ านัน้ และ
ไม่ได้เข้ามาดาเนินการใดๆ อีก หากผูฟ้ ้ องคดีไม่เข้าดาเนินการก่อสร้างผูถ้ ูกฟ้องคดีขอสงวนสิทธิ
ในการบอกเลิกสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้มหี นังสือแจ้งผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
แก้ไขปญั หาดังกล่าวหลายครัง้ แล้วแต่ ไม่มคี าตอบ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
มิฉะนัน้ ผู้ฟ้องคดีจะขอยกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดาเนินการ
ก่ อ สร้า งให้แ ล้ว เสร็จ ตามสัญ ญา จึงได้ ม ีหนั งสือ บอกเลิก สัญญาจ้างกับผู้ ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดี
จึง ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าลมีค าพิ พ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี ก ลับเข้ า ท างาน
ตามสัญญาจ้างต่ อไปโดยขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าทางาน
ตามสัญญาได้ขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ข้อ เท็จจริง รับฟ งั ได้ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดียอมรับว่ ามีต้นไม้ใ หญ่ กีด ขวาง
บริเวณที่จะก่อสร้างทางเดินเท้าตามแบบแปลนก่อสร้างจริง จึงแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีขยับผังการก่อสร้าง
ร่น มาด้านทิศ เหนื อ โดยให้ต้นไม้ส่ ว นใหญ่ ท่ีปลูกอยู่ขนานแนวรัว้ พ้นจากแนวทางเดินที่จ ะ
ก่อสร้าง ต้นไม้ใหญ่ตามที่ผฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างจึงมีอยู่จริงและเป็ นปญั หาอุปสรรคในการก่อสร้าง
ซึ่ง เมื่อ พิจารณาตามสัญญาจ้างพิพาทประกอบกับเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสัญญาจ้างตามข้อ ๒ ของสัญญาจ้างพิพาท ได้แก่ ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา
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๘๗๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แบบแปลนสวนสุ ขภาพ ใบเสนอราคา และบัญ ชีแสดงปริมาณค่ าวัส ดุและแรงงานจ้างเหมา
ทาการก่อสร้างก็ไม่ได้ระบุงานรือ้ ถอนต้นไม้ใหญ่ท่ปี ลูกในบริเวณที่ก่อสร้างไว้ คงระบุแต่เพียง
งานรือ้ ถอนรัว้ เดิมที่ชารุด จึงเป็ นความรับผิดชอบของผู้ถูก ฟ้องคดีท่ตี ้องแก้ไขปญั หาอุปสรรค
ในการก่อสร้างดังกล่าวให้แก่ ผฟู้ ้ องคดี กรณีจงึ ไม่เข้าเงื่อนไขของสัญญาจ้างพิพาททีก่ าหนดไว้ว่า
หากปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผูร้ บั จ้างตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผูค้ วบคุม...
แต่ กรณีดงั กล่ าวไม่ม ีความใดขัดแย้งกันระหว่ างเอกสารแนบท้ายกับสัญญาจ้างพิพาท รวมทัง้
เอกสารแนบท้ายสัญญาก็ไม่ขดั แย้งกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อานาจตามที่กาหนดในสัญญาจ้าง
พิพาทสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีขยับผังก่ อ สร้างร่นมาทางด้านทิศเหนือ โดยให้ต้นไม้ส่วนใหญ่ท่ปี ลูกอยู่
ขนานแนวรัว้ พ้นจากแนวทางเดินทีจ่ ะก่อสร้างหาได้ไม่ ประกอบกับในกรณีน้ีกไ็ ม่ใช่ปญั หาเกี่ยวกับ
แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดี
จะใช้อานาจตามสัญญาจ้างพิพาทสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปญั หาการก่ อสร้างโดยวิธกี ารดังกล่าวได้
กรณีจงึ ถือเป็ นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีท่ไี ม่สามารถส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างได้
ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างผู้รบั ผิดชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าวย่อมมีหน้าที่จดั เตรียมพื้นที่
ให้พร้อมเพื่อ ผู้ฟ้ องคดีใ นฐานะผู้รบั จ้างจะได้ทาการก่ อสร้างตามสัญญา แม้ว่ าในสัญญาจะไม่ได้
ก าหนดเรื่องการส่ งมอบพื้นที่ก่ อสร้างไว้ก็ต าม เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีส่ ง มอบพื้นที่ใ นสภาพที่ทาให้
ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจะก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบรูปในสัญญาจ้างได้ และการแก้ไขปญั หาของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีก็ไม่ถูกต้องด้วยข้อสัญญาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดี
คู่ส ญ
ั ญาฝ่ายหนึ่ งยัง ปฏิบตั ิการชาระหนี้ ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่ งจะไม่ยอม
ช าระหนี้ โดยการเข้าท างานตามสัญญาจนกว่ า อีกฝ่ ายหนึ่ งจะช าระหนี้ ให้ ถู กต้ องเสียได้ ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ั หาอุ ปสรรคที่ผู้ ฟ้ องคดีกล่ าวอ้ างเป็ นเพียง
ส่ วนที่ผู้ถู กฟ้ องคดีอ้ างว่ า ป ญ
ส่ วนหนึ่ งของเนื้ องานทัง้ หมดจ านวนหลายๆ ส่ ว น แต่ ใ นส่ ว นอื่นผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ เ ข้าด าเนิ นการ
ก่อสร้างเลย ซึ่งในส่วนพืน้ ทีก่ ่อสร้างทีผ่ ู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีปญั หาในการก่อสร้าง ถ้าดาเนินการ
ก่อสร้างถึงในส่ วนนัน้ ก็อยู่ใ นดุล พินิจของช่างผู้ค วบคุ มงานที่จะขยับ แนวทางเดินเท้าในส่ วนที่
ถู กต้นไม้ใหญ่ ขวาง หรือตัดเนื้องานในส่ วนนัน้ ออกเพื่อให้การก่ อสร้างดาเนินการต่ อ ไปได้ นัน้
เมื่อข้อกาหนดตามสัญญานี้ผวู้ ่าจ้างมีหน้าทีต่ ้องส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างในสภาพที่ผรู้ บั จ้างจะสามารถ
ดาเนินการก่ อสร้างให้เ ป็ นไปตามสัญญา เมื่อผู้ถู กฟ้ องคดียงั ส่ งมอบพื้นที่ในสภาพที่ผู้ฟ้องคดี
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๗๗

ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตามสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าจะแก้ไขปญั หาให้
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างถึงในส่วนทีเ่ ป็ นปญั หานัน้ จึงไม่ถูกต้อง ฝ่ายผูถ้ ูกฟ้องคดีควรจะมีความพร้อม
ในการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาให้ถู ก ต้ อ งก่ อ นแล้ ว จึง ให้ ผู้ ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติ ต ามสัญ ญา นอกจากนี้
ั หา ก็ย ังไม่เป็ นที่แน่ นอนว่ า จะแก้ ไ ขป ญ
ั หาได้ ต ามที่
หากผู้ ฟ้ องคดีก่ อสร้างถึงในส่ วนที่ม ีป ญ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ซึง่ จะทาให้เกิดปญั หาในส่วนอื่นเกิดขึน้ อีก เนื่องจากการขยับผังการก่อสร้าง
ทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีสงให้
ั ่ ผู้ฟ้องคดีดาเนินการเพื่อแก้ไขปญั หาเรื่องต้นไม้ใหญ่กดี ขวางการก่อสร้างนัน้
ย่อมทาให้ผงั การก่อสร้างเปลีย่ นแปลงไป ระยะและตาแหน่ งในการก่อสร้างตามทีก่ าหนดในแบบรูป
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดงั กล่าวจึงฟงั ไม่ข้นึ ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
สังให้
่ ผู้ฟ้องคดีดาเนิ นการขยับผังการก่อสร้างเพื่อ แก้ไ ขปญั หามีต้นไม้แ ละตอไม้ใ หญ่ กีดขวาง
การก่อสร้างจึงเป็ นการไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและระเบียบกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่เข้า
ดาเนินการตามสัญญาต่อไปได้จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะดาเนินการแก้ไขปญั หาให้ถูกต้องตามสัญญา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ไม่อาจอ้างเหตุท่ผี ฟู้ ้ องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด
ในสัญญา และไม่ปฏิบตั ิตามค าสังของผู
่
้ว่าจ้างในการเร่งรัดให้ผู้รบั จ้า งเข้าดาเนินการก่ อสร้าง
ตามสัญญามาเป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาทได้การบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาทของผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างทีไ่ ม่ชอบด้วยข้อสัญญาและกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการทาสัญญาจ้างก่อสร้างอันเป็ นวัตถุแห่งหนี้
ตามสัญ ญาจ้างนั น้ คือ สวนสุ ขภาพ เพื่อ เป็ นสถานที่ส าหรับประชาชนใช้ ประโยชน์ ร่ ว มกัน
โดยข้อตกลงในสัญญานั น้ มิได้มกี รณีใดที่ก าหนดให้ฝ่ ายเอกชนหรือผู้ร บั จ้างสามารถบอกเลิก
สัญญาแต่ ฝ่ายเดียวได้ ทัง้ นี้ เนื่องจากสัญญาดังกล่ าวเป็ นสัญญาทางปกครองที่เป็ นการจัดทา
บริการสาธารณะ เอกสิทธิใ์ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่ าวจึงเป็ นของคู่ส ญ
ั ญาฝ่ายรัฐ
ซึ่ง ในกรณี พ ิพ าทนี้ แ ม้ฝ่ ายผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ะมีส่ ว นเป็ น ฝ่ า ยผิด ก็ ต าม แต่ ผู้ ฟ้ องคดีก็ ช อบที่จ ะ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยสามารถขอขยายระยะเวลาการท างานที่เ พิ่มขึ้นและ
จานวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากมีปริมาณงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ หรือเพราะเหตุอ่นื ก็ตาม สาหรับ
กรณี ท่ีพ ิพ าทนี้ ใ นข้อ สัญ ญาได้ก าหนดให้ผู้ ฟ้ องคดีต้ อ งด าเนิ น การในรายละเอียดต่ างๆ ดังนี้
๑. งานรื้อ ถอนรัว้ เดิม ที่ช ารุด ๒. งานดินถมพร้อ มบดอัด ๓. งานทางเดิน เท้า พร้อ มคัน หิน
๔. งานปลู ก หญ้ า ๕. งานบ่ อ น้ า พุ พ ร้อ มติด ตั ง้ ระบบ ๖. งานรางระบายน้ า ๗. งานลาน
อเนกประสงค์พ ร้อ มท่อ ลอด ๘. งานปลูกต้นไม้ดดั สูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ๙. งานปลูกไม้
พุ่ ม เตี้ย (๓ แถว) สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๐.๓๐ เมตร ๑๐. ม้า นั ง่ ส าเร็จ รูป ๑๑. งานระบบไฟฟ้ า
๑๒. งานระบบน้ าชนิดใต้ดนิ ๑๓. ป้ายหินแกรนิตโครงการ และ ๑๔. งานอาคารศูนย์บริการ
ซึ่งเห็นได้ว่า มีห ลายรายการที่ผู้ฟ้ องคดีส ามารถที่จะด าเนิ นการบางอย่างได้ก่ อน หากได้ใ ช้
ความพยายามเพื่อ ให้การปฏิบตั ิตามสัญญาลุล่ วง แต่ กรณีของผู้ฟ้ องคดีนัน้ เห็นได้ว่ าเริม่ เข้า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๗๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดาเนินการตามสัญญาล่าช้าโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มหี นังสือเตือนก่อน และเมื่อได้เริม่ ทางานผูฟ้ ้ องคดี
ก็มขี ้อทัก ท้ว งจากกรณีต่างๆ ทัง้ ๆ ที่ผู้ฟ้ องคดีน่าจะเข้าใจถึง สภาพพื้นที่เป็ นอย่างดี อีกทัง้
ก่อนเข้าทาสัญญาผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้ทกั ท้วงในหลายเรือ่ งก่อนทีจ่ ะเข้าทาสัญญา ดังนัน้ จึงต้องถือว่า
ผู้ฟ้องคดีทราบถึงปญั หานัน้ อยู่แล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีหรือบริษทั ของผู้ฟ้องคดีก็มถี นิ่ ที่อยู่
หรือภูมลิ าเนาในจังหวัด กรณีจงึ ต้องถือว่าเป็ นข้อเท็จจริงทีผ่ ฟู้ ้ องคดีสามารถทราบหรือสามารถ
ตรวจสอบได้ กรณีท่ผี ู้ฟ้องคดีไม่มกี ารทางานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ แม้จะอยู่ในวิสยั ที่จะ
ทาได้นนั ้ จึงเป็ นส่วนที่ถอื ว่าผูฟ้ ้ องคดีมสี ่วนร่วมทีต่ ้องรับผิดอยู่ดว้ ย กรณีจงึ เห็นได้ว่าข้อบกพร่อง
ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีย งั ไม่ ถึง ขนาดหรือ มีเ หตุ อ ัน จะท าให้ ผู้ ฟ้ องคดีม ีส ิท ธิท่ีจ ะบอกเลิก สัญ ญา
ดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะฟงั ว่าผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีต่างฝ่ายต่างยังไม่มสี ทิ ธิ
โดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาการจ้างได้โดยชอบ แต่ เมื่อทัง้ สองฝ่ายต่ างใช้ส ิทธิบอกเลิก
สัญญาซึง่ กันและกันแสดงว่า ทัง้ สองฝ่ายต่างสมัครใจทีจ่ ะให้สญ
ั ญาพิพาทเลิกแล้วต่อกัน สัญญา
จึง เลิก กันโดยปริยายเมื่อ สัญ ญาพิพ าทต้อ งถู ก ยกเลิก ด้ว ยความสมัค รใจกันของทัง้ สองฝ่า ย
โดยที่ไม่ใ ช่ค วามผิดของคู่ส ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งแต่ เ พียงฝ่ายเดียว คู่ส ญ
ั ญาต่ างฝ่ายต้องให้
อีกฝา่ ยกลับคืนสู่ฐานะดังทีเ่ ป็ นอยู่เดิมโดยทีต่ ่างฝ่ายต่างเรียกร้องความเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้
ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มกี รณีทจ่ี ะต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่อ งจากการก่อสร้างที่ไม่แล้ว เสร็จแต่อ ย่างใด สาหรับในส่ วนของ
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี เมื่อ เหตุ จากการเลิก สัญ ญานัน้ เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ถู กฟ้ องคดีส่ วนหนึ่ ง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผฟู้ ้ องคดีดงั ทีไ่ ด้ดาเนินการไปในส่วนทีไ่ ด้มกี าร
รื้อ รัว้ เดิมบางส่ ว น ซึ่งงานรื้อถอนรัว้ เดิมทัง้ หมดมีมูลค่ าตามที่ระบุในบัญชีปริมาณค่ าวัสดุและ
แรงงานจ้างเหมาทาการก่อสร้างตามเอกสารท้ายสัญญาเป็ นเงินจานวน ๒๘,๐๐๐ บาท จากราคา
ที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาไว้ ดังนัน้ มูลค่างานในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกระทาไปแล้วบางส่วนจึงคิดเป็ น
มู ล ค่ า งานจ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง ต้ อ งชดใช้ เ งิน จ านวนดัง กล่ า วในส่ ว นนี้
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชาระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในค่ารื้อถอน
รัว้ เดิมที่ชารุด ในส่ ว นที่ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ด าเนิ นการไปบางส่ ว นแล้วเป็ นจานวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่ อปี นับแต่ ว นั ที่ผู้ฟ้ องคดีบอกเลิกสัญ ญามีผ ลบังคับ
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๙/๒๕๕๔)
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๓) การชาระค่าปรับตามสัญญา
(๑) การงดหรือลดค่าปรับ
(๑.๑) กรณี เป็ นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
การที่ ห ั ว หน้ าส่ ว นราชการผู้ว่ า จ้ า งจะใช้ ดุ ล พิ นิ จขยาย
หรือไม่ขยายเวลาทางานตามสัญญาออกไปเนื่ องจากผู้รบั จ้างไม่สามารถทางานให้ แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ กาหนดในสัญญาได้ นัน้ จะต้ องพิ จารณาให้ เกิ ดดุลยภาพระหว่ างประโยชน์
ของทางราชการในการทาให้ บริ การสาธารณะบรรลุผล กับความเสี ยหายของผู้รบั จ้าง
ซึ่ งเป็ นคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่ จะต้ องแบกรับภาระจากเงิ นค่าปรับ โดยจะต้ องพิ จารณาถึง
ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ทางของทัง้ สองฝ่ ายเป็ นส าคัญ รวมทัง้ ความผิ ด หรื อ ความบกพร่ อ ง
ของส่ วนราชการประกอบด้ วย ทัง้ นี้ เพื่อมิ ให้ ค่ สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนได้ รบั ความเดื อดร้อน
เสี ย หายเกิ นสมควร ดัง นั ้น ในกรณี ที่ ส่ วนราชการผู้ว่ า จ้ า งเร่ ง รัด ให้ เ อกชนผู้ร บั จ้ า ง
รีบดาเนิ นงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้ นสุดในสัญญา เพื่อที่ จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ
ให้ แก่ เอกชนผู้ร่วมลงทุ นในอี กสัญญาหนึ่ ง ซึ่ ง ต่ อ เนื่ องกัน เป็ นเหตุให้ เอกชนผู้รบั จ้ าง
ต้ องเปลี่ยนแปลงพัสดุบางรายการที่ กาหนดไว้ตามสัญญาซึ่ งต้ องใช้ เวลาในการจัดซื้ อ
จากต่ างประเทศ โดยส่ วนราชการผู้ว่าจ้างยิ นยอมให้ เอกชนผู้รบั จ้างดาเนิ นการดังกล่าวได้
และส่ วนราชการผู้ว่าจ้ างได้ รบั ประโยชน์ จากการเปลี่ ย นแปลงรายการพัส ดุด งั กล่ า ว
ในการจัดทาบริ การสาธารณะ ความล่าช้ าในการส่ งมอบงานตามสัญญาซึ่ งมีสาเหตุมาจาก
การจัด ซื้ อ พัส ดุ จากต่ างประเทศข้ างต้ น จึ ง เกิ ด จากความผิ ดหรื อความบกพร่ อ งของ
ส่ ว นราชการ การที่ ห ัว หน้ า ส่ ว นราชการผู้ว่ า จ้ า งพิ จ ารณาให้ ข ยายเวลาส่ ง มอบงาน
ตามสัญ ญาเพี ย งเท่ า ที่ ใ ช้ เ วลาในการพิ จ ารณาข้ อ มู ล ทางเทคนิ คของรายการพัส ดุ
ที่ เปลี่ย นแปลงตามข้ อ เสนอของเอกชนผู้รบั จ้ าง จึ งเป็ นการใช้ ดุลพิ นิจที่ ไ ม่เหมาะสม
แก่ ก รณี ส าหรับ หนั ง สื อ ยิ น ยอมช าระค่ า ปรับ เนื่ องจากการก่ อ สร้ า งล่ า ช้ า โดยไม่ มี
เงื่ อนไขใดๆ ของเอกชนผู้รบั จ้ าง นั ้น เป็ นเพี ย งการแสดงเจตนาของผู้รบั จ้ างซึ่ ง เป็ น
คู่สญ
ั ญา เพื่อให้ส่วนราชการผูว้ ่าจ้างให้ ความยิ นยอมในการดาเนิ นงานตามสัญญาต่ อไป
เมื่ อ ในสัญ ญาทางปกครอง ส่ วนราชการผู้ว่า จ้ า งมี เอกสิ ท ธิ์ ในข้ อ ก าหนดของสัญ ญา
ยิ่ ง กว่ าคู่ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชน การให้ ข้ อ เสนอหรื อ ความยิ น ยอมดัง กล่ าวมี ผลบัง คับได้
ย่ อ มเป็ นช่ อ งทางให้ ส่ ว นราชการซึ่ ง มี อ านาจเหนื อ กว่ าบัง คับ แก่ ค่ ูส ญ
ั ญา เพื่ อใช้ เป็ น
เงื่อนไขในการพิ จารณาขยายหรือไม่ขยายเวลาดาเนิ นงานตามสัญญา ซึ่ งอาจไม่เป็ นธรรม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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แก่ ค่ ูสญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน ส่ วนราชการผู้ว่าจ้ างจึ งไม่อาจยกหนั งสื อยิ นยอมชาระค่ าปรับ
ข้างต้นมาเป็ นเหตุในการเรียกค่าปรับจากเอกชนผูร้ บั จ้างได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
การประปาส่ ว นภู ม ิภ าค (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี) ท าสัญ ญาจ้ างให้
ผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ าแรงสูง การประปาสมุทรสงคราม โดยมีกาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จรวมกับระยะเวลาที่ขยายออกไปภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
ทางานแล้วเสร็จและส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงาน
ล่าช้าเป็ นจานวน ๑๒๒ วัน และต่อมาได้ลดค่าปรับให้ ๒๕ วัน คงเหลือค่าปรับที่เรียกเก็บจาก
ผู้ฟ้องคดีจานวน ๙๗ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเรียกค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงเนื้อหาของสัญญาในระหว่างดาเนินการก่อสร้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผฟู้ ้ องคดี
ดาเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ าซึง่ เป็ นงานหลักของสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนสิน้ สุดสัญญาเพื่อให้
ผู้รบั สัมปทานจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกรายหนึ่ งเข้าใช้ระบบการจ่ายน้ าดาเนินการรับจ่ายน้ าให้แ ก่
ประชาชนภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ มิฉ ะนัน้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ะถู ก ผู้รบั สัมปทานปรับ
ตามสัญญา เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งเปลีย่ นแปลงการใช้ประตูน้ ากันกลับจากชนิด BUTTERFLY
CHECK VALVE เป็นชนิด SWING CHECK VALVE ซึง่ ประตูน้ากันกลับชนิดดังกล่าวไม่มผี ลิต
ในประเทศไทย ต้อ งใช้เ วลาในการสัง่ ซื้อ จากต่ า งประเทศ ๓ - ๕ เดือ น โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ให้ความยินยอมและได้ใช้งานจากประตูน้ ากันกลับดังกล่าวตัง้ แต่ก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนื เงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ข้อ ๑๓๙๑๕ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นข้อกาหนดที่ให้เอกสิทธิ ์แก่ คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นส่วนราชการในการงด
หรือลดค่าปรับให้แก่ คู่สญ
ั ญาฝ่ายเอกชน หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง
๑๕

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่ค่สู ญ
ั ญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ ะพิจารณาได้ตามจานวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสยั
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้ส่ว นราชการระบุไ ว้ในสัญญากาหนดให้คู่สญ
ั ญาต้อ งแจ้งเหตุ ดงั กล่ าวให้ส่ วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ เหตุนัน้ ได้ส้นิ สุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สญ
ั ญาจะยกมากล่ าวอ้างเพื่อ ขอลดห รือ งดค่ าปรับ หรือ ขอ
ขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตัง้ แต่ตน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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โดยได้กาหนดเฉพาะกรณีทม่ี เี หตุจากความผิดหรือความบกพร่องของส่ว นราชการ เหตุสุดวิสยั
และเหตุอนั เกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึง่ ในกรณีท่ี
เป็ นเหตุอนั เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการนัน้ เป็ นอานาจดุลพินิจของ
หัว หน้ า ของส่ ว นราชการที่จ ะพิจ ารณาเพื่อ ให้เ กิด ความเป็ น ธรรมแก่ คู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยผู้ร ับ จ้า ง
เพื่อใช้เป็ นมาตรการในการควบคุมให้การดาเนินการตามสัญญาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มิให้เกิดความเสียหายหรือ ผลกระทบต่ อ การจัดทาบริการสาธารณะของฝ่ายผู้ว่ าจ้าง อีกทัง้
การใช้ดุลพินิจในการขยายระยะเวลาดังกล่าว ส่งผลต่อการคานวณค่าปรับซึง่ นาไปสู่สทิ ธิ ในการ
บอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง อันกระทบต่อการดาเนินการตามสัญญาและความเสียหายทีจ่ ะเกิดแก่
คู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย หัวหน้ าส่ วนราชการจึง ต้องพิจารณาให้เกิดดุ ล ยภาพระหว่ างประโยชน์
ของทางราชการในอันที่จะทาให้การบริการสาธารณะบรรลุ ผลกับความเสียหายของคู่สญ
ั ญา
ฝ่ายเอกชนที่จ ะต้อ งแบกรับภาระจากเงินค่ าปรับ โดยจะต้อ งพิจารณาถึงส่ วนได้เสียทุกทาง
ของทัง้ สองฝ่ายเป็ นส าคัญ รวมถึงความผิดหรือความบกพร่องของส่ ว นราชการประกอบด้ว ย
เพื่อ มิใ ห้คู่ ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนได้รบั ความเดือ ดร้อ นเสีย หายจนเกินสมควร เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
ยอมรับ ว่ า ได้ผ่ อ นผัน โดยยอมรับ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีติ ด ตัง้ ประตู น้ าชนิ ด SWING CHECK VALVE
แทนประตู น้ าชนิ ด BUTTERFLY CHECK VALVE เป็ นผลให้ผู้ถู กฟ้ องคดีสามารถใช้ประโยชน์
จากระบบการจ่ายน้าก่อนระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญา และไม่ถูกบริษทั เอกชนผูร้ ่วมลงทุนปรับ
ตามสัญ ญาร่ ว มลงทุ น การยิน ยอมของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง เป็ น สาเหตุ ส าคัญ ที่ท าให้ ผู้ ฟ้ องคดี
ยื่นข้อเสนอให้มกี ารใช้ประตูน้ าชนิด SWING CHECK VALVE แทนประตูน้ าชนิด BUTTERFLY
CHECK VALVE ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ซึง่ หากผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ยนิ ยอมตามข้อเสนอดังกล่าว
เสีย ตัง้ แต่ ต้ น ก็ เป็ นกรณี ท่ีผู้ ฟ้ องคดีต้ อ งจัดซื้อ ประตู น้ าชนิ ด BUTTERFLY CHECK VALVE
มาด าเนิ นการตามข้อ ก าหนดในสัญ ญา และโดยที่ป ระตู น้ า ชนิ ด ดัง กล่ า วจะต้อ งจัด ซื้อ จาก
ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นธรรมดาทางการค้าในการซื้อ สินค้าจากต่ างประเทศที่ต้อ งใช้ระยะเวลา
ดาเนินการตามสมควร จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานได้ทนั กาหนดเวลา
ตามสัญญา เป็ นเพราะการสังซื
่ ้อประตูน้ าที่นาเข้าจากต่ างประเทศดังกล่ าว อันเป็ นผลโดยตรง
จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียนิ ยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้ประตูน้ าชนิด SWING CHECK VALVE เป็ นการ
ชัวคราว
่
ถือ ว่า เป็ น สาเหตุ ท่เี กิดจากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของส่ ว นราชการ และเมื่อ
ผู้ฟ้ อ งคดีมคี วามจาเป็ นต้อ งขอขยายระยะเวลาการส่ งมอบงานด้ว ยเหตุ ดงั กล่ าว เพื่อ รักษา
ประโยชน์ของผูฟ้ ้ องคดีทจ่ี ะไม่ต้องเสียค่าปรับเนื่องจากการส่งมอบงานช้ากว่ากาหนด ในขณะที่
ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้เสียประโยชน์ หรือเกิดความเสียหายเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาให้ขยายเวลาส่งมอบงานก่อสร้างเพียงเท่าทีใ่ ช้เวลาในการพิจารณา
ข้อ มูล ทางเทคนิ ค ตามข้อ เสนอของผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นระยะเวลา ๒๕ วัน อันเป็ น ผลให้ผู้ฟ้ อ งคดี
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๘๘๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ต้อ งชาระค่าปรับเป็ นจานวน ๙๗ วัน จึงเป็ นการใช้ดุล พินิจที่ไม่เ หมาะสมแก่ กรณี และเมื่อ
ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ป ระโยชน์ จ ากประตู น้ า ชนิ ด SWING CHECK VALVE
ในการบริการจ่ายน้ าให้กบั ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมิได้รบั ความเสียหายจากการที่ผฟู้ ้ องคดี
ส่งมอบงานล่าช้า การคิดค่าปรับของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ เป็ นการปรับที่สูงเกินส่วนและไม่เป็ นธรรม
แก่ผฟู้ ้ องคดี เห็นควรให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็ นเงิน ๙๒๖,๖๒๐ บาท
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๘๓ ๑๖ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ ประกอบกับ ข้อ ๑๓๘๑๗
ของระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีจงึ ต้อ งคืนเงิน
ค่าปรับให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงิน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท สาหรับหนังสือยินยอมชาระค่าปรับโดยไม่ม ี
เงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิ้น ของผู้ฟ้องคดีนัน้ เป็ นเพียงการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รบั จ้าง
ซึง่ เป็ นคู่สญ
ั ญา เพื่อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีซง่ึ เป็ นผูว้ ่าจ้างให้ความยินยอมในการดาเนินการตามข้อตกลง
ในสัญญาต่อไป ซึ่งหากพิจารณาตามลักษณะสัญญาทางแพ่ง กรณีดงั กล่าวอาจมีสภาพบังคับ
ตามการแสดงเจตนาของผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ แต่ในลักษณะของสัญญาทางปกครอง คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ น
หน่ วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ ์ในข้อกาหนดของสัญ ญายิง่ กว่าฝ่ายเอกชนอยู่แล้ว หากให้
ข้อเสนอหรือความยินยอมดังกล่าวมีผลบังคับได้ ย่อมเป็ นช่องทางให้ส่วนราชการซึ่งมีอานาจ
เหนือกว่าบังคับแก่คู่สญ
ั ญา เพื่อใช้เป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาขยายหรือไม่ขยายเวลาก่อสร้าง
ซึ่ง ไม่ป รากฏเป็ นการทัวไปในสั
่
ญ ญาทางปกครอง และไม่เ ป็ นธรรมแก่ คู่ส ญ
ั ญาฝ่ายเอกชน
อีกทัง้ ยังเป็ นการตัดอานาจศาลทีจ่ ะพิจารณาให้ความเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ายผูร้ บั จ้าง ในกรณีท่ี
คู่ส ัญ ญาฝ่ ายผู้ว่ าจ้างคิด ค่ า ปรับสู ง เกิน ส่ ว น ซึ่ง เป็ น อ านาจโดยเฉพาะที่ก ฎหมายบัญ ญัติไ ว้
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนื เงินค่าปรับจานวน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๓/๒๕๕๔)

๑๖

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็ นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควร
เพียงใดนัน้ ท่านให้พเิ คราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ
เมือ่ ได้ใช้เงินตามเบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๗
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรือข้อ ตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แ ก่ทางราชการโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิ้น ให้หวั หน้า
ส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็น
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๘๓

กรณี ที่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่ าจ้ างใช้ สิ ทธิ เรี ยกค่ าปรับ
เอกชนผู้ร บั จ้ า งจากการก่ อ สร้ า งงานล่ า ช้ า กว่ า ก าหนดเวลาในสัญ ญา แต่ ป รากฏว่ า
ความล่าช้ าดังกล่าวส่วนหนึ่ งเกิ ดจากการดาเนิ นการของหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง
ในการตรวจสอบงานก่ อ สร้ าง รวมทัง้ การประสานความร่ วมมือ ไปยังโยธาธิ การและ
ผังเมืองจังหวัดซึ่ งมีที่ทาการอยู่ในพื้นที่ เดียวกันล่าช้ าเกิ นสมควร จึงถือเป็ นความบกพร่อง
ของฝ่ ายผู้ว่าจ้างซึ่ งมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งที่ ผ้รู บั จ้างไม่จาต้ องแจ้งเหตุพร้อมหลักฐาน
เป็ นหนังสือให้ผว้ ู ่าจ้างทราบเพื่อขยายระยะเวลาทางานตามสัญญาออกไปภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ วนั ที่ เหตุนัน้ สิ้ นสุด อันเป็ นเหตุที่ผ้รู บั จ้ างไม่ต้องรับผิ ดตามกฎหมาย หน่ วยงาน
ทางปกครองผู้ว่า จ้ า งจึ ง ต้ อ งขยายระยะเวลาปฏิ บ ตั ิ ง านตามสัญ ญาตามจ านวนวัน ที่
ด าเนิ นการล่ าช้ า เกิ นสมควรดัง กล่ าวให้ แก่ เอกชนผู้รบั จ้ า ง ทัง้ นี้ แม้ เอกชนผู้ร บั จ้ า ง
กับหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่า จ้ างจะตกลงท าบันทึ กแนบท้ ายสัญ ญายิ นยอมรับเงิ น
ค่ าจ้ างที่ ห ักเงิ นค่ าปรับ รวมทัง้ ได้ รบั เงิ นค่ าจ้ างที่ ห ักเงิ นค่ าปรับไว้ แล้ วก็ตาม แต่ การ
หัก เงิ น ค่ า ปรับ ดัง กล่ า ว เป็ นกรณี ที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งด าเนิ นการตาม
ข้อสัญญา โดยมิ ได้ เกิ ดจากความยิ นยอมของเอกชนผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็ นกรณี ยินยอม
ช าระเงิ น ค่ า ปรับ ท าให้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งขอลดค่ า ปรับ เป็ นอัน ขาดไปตามมาตรา ๓๘๓
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ไม่ได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด นครศรีธ รรมราช (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี)
ทาสัญญาจ้างให้ผฟู้ ้ องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดท่าเสม็ด - ถนนโยธาธิการ
ตาบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยมีกาหนดแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ปรากฏว่าในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ขอส่งมอบงานจ้าง
ครัง้ ที่ ๑ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบแล้วเห็นว่างานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน
ที่ก าหนดในสัญ ญา จึง ไม่ ต รวจรับ งานและแจ้ง ให้ ผู้ ฟ้ องคดีด าเนิ น การแก้ ไ ขงานก่ อ สร้า ง
ดังกล่ าวให้ถู ก ต้อ ง ต่ อ มา ในวันที่ ๒๙ ตุ ลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้ องคดีได้ส่ งมอบงานจ้างครัง้ ที่ ๒
แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบแล้วเห็นว่า ยังไม่มกี ารดาเนินการแก้ไขงานก่อสร้าง
ตามที่ได้แจ้งไว้ จึงไม่ตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดี หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือขอให้
โยธาธิก ารและผัง เมือ งจัง หวัด นครศรีธ รรมราชท าการตรวจสอบความมันคงแข็
่
ง แรงของ
โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทีร่ าษฎรตาบลท่าเสม็ดได้รอ้ งเรียนว่ามีการทุจริต ในการ
ดาเนินการก่อสร้าง พร้อมทัง้ มีหนังสือเรียกค่าปรับตามสัญญาไปยังผูฟ้ ้ องคดี ต่อมา เจ้าหน้าที่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน
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ผู้ ฟ้ องคดี ผู้ ถู กฟ้ องคดี และผู้ร้อ งเรีย นได้ร่ ว มกัน ท าการตรวจสอบงานจ้า ง ผลปรากฏว่ า
มีความเสียหายที่เกิดจากจานวนเหล็กเสริมรอยต่อตามยาวไม่ครบถ้วน และเหล็กแต่ละเส้น
ความยาวขาดหายไป แต่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การรับ น้ า หนั ก ของแผ่ น พื้น น้ อ ย จึง ไม่ จ าเป็ น
ต้อ งทุ บรื้อ ก่ อ สร้างใหม่ สามารถใช้ง านต่ อ ไปได้ แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีต้ อ งชดเชยค่ างานส่ ว นที่เ ป็ น
เหล็กเสริมรอยต่ อตามยาวทัง้ หมดที่ดาเนินการไม่ถูกต้องตามแบบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นเงิน
๓๗,๗๓๓ บาท สาหรับบริเวณทีแ่ ตกร้าว ให้ผู้ฟ้องคดีหาทางแก้ไขต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มหี นั ง สือ แจ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีด าเนิ น การแก้ ไ ขงานจ้างตามผลการตรวจสอบข้างต้ น และให้
ผู้ฟ้องคดีไปทาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับลดวงเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทาผิดจากแบบแปลน
ตามสัญญาเป็ นเงิน ๓๗,๗๓๓ บาท ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือกลับไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อขอสงวนสิทธิ
ค่าปรับและขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยไม่คดิ ค่าปรับในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีสงให้
ั ่ ผู้ฟ้องคดี
หยุ ด งานชัว่ คราว เป็ น ระยะเวลา ๑๓๙ วัน แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ป ฏิ เ สธและขอให้ ผู้ ฟ้ องคดี
ไปทาบันทึกต่อท้ายสัญญา มิฉะนัน้ จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้
ตกลงทาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยตกลงแก้ไขกรณีท่กี ่อสร้างไม่ถูกต้อง
ตามแบบแปลนที่กาหนดในสัญญา และปรับลดค่างานก่อสร้างเป็ นเงิน ๓๗,๗๓๓ บาท ต่อมา
ผูฟ้ ้ องคดีได้ส่งมอบงานจ้างครัง้ ที่ ๓ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีตรวจรับงานแล้ว ได้ปรับผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเวลา
๑๓๔ วัน เป็ น เงิน ๔๓๕,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้ องคดีจงึ ฟ้ องขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีคนื เงินค่าปรับจานวนดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ระยะเวลาตั ้ง แต่ ค ณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานครัง้ ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี
มีห นั ง สือ ขอให้โ ยธาธิก ารและผัง เมือ งจัง หวัด นครศรีธ รรมราชท ากา รตรวจสอบงานจ้า ง
ใช้เวลานานถึง ๑๕ วัน อันเป็ นระยะเวลาดาเนินการที่นานเกินสมควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองพัสดุ
และทรัพย์สนิ ได้เคยเสนอความเห็นให้ผถู้ ูกฟ้องคดีตรวจสอบการก่อสร้างโดยวิศวกรของทางราชการ
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มหี นังสือให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่ อสร้างไว้ชวคราวตั
ั่
ง้ แต่วนั ที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีควรมีหนังสือขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทาการ
ตรวจสอบงานจ้างตัง้ แต่ ระยะเวลาดัง กล่ าว แต่ ก็ไ ม่ไ ด้ด าเนิ นการ จึง เห็นได้ว่ าผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
ทราบถึงปญั หาดีอยู่แล้ว ระยะเวลาที่สมควรใช้ไม่ควรเกิน ๕ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลา
นานถึง ๑๕ วัน จึงเป็ นระยะเวลาที่ล่ าช้าเกินสมควรจ านวน ๑๐ วัน นอกจากนี้ ผู้ถู กฟ้ องคดี
และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีท่ที าการอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
การดาเนินการเพื่อให้มกี ารตรวจสอบงานจ้างที่มปี ญั หาสมควรที่จะต้องกระทาโดยเร็ว การใช้
ระยะเวลานานถึง ๔๔ วัน เป็ นการดาเนินการล่าช้าเกินสมควร ระยะเวลาที่ดาเนินการไม่ควร
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๘๕

เกิน ๑๔ วัน จึงเป็นระยะเวลาทีล่ ่าช้าเกินสมควรจานวน ๓๐ วัน ดังนัน้ ระยะเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
ดาเนินการล่าช้าเกินสมควรทัง้ สองกรณีรวมจานวน ๔๐ วัน กรณีจงึ ถือเป็ นความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างในการใช้เวลานานเกินสมควรซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ที่ผู้ฟ้อ งคดีไ ม่จาต้อ ง
แจ้งเหตุพร้อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขยายระยะเวลาทางานออกไปภายใน
๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเ่ หตุนนั ้ สิน้ สุด กรณีจงึ เป็นเหตุอนั เนื่องมาจากความบกพร่องของฝ่ายผูว้ ่าจ้าง
ที่ผู้รบั จ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะขยายระยะเวลาปฏิบตั งิ านตามสัญญา
ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีต ามข้ อ ๒๐ ของสัญ ญาจ้า งพิพ าท จึง สมควรลดเบี้ย ปรับ ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี
เป็ นจานวน ๔๐ วัน เป็ นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผูถ้ ูกฟ้องคดีตอ้ งคืนเงินค่าปรับจานวนดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
สาหรับกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยนิ ยอม
ทีจ่ ะเสียค่าปรับให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีตามบันทึกต่อท้ายสัญญา และยินยอมรับเงินค่าจ้างทีไ่ ด้หกั เงิน
ค่ า ปรับ แล้ว สิท ธิเ รีย กร้อ งขอลดค่ า ปรับ เป็ น อัน ขาดไปตามมาตรา ๓๘๓ ๑๘ แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ นัน้ เห็นว่า กรณีตามมาตรา ๓๘๓ ดังกล่ าว จะต้อ งเป็ นกรณีท่ี
เกิด จากความยิน ยอมช าระเงิน เบี้ย ปรับ โดยไม่ม ีข้อ โต้ แ ย้ง เมื่อ กรณี น้ี ก ารหัก เงิน ค่ า ปรับ
จากจานวนค่าจ้างเป็นกรณีทผ่ี วู้ ่าจ้างได้ดาเนินการตามข้อสัญญา โดยมิได้เกิดจากความยินยอม
ของผู้ฟ้อ งคดี จะถือว่ าผู้ฟ้อ งคดีใช้เ งินตามเบี้ยปรับไม่ไ ด้ และเมื่อ พิจารณาบันทึก แนบท้าย
สัญญาจ้างก็มไิ ด้มขี อ้ ความใดระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมรับเงินค่าจ้าง
ที่หกั เงิน ค่ าปรับแล้ว กรณีจงึ มิเ ข้าลัก ษณะตามบทบัญ ญัติข้า งต้น แต่ อ ย่างใด พิพ ากษาให้
ผู้ถูกฟ้องคดีคนื เงินค่าปรับจานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
นับถัดจากวันทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีแจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่าจะต้องเสียค่าปรับจนกว่าจะชาระเสร็จให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๔)
กรณี ที่ เ อกชนผู้ร ับ จ้ า งก่ อ สร้ า งงานล่ า ช้ า โดยอ้ า งเหตุ ว่ า
เนื่ องจากประสบปัญหามีสิ่งกีดขวางการทางานที่ อยู่นอกเหนื อสัญญาจ้าง ซึ่ งหน่ วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้ างไม่ ได้ แจ้ งเหตุดงั กล่ าวให้ ท ราบก่ อนทาสัญ ญานั น้ เมื่ อปรากฏว่ า
ความล่ า ช้ า เกิ ด จากเอกชนผู้ร บั จ้ า งใช้ เ วลาในการรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเดิ ม ในพื้ น ที่
๑๘

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควร
เพียงใดนัน้ ท่านให้พเิ คราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ
เมือ่ ได้ใช้เงินตามเบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป
ฯลฯ
ฯลฯ
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ก่อสร้างก่ อนที่ จะเริ่ มดาเนิ นการก่ อสร้างสิ่ งปลูกสร้างตามสัญญา โดยยอมรับว่ าไม่ได้
ไปดูสถานที่ ก่อสร้างตามที่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างกาหนดไว้ อี กทัง้ หน่ วยงาน
ทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการด าเนิ นการเกี่ ย วกับ สิ่ ง กี ด ขวาง
การทางานตามที่ เอกชนผู้รบั จ้างร้องขอแล้ว ประกอบกับผู้รบั จ้างรายอื่นซึ่ งต้ องประสบ
ปัญหาสิ่ งกีดขวางเช่ นเดี ยวกันก็สามารถดาเนิ นงานแล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในสัญญาได้
กรณี จึ ง เป็ นความผิ ด ของเอกชนผู้ร บั จ้ างเอง และมิ ใ ช่ เ หตุ ที่ ห น่ ว ยงานทางปกครอง
ผูว้ ่าจ้างจะนามาพิ จารณาเพื่อขยายเวลาทางานตามสัญญาให้ได้
ส่วนกรณี ที่หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีคาสังให้
่ เอกชน
ผู้รบั จ้างระงับ การด าเนิ นงานตามสัญญาไว้ ก่อนเพื่ อให้ จดั หาวัสดุก่อสร้ างที่ มีมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมรับรอง ทัง้ ที่ ตามแบบแปลนที่ กาหนดไว้ในสัญญาก็ไม่ได้กาหนดให้
วัส ดุด งั กล่ าวต้ อ งมี ม าตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุต สาหกรรมรับรอง อี ก ทัง้ การด าเนิ นการ
ในส่ วนของงานดังกล่ าวสามารถแยกกันได้ ระหว่ างวัส ดุ ที่ ต้ องมี มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์
อุตสาหกรรมรับรองกับวัสดุที่ไม่ต้องมีมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมรับรอง ความล่าช้ า
ในการก่ อ สร้ างที่ เ กิ ด จากค าสังให้
่ ระงับการด าเนิ นการกรณี ด งั กล่ าวจึ ง เป็ นความผิ ด
หรือความบกพร่องของหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ซึ่ งต้ องนามาพิ จารณาเพื่อขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาให้แก่เอกชนผูร้ บั จ้าง
สรุปข้อเท็จจริ ง
เทศบาลตาบลโคกสาโรง (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ทาสัญญาจ้างให้ผฟู้ ้ องคดี
ก่ อ สร้า งอาคารเรีย น โรงเรียนเทศบาล ๑ โดยมีข้อก าหนดในสัญญาให้ผู้ ฟ้ องคดีเริ่มท างาน
ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๔๕ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเริม่ เข้าทางานในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และต่อมาได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายทางานตามสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน
เนื่อ งจากมีสงิ่ กีดขวางการทางานที่อ ยู่นอกเหนือ สัญ ญาจากการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีทาสัญญาจ้าง
เอกชนรายอื่น ก่ อ สร้างในบริเ วณใกล้เ คียงกับพื้นที่ท่ผี ู้ฟ้ อ งคดีก่ อ สร้า งอาคารเรียน จ านวน
๓ สัญญา ได้แก่ สัญญาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สัญญาจ้างก่อสร้างรัว้ และป้ายโรงเรียน
และสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก ทาให้ผฟู้ ้ องคดีประสบปญั หา
พื้นที่ทางานไม่เพียงพอ แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุ มตั ใิ ห้ขยายระยะเวลาออกไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดี
ได้นาเหล็กรูปพรรณขนาดตามแบบเข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างเพื่อทาโครงหลังคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
มีห นัง สือ แจ้งให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบว่ า เหล็ก กลวงและเหล็ก รูปพรรณตามข้อ สัญ ญาจะต้อ งมีรูป
และขนาดถู ก ต้ อ งตามแบบ และจะต้ อ งได้ ร ับ มาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม (มอก.)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๘๗

ขอให้ผู้ฟ้ องคดีระงับงานก่ อสร้างเฉพาะโครงหลังคาเหล็กที่ใช้วสั ดุก่อ สร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามสัญญาจนกว่าผูฟ้ ้ องคดีจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หลังจากนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีมหี นังสือแจ้งไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้สงซื
ั ่ อ้ เหล็กรูปพรรณขนาดตามแบบแล้ว
แต่เนื่องจากแบบแปลนรายการก่อสร้างด้านวิศวกรรมแบบมาตรฐาน ข. และข้อเท็จจริงมีความ
ขัด แย้ง กัน โดยขนาดของเหล็ก ที่ร ะบุ ใ นแบบแปลนล้ว นเป็ น เหล็ก ที่ไ ม่ม ี มอก. รับรองเสีย
เป็ น ส่ ว นใหญ่ แสดงให้เ ห็น ว่ า แบบก่ อ สร้า งอาคารพิพ าทน่ า จะต้อ งการก าหนดให้ใ ช้เ หล็ก
ตามขนาดและความหนาในแบบแปลนเป็ นสาคัญ ส่วน มอก. เป็ นเรื่องรองลงไป ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ตรวจสอบความหนาและความถู กต้อ งของเหล็กประกอบโครงหลังคาอย่างเร่งด่ว น ต่ อ มา
ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เหล็กที่ม ี มอก. รับรอง หลังจากนัน้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้นาเหล็ก
โครงหลังคาที่ได้รบั มอก. เข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง และมีหนังสือขอให้ผู้ ถู กฟ้องคดีตรวจสอบ
ความถูกต้องของเหล็กโดยด่วน รวมทัง้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาทางานตามสัญญา
จานวน ๒๗ วัน จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีสงให้
ั ่ ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างงานโครงหลังคาเหล็ก
แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ อ นุ ม ตั ิใ ห้ข ยายระยะเวลา ต่ อ มา ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ส่ ง มอบงานเมื่อ วัน ที่ ๒๗
ธัน วาคม ๒๕๔๕ ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ปรับ ผู้ฟ้ อ งคดีก รณี ส่ ง มอบงานล่ า ช้า เป็ น เวลา ๙๒ วัน
วันละ ๕,๕๔๐ บาท เป็ นเงินจานวน ๕๐๙,๖๘๐ บาท ผู้ฟ้ องคดีจงึ ฟ้ องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีค ืนเงินค่ าปรับจานวน ๘๗ วัน เป็ นเงิน ๔๘๑,๙๘๐ บาท และชดใช้
ค่าเสียหายจากการสังงานผิ
่
ดพลาดของผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นเงิน ๙๖,๓๙๖ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนจะเริม่ ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
ผู้ฟ้ องคดีจะต้อ งทาการรื้อ ถอนอาคารเรียน ๒ ชัน้ หลังเดิม ซึ่ง ผู้ฟ้อ งคดีช้แี จงว่ าต้อ งใช้เวลา
ไม่น้อ ยกว่ า ๔๐-๖๐ วัน ในการรื้อ ถอน แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีใ ช้เ วลาในการรื้อ ถอนจริง เป็ นเวลาถึง
๘๖ วัน โดยยอมรับ ว่ า ไม่ไ ด้ไ ปดูส ถานที่ก่ อ สร้า งในวัน ก าหนดชี้ส ถานที่ก่ อ สร้า ง จึง ถือ ว่ า
ผูฟ้ ้ องคดีรบั ทราบรายละเอียดในแบบแปลนสถานทีก่ ่อสร้างทุกประการ จึงน่ าเชื่อว่าการรือ้ ถอน
อาคารเรียนหลังเดิมสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามที่ผถู้ ูกฟ้องคดีให้การต่อสู้
การรือ้ ถอนอาคารเรียนหลังเดิมล่าช้า เป็ นเหตุให้เริม่ ดาเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ล่าช้า จึงเป็ นความผิดของผูฟ้ ้ องคดีเอง ประกอบกับสัญญาจ้างก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงกับที่
ผู้ฟ้ อ งคดีก่อ สร้างอาคารเรียนทัง้ สามสัญญานัน้ มีก าหนดเริม่ ดาเนินการตามสัญญาก่ อ นวัน
เริม่ ดาเนินการตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี โดยผู้รบั จ้างทัง้ สามรายทางานก่ อสร้างในสภาพที่ม ี
สิง่ กีดขวางเช่นเดียวกับผูฟ้ ้ องคดี แต่ผรู้ บั จ้างทัง้ สามรายสามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาได้
ซึ่งแม้ว่าการดาเนินการตามสัญญาทัง้ สามสัญญาจะทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั ความสะดวกบ้าง
ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยงั คงสามารถทางานที่รบั จ้างต่อไปได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความช่วยเหลือ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ผู้ฟ้องคดีแล้วตามที่ขอ อีกทัง้ เหตุ ท่ผี ู้ฟ้องคดียกขึน้ อ้างเพื่อขอขยายเวลาทางานตามสัญญา
จานวน ๖๐ วัน เนื่องจากมีสงิ่ กีดขวางการทางานทีอ่ ยู่นอกเหนือสัญญา มิใช่เหตุทผ่ี ู้ถูกฟ้องคดี
จะพิจารณาขยายเวลาการก่ อ สร้างตามสัญ ญาให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ต ามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ ง๑๙
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการพัส ดุของหน่ ว ยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้างพิพาท การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีไม่พจิ ารณาขยายระยะเวลา
ทางานตามสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเวลา ๖๐ วัน จึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว
ส่วนกรณีการขอขยายระยะเวลาทางานตามสัญญาออกไป ๒๗ วัน
เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีสงให้
ั ่ ผฟู้ ้ องคดีระงับการก่อสร้างงานโครงหลังคาเหล็ก นัน้ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏตามบันทึกข้อความกองช่างถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุว่า สัญญาจ้าง
กาหนดเหล็กโครงสร้างหลังคาขนาดตามข้อ ๓.๒ ถึงข้อ ๓.๕ เป็ นเหล็กที่ไม่ม ี มอก. รับรอง
มีเพียงข้อ ๓.๑ เท่านัน้ ที่เป็ นเหล็กมี มอก. รับรอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามแบบแปลน
สน.ศท. ๔/๑๒ หน้า ๕ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ได้กาหนดเหล็กโครงหลังคาแบบ T๑
มีขนาดเหล็กตามข้อ ๓.๑ ซึง่ มี มอก. รับรอง แบบ T๒ มีขนาดเหล็กตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๔
ซึ่งไม่ม ี มอก. รับรอง แบบ T๓ มีขนาดเหล็กตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๔ ซึ่งไม่ม ี มอก. รับรอง
เช่นเดียวกัน เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้สงซื
ั ่ อ้ เหล็กดังกล่าวและนาเข้ามาเพื่อจะใช้ทาโครงหลังคาตามแบบ
T๒ และ T๓ โดยพร้อ มที่จ ะน าเหล็ก ดัง กล่ า วท าโครงถัก ตามแบบ T๒ และ T๓ ซึ่ง ไม่ ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงหลังคาแบบ T๑ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้การโต้แย้งแต่อย่างใด
กรณีจงึ รับฟงั ได้ว่า เหล็กทีใ่ ช้ในการทางานโครงหลังคาเหล็กแบบ T๒ และ T๓ ไม่ต้องมี มอก.
รับรอง และไม่มสี ่ วนเกี่ยวข้อ งกับโครงสร้างหลังคาเหล็กแบบ T๑ อีกทัง้ สามารถแยกส่ว น
ในการทางานกันได้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะทาการตรวจสอบวัดขนาดของเหล็กขนาดอื่นๆ
ทีใ่ ช้กบั แบบโครงสร้างหลังคา T๒ และ T๓ ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ การกระทาของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ทาให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งเสียเวลาทางานเหล็กโครงถักหลังคานับแต่วนั ที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็ นเวลา ๒๗ วัน และเหตุด งั กล่าวเป็ นเหตุท่เี กิดจาก
๑๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่ค่สู ญ
ั ญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอานาจ
ของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ วนท้อ งถิ่น ที่จะพิจารณา แต่ ถ้าวงเงินในการสังการให้
่
จดั หาครัง้ นัน้
เกิน อานาจของหัวหน้ าฝ่ายบริหารของหน่ ว ยการบริหารราชการส่ว นท้อ งถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้
พิจารณาได้ตามจานวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(๒) เหตุสุดวิสยั
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีท่พี งึ ขยายเวลาทาการตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เมื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ พ ิจ ารณาขยายระยะเวลาตามสัญ ญาให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น เวลา ๒๗ วัน
จึงเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบตามสัญญาและไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ฯ พิพากษาให้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีค ืน เงิน ค่ า ปรับ จานวน ๒๗ วัน วัน ละ ๕,๕๔๐ บาท เป็ น เงิน ๑๔๙,๕๘๐ บาท
ให้แก่ ผู้ฟ้ อ งคดีภายในสามสิบวันนับแต่ ว นั ที่ศ าลมีคาพิพากษา (ค าพิ พ ากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๖๑๗/๒๕๕๔)
ในการดาเนิ นงานก่อสร้างตามสัญญา แม้เอกชนผู้รบั จ้ าง
ควรจะมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการด าเนิ นงานตามสมควรก็ต าม แต่ ห ากข้ อ เท็ จ จริ ง
ปรากฏว่าเอกชนผู้รบั จ้างสามารถดาเนิ นงานก่อสร้างได้ ภายในกาหนดเวลาตามสัญญา
ในทุกงวดงานที่ หน่ วยงานทางปกครองจ่ายเงิ นค่ าจ้างครบถ้วนและตรงเวลา เฉพาะแต่
งานงวดที่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจ่ายเงิ นค่ าจ้างล่าช้ าเท่ านัน้ ที่ เอกชนผู้รบั จ้าง
ไม่ ส ามารถก่ อ สร้ างได้ ภายในกาหนดเวลา จึ งเห็นได้ ว่าการจ่ ายค่ าจ้ างล่ าช้ าดังกล่ าว
ส่ ง ผลกระทบต่ อ แผนงานและระยะเวลาในการด าเนิ นงานก่ อสร้ างของเอกชนผู้รบั จ้ าง
เพราะเอกชนผู้ร ับจ้ างจ าเป็ นต้ องใช้ เงิ นค่ าจ้ างดัง กล่ าวเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในการ
ด าเนิ นงานก่ อสร้ างในงวดงานต่ อ ๆ ไป การจ่ า ยเงิ น ค่ าจ้ า งล่ า ช้ าจึ ง เป็ นความผิ ด หรื อ
ความบกพร่องของหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างที่ ทราบอยู่แล้วตัง้ แต่ ต้น หน่ วยงาน
ทางปกครองผูว้ ่าจ้างจึงไม่มีสิทธิ ปรับเอกชนผูร้ บั จ้างด้วยเหตุส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กรมสามัญศึกษา
เดิม) (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ทาสัญญาจ้าง
ให้ผฟู้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชัน้ จานวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนเงินค่าจ้าง ๖๗,๒๕๔,๓๖๔ บาท โดยแบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง
เป็ น ๑๗ งวด ปรากฏว่ า ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ด าเนิ นงานตามสัญ ญาและส่ ง มอบงานตัง้ แต่ ง วดที่ ๑
ถึง งวดที่ ๙ และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จ่า ยเงิน ค่ า จ้างให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีต ามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญา
แต่ในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๔ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
ล่าช้ากว่าที่กาหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ เพื่อขอขยายเวลา
ทางานออกไป ๖๐ วัน โดยอ้างว่าเนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า ทาให้ผฟู้ ้ องคดี
ขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างงานงวดต่อๆ มา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ก่อสร้างงาน
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเสนอ
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ความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ว่า ผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถทางานให้เป็ นไปตามปกติตามสัญญาได้
เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน การสังซื
่ อ้ วัสดุตอ้ งใช้เงินสด การจัดส่งวัสดุเพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างติดขัด จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาทางานตามสัญญาออกไป
๖๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้หารือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และมีความเห็น
ตามการตอบข้ อ หารือ ดังกล่ า วว่ า กรณี ท่ีส่ ว นราชการผู้ ว่ าจ้างจ่ ายค่ า จ้างให้ ผู้ ร ับจ้า งล่ าช้ า
ในแต่ละงวดตามสัญญาจ้างนัน้ เป็ นเพียงเหตุท่ผี ู้รบั จ้างอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายได้เท่านัน้
แต่ผู้รบั จ้างไม่อาจยกเป็ นข้ออ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทางานตามสัญญาได้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง ไม่ อ นุ ม ัติใ ห้ผู้ฟ้ องคดีข ยายเวลาท างานตามสัญ ญา ต่ อ มา ผู้ ฟ้ องคดี
ได้ส่ ง มอบงานงวดที่ ๑๖ และงวดสุ ด ท้า ยเมื่อ วัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๔ แต่ ค ณะกรรมการ
ตรวจการจ้างแจ้งว่าผูฟ้ ้ องคดีทางานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยล่าช้ากว่ากาหนด
ในสัญญาจานวน ๕๔ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงหักเงินค่าปรับจานวน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท จากเงิน
ค่ าจ้างงวดสุ ดท้าย ผู้ฟ้ องคดีจงึ ฟ้ อ งขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้เ พิก ถอนค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองที่ไม่อนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาตามสัญญา และขอให้คนื เงินค่าปรับจานวน
๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กรณีท่ผี ู้ฟ้อ งคดีกล่าวอ้างว่า แม้การที่มฝี นตกหนักในช่วงฤดูฝ น
จะเป็นไปตามฤดูกาลก็ตาม แต่บางปีกอ็ าจจะเกิดฝนตกมากผิดปกติถงึ ขัน้ เกิดอุทกภัย ซึง่ ในช่วง
ฤดูฝนของปลายปี ๒๕๔๓ ถึงต้นปี ๒๕๔๔ เกิดฝนตกหนักที่จงั หวัดนครศรีธรรมราชจนเกิด
ภาวะน้ า ท่ว มเป็ น อุ ปสรรคในการทางานก่ อ สร้าง รวมถึงผู้ประกอบการที่จ ะส่ งวัส ดุ ก่ อ สร้า ง
ไปยัง สถานที่ก่ อ สร้างด้ว ย กรณี ด งั กล่ าวผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ าเป็ นเหตุ สุ ด วิส ยั ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
โดยผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึ่งท างานอยู่ท่ีจ ังหวัดนครศรีธรรมราชย่ อมทราบเหตุ ด ังกล่ าวอยู่แล้ว
จึงเป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีไม่จาต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันทีเ่ หตุนนั ้ ได้สน้ิ สุดลงตามข้อยกเว้นทีร่ ะบุในสัญญา ข้อ ๒๐ นัน้ เห็นว่า ข้อยกเว้นทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
อาจขอขยายเวลาทางานได้แม้จะมิได้แจ้งเหตุแห่งการขยายเวลาทางานให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน คือ กรณีท่เี หตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบดีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ต้น ส่วนเหตุสุดวิสยั นัน้ ผูฟ้ ้ องคดีต้องแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีเ่ หตุนนั ้ สิน้ สุดลง เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าเกิดเหตุฝนตกหนัก
น้ าท่วม เป็ นเหตุ สุดวิสยั แต่ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้แจ้งเหตุ ดงั กล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบ ภายใน
๑๕ วัน จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้สละสิทธิเรียกร้องในการทีจ่ ะขอขยายเวลาทางานออกไป ส่วนกรณี
อ้างว่ าการที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ทางานอยู่ท่จี งั หวัดนครศรีธ รรมราช จึงอาจทราบเหตุ ฝ นตก
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น้ าท่วมดังกล่าวนัน้ เหตุข้างต้นมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๒๐ ของสัญญาพิพาท
สาหรับกรณีการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๔ ล่าช้า นัน้
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ค่างานตามสัญญางวดที่ ๑๐ บางส่วน ถึงงวดที่ ๑๔ มีจานวนรวมกัน
เป็นเงิน ๑๗,๘๘๙,๐๐๐ บาท เมื่อหักด้วยเงินทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายเป็ นค่าจ้างล่วงหน้าจานวน
๘,๔๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็ นเงินค่างานทีผ่ ฟู้ ้ องคดีตอ้ งใช้เงินทุนของตนเองในการดาเนินงาน
ก่อสร้างจานวน ๙,๔๑๕,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็ นค่างานทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทางานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้างเป็ นเวลา
๑๔๘ วัน แม้จะมีข้อที่พงึ พิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รบั จ้างควรมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงานก่อสร้างตามสมควร แต่การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีสามารถทางานในงวดที่ ๑๐ โดยได้รบั ค่าจ้าง
ไม่ครบถ้วน และทางานงวดที่ ๑๑ ถึงงวดที่ ๑๔ โดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง และสามารถส่งมอบงานได้
ตามกาหนดเวลาในสัญญา ผู้ฟ้องคดีเพิง่ จะมีปญั หาส่งมอบงานล่าช้าตัง้ แต่งวดที่ ๑๕ ถึงงวดที่ ๑๗
อันเป็นงวดสุดท้าย กรณีจงึ น่ าเชื่อว่าผูฟ้ ้ องคดีมเี งินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างจนถึงงวดที่ ๑๔
ซึง่ หากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายเงินค่าจ้างทันทีภายหลังจากการตรวจรับมอบงานงวดที่ ๑๔ ผูฟ้ ้ องคดี
ก็สามารถนาเงินค่าจ้างดังกล่าวไปหมุนเวียนในการดาเนินการก่อสร้าง ได้แก่ การสังซื
่ ้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็ นต้น การจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อแผนงาน
และระยะเวลาในการดาเนินงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี เพราะผูฟ้ ้ องคดีจาเป็ นต้องใช้เงินค่าจ้าง
เพื่อ เป็ นทุนหมุนเวียนในการด าเนิ นงานก่ อ สร้างในงวดงานต่ อ ๆ ไป การที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑
จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๔ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีล่าช้า จึงส่งผลให้ผฟู้ ้ องคดีไม่อาจทางาน
ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา อันถือเป็ นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบอยู่แล้วตัง้ แต่ต้น ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ออกไปได้ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๐ และเมื่อปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งเป็ นผู้ทอ่ี ยู่
ในพื้น ที่ปฏิบ ัติง านซึ่ง เป็ นผู้ท่ที ราบข้อ เท็จจริง เป็ นอย่างดีเ กี่ย วกับการทางานของผู้ฟ้ องคดี
ได้มคี วามเห็นว่า การจ่ายค่าจ้างล่าช้าเป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีประสบปญั หาในการทางานตามสัญญา
จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั การขยายเวลาทางานออกไปอีก ๖๐ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ
ดังนัน้ แม้ผู้ฟ้อ งคดีจะส่ งมอบงานเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามสัญญาจานวน ๕๔ วัน ก็ยงั ถือว่า
ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนครบกาหนดเวลาตามที่ได้รบั การขยาย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึง ไม่มสี ิทธิปรับผู้ฟ้ อ งคดีเ พราะเหตุ ส่ ง มอบงานล่ าช้า และมีห น้ าที่ต้อ งคืนเงินค่ าปรับให้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเงิน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นเงิน ๑๔๒,๒๘๐.๙๕ บาท
เป็ นการพิพากษาเกินคาขอ เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีมคี าขอท้ายฟ้องเพียงขอให้ศาลมีคาสังเพิ
่ กถอน
ค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่ส งปรั
ั ่ บเงินค่ าจ้างตามสัญ ญา และให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ คืนเงิน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๙๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ค่ า ปรับ ดัง กล่ า วให้แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ท่ า นั น้ มิไ ด้ ม ีค าขอให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ชดใช้ค่ า เสีย หาย
อันเกิดจากการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ คืนเงินค่าปรับ
จานวน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
อัน เกิ ด จากการจ่ า ยเงิน ค่ า จ้ า งล่ า ช้ า ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๔๖๗/๒๕๕๔)
(๑.๒) กรณี มีเหตุสดุ วิ สยั
กรณี ที่ ช่ า งผู้ค วบคุม งานและคณะกรรมการตรวจการจ้ า ง
ของหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างรายงานว่ามีเหตุน้าท่ วมบริ เวณที่ ก่อสร้างจนเอกชน
ผู้ร บั จ้ า งไม่ ส ามารถท างานได้ จ ริ ง ถื อ เป็ นข้ อ เท็จจริ ง ที่ มี น้ า หนั ก น่ าเชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจาก
มาจากเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง และเมื่อเหตุดงั กล่าวก่อให้ เกิ ด
ผลพิ บตั ิ อนั ไม่อาจป้ องกันได้ จึงถือว่าเป็ นเหตุสุดวิ สยั ที่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง
มีหน้ าที่ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปให้ แก่เอกชนผูร้ บั จ้าง
และเมื่ อ เหตุ น้ า ท่ ว มดัง กล่ า วท าให้ อุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ในการก่ อ สร้ างของเอกชนผู้ร บั จ้ า งเสี ย หายบางส่ ว น เป็ นเหตุใ ห้ ต้ อ งใช้ เ วลาในการ
เตรีย มการท างานภายหลัง จากน้ า ลด และท าให้ เอกชนผู้รบั จ้ า งไม่ ส ามารถวางแผน
การทางานและไม่สามารถทางานได้ต่อเนื่ องกัน ส่งผลให้ การทางานต้ องล่าช้ าลง ดังนัน้
เวลาในการเตรี ย มการท างานและเวลาจากความไม่ ต่อ เนื่ อ งในการท างานดัง กล่ า ว
จึงถือเป็ นพฤติ การณ์ ที่เอกชนผู้รบั จ้ างไม่ต้องรับผิ ดตามกฎหมาย หน่ วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้ างมีหน้ าที่ ต้องขยายระยะเวลาก่ อสร้างตามสัญญาออกไปให้ แก่ เอกชนผู้รบั จ้ าง
ตามจานวนวันที่เกิ ดเหตุดงั กล่าวด้วย
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ทาสัญญาจ้าง
ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ าวัง ในวงเงิน ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท โดยมี
ข้อกาหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริม่ ทางานในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ และกาหนดแล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่าภายหลังจากเริม่ ดาเนินงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ระดับน้ าในแม่น้ าวังเพิ่มสูงขึ้นจนท่ว มบริเ วณพื้นที่ก่ อ สร้างทาให้ไม่ส ามารถปฏิบตั ิงานตาม
สัญญาได้ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพื่อขอหยุดการปฏิบตั ิง านและขอขยายระยะเวลา
การทางานหลายครัง้ แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็น ว่า เหตุ ด ังกล่ า วไม่ใ ช่ เ หตุ สุ ด วิส ัย เนื่ อ งจาก
เป็ นน้ าท่วมตามฤดูกาลปกติ หากผูฟ้ ้ องคดีได้เตรียมการป้องกันปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และมีเครื่องมือ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๙๓

ทีเ่ หมาะสมจะสามารถทางานตามสัญญาได้ จึงไม่ขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป อย่างไรก็ตาม
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเวลา ๑๐ วัน ต่อมา ภายหลังจากที่
ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตรวจรับงานและปรับผู้ฟ้องคดีรวมทัง้ สิ้น
๑๑๖ วัน เป็นเงิน ๑,๐๔๒,๘๔๐ บาท โดยได้ปรับไปแล้ว ๕๐ วัน เป็ นเงิน ๔๔๙,๕๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดี
จึงน าคดีม าฟ้ องต่ อ ศาลขอให้ม ีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ขยายระยะเวลา
ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเพิม่ อีก ๑๑๗ วัน และให้คนื เงินค่าปรับที่หกั เอาไว้จานวน ๔๔๙,๕๐๐ บาท
แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ปรากฏว่าช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้รายงานว่าน้ าจากแม่น้ าวังเอ่อล้นมาท่วมบริเวณที่ก่อสร้างจนผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทางานได้
ซึง่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็ นรายงานจากเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เอง จึงมีน้ าหนักน่ าเชื่อถือ
และเนื่องจากเหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุทก่ี ่อให้เกิดผลพิบตั อิ นั ไม่อาจป้องกันได้ เหตุน้ าท่วมสถานที่
ก่อสร้างข้างต้นจึงถือว่าเป็ นเหตุสุดวิสยั ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และเมือ่ พิจารณาข้อเท็จจริงจากหนังสือขอหยุดงานของผูฟ้ ้ องคดี รายงานของช่างผูค้ วบคุมงาน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานการเกิดอุทกภัยของจังหวัดตาก
และข้อ มูล ระดับน้ าและปริม าณน้ า ของแม่น้ า วัง ประกอบกันแล้ว เห็น ว่า เหตุ น้ าท่ ว มบริเ วณ
สถานที่ก่อ สร้างจนผู้ฟ้ อ งคดีไม่ส ามารถทางานได้เ กิดขึ้นตัง้ แต่ ว นั ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔
ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็ นเวลา ๑๒๒ วัน และระดับน้ าลดลงจนผู้ฟ้องคดีสามารถ
ทางานได้ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่ ทงั ้ นี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถ
เข้าทางานได้เป็นระยะๆ กล่าวคือ ในวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็ นเวลา ๕ วัน ผูฟ้ ้ องคดี
ตอกเสาเข็ม ได้ ๑๒ ต้น วันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็ นเวลา ๕ วัน โดยการ
ตอกเสาเข็มต่อ และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็ นเวลา ๑๒ วัน
โดยการเตรียมงานเหล็กและหล่อคาน รวมทัง้ หมดเป็ นเวลา ๒๒ วัน ที่ผฟู้ ้ องคดีสามารถทางานได้
จึงเห็นว่าเหตุ น้ าท่วมที่ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทางานได้มรี ะยะเวลา ๑๐๐ วัน นอกจากนี้
เหตุน้ าท่วมยังทาให้อุปกรณ์และเครือ่ งมือในการก่อสร้างของผูฟ้ ้ องคดีเสียหายบางส่วน จึงทาให้
ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งใช้เวลาในการเตรียมการทางานภายหลังจากน้ าลดด้วย เมื่อปรากฏว่าเหตุน้ าท่วม

๒๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘ คาว่า “เหตุสุดวิสยั ” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ ก็ดี จะให้ผลพิบตั กิ ด็ ี เป็ นเหตุทไ่ี ม่อาจป้องกันได้
แม้ทงั ้ บุค คลผู้ต้อ งประสบหรือ ใกล้จะต้อ งประสบเหตุ นัน้ จะได้จดั การระมัดระวังตามสมควรอัน พึงคาดหมายได้จากบุค คล
ในฐานะและภาวะเช่นนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๙๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สถานที่ก่อสร้างเกิดขึน้ ๔ ครัง้ ซึ่งในแต่ละครัง้ ผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาในการเตรียมงานหนึ่งวัน
ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องเสียเวลาในการเตรียมการทางาน ๔ วัน ซึ่งเหตุดงั กล่าวทาให้ผู้ฟ้องคดี
ไม่สามารถวางแผนการทางานและไม่สามารถทางานได้ต่อเนื่องกัน อันเป็ นเหตุทาให้การทางาน
ต้องล่าช้าลงได้ จึงเห็นว่าผู้ฟ้ องคดีต้อ งเสียเวลาจากความไม่ต่ อเนื่อ งในการทางานจากเหตุ
น้ าท่ว มอีก ครัง้ ละหนึ่งวัน รวมเป็ นจานวน ๔ วัน ซึ่งเวลาในการเตรียมการทางานและเวลา
จากความไม่ต่ อเนื่อ งในการทางานดังกล่าว ถือ เป็ นพฤติการณ์ ท่ผี ู้ฟ้อ งคดีไ ม่ต้องรับผิด ตาม
กฎหมาย ดังนัน้ เหตุสุดวิสยั และพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทีท่ าให้ผฟู้ ้ องคดีไม่สามารถทางานได้รวมทัง้ สิน้ ๑๐๘ วัน และเมื่อปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีมหี นังสือ
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ และลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔
รวม ๓ ฉบับ แจ้งเหตุน้ าท่วมเพื่อขอหยุดงานและขอขยายระยะเวลาการทางานต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจ้งเหตุน้ าท่วมสิน้ สุดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทราบ
จึงถือว่าผู้ฟ้อ งคดีได้แ จ้งขอขยายเวลาทางานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุ ส้นิ สุ ดแล้ว
การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ขยายเวลาท างานให้ ผู้ ฟ้ องคดีจ านวน ๑๐ วัน และปรับ ผู้ ฟ้ องคดี
จานวน ๑๑๖ วัน จึงเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องขยายเวลาทางาน
ให้ผู้ฟ้องคดีจานวน ๑๐๘ วัน จากเดิมที่สญ
ั ญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็ นต้อง
สิน้ สุดสัญญาในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ และเมื่อผูฟ้ ้ องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๔๕ จึงเป็ นการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนด ๑๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิปรับ
ผูฟ้ ้ องคดีจากเหตุส่งมอบงานล่าช้าได้ตามจานวนวันดังกล่าว เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ปรับผูฟ้ ้ องคดี
ไปแล้ว ๕๐ วัน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องคืนเงินค่าปรับส่วนทีป่ รับไว้เกินให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
และโดยที่ข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดว่า การทาสัญญา
หรือ ข้อ ตกลงเป็ นหนังสือ ให้กาหนดค่ าปรับเป็ นรายวันในอัต ราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑
ถึงร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ยี งั ไม่ได้รบั มอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงาน
ทัง้ หมดพร้อ มกันให้ก าหนดค่ าปรับเป็ นรายวัน เป็ นจานวนเงินตายตัว ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๐๑
ถึงร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน้ ... เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑
และงวดที่ ๒ โดยความยาวของเสาเข็มขาดไป ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงตัดลดวงเงินค่าก่ อสร้าง
ทัง้ สองงวดดังกล่าวเป็ นเงิน ๒๗๓,๐๕๓ บาท วงเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจึงลดลงเหลือ
๘,๗๑๖,๙๔๗ บาท การคงค่าปรับตามสัญญาไว้ดงั เดิมจึงไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องกาหนดค่าปรับใหม่ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคางานจ้างที่ได้
ปรับราคาใหม่ เป็ นวันละ ๘,๗๑๖.๙๔ บาท ซึ่งผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีสทิ ธิปรับผูฟ้ ้ องคดีได้ ๑๘ วัน
คิด เป็ น เงิน ๑๕๖,๙๐๔.๙๒ บาท แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ห ัก เงิน ค่ า ปรับ จากผู้ฟ้ องคดีแ ล้ ว
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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จานวน ๔๔๙,๕๐๐ บาท ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ จึงมีหน้ าที่ต้อ งคืนเงินค่าปรับที่หกั ไว้เ กินจานวน
๒๙๒,๕๙๕.๐๘ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีฐานลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖๒๑ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือทวงถามให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ คืนเงินค่าปรับข้างต้น จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ ผิด นัด ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ไม่อ าจเรียก
ดอกเบีย้ จากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๒๒ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๒๓
แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน
ส าหรับ เงิน ค่ า จ้า งงวดที่ ๒ ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ห ัก ไว้ เ ป็ น
ค่าปรับนัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบก่อสร้างโดยความยาวของเสาเข็มขาดไป ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิตดั ลดวงเงินค่าจ้าง
งวดที่ ๒ ลงตามจานวนการส่งมอบงานทีไ่ ม่ครบถ้วนได้ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีสทิ ธิหกั ค่าเสาเข็ม
ที่ไ ม่ค รบถ้วนออกจากเงินค่ าจ้างได้จานวน ๗๐,๗๙๒ บาท เงินค่ าจ้างงวดที่ ๒ จึงคงเหลือ
จานวน ๑,๗๑๙,๒๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหน้ าที่ตามสัญญาต้องจ่ายเงินจานวนดังกล่าว
ให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี เมื่อ ปรากฏว่ าภายหลัง จากที่ผู้ฟ้ อ งคดีปฏิเ สธไม่ยอมรับเงินค่ าจ้างงวดที่ ๒
จานวน ๑,๑๒๕,๘๖๘ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มหี นังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ชาระเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ จานวน ๑,๗๑๙,๒๐๘ บาท ซึง่ เป็ นเงินค่าจ้างทีต่ ดั ลดตามจานวน
การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนแล้วแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผิดนัด ผู้ฟ้องคดี
จึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขยายเวลาทางานให้ผฟู้ ้ องคดีเพิม่ อีก
๙๘ วั น ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ คื น เงิน ค่ า ปรับ แก่ ผู้ ฟ้ องคดี จ านวน ๒๙๒,๕๙๕.๐๘ บาท
พร้อ มดอกเบี้ยในอัต ราร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี นับแต่ ว นั ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๔๕ เป็ นต้นไปจนกว่า
๒๑-๒๓

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถงึ กาหนดชาระแล้วและภายหลังแต่นนั ้ เจ้าหนี้ได้ให้คาเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยงั ไม่ชาระหนี้ไซร้
ลูกหนี้ได้ชอ่ื ว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนัน้ ท่านให้คดิ ดอกเบี้ยในระหว่ างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียก
ดอกเบีย้ ได้สงู กว่านัน้ โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบีย้ ต่อไปตามนัน้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๐๖ บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพ ย์ส ิ่งใดเพราะการที่บุค คลอีกคนหนึ่งกระทาเพื่อช าระหนี้ก็ดี หรือได้มา
ด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนัน้ เสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนัน้
จาต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา อนึ่งการรับสภาพหนี้สนิ ว่ามีอยู่หรือหาไม่นนั ้ ท่านก็ให้ถอื ว่าเป็นการกระทาเพือ่ ชาระหนี้ดว้ ย
ฯลฯ
ฯลฯ
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จะชาระเสร็จ และให้ชาระเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ จานวน ๑,๗๑๙,๒๐๘ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ทัง้ นี้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๕)
(๑.๓) กรณี เป็ นพฤติ การณ์ อนั หนึ่ งอันใดที่ ค่ ูสญ
ั ญาไม่ต้องรับผิ ด
ตามกฎหมาย
กรณี ที่ เ หตุ น้ า ท่ ว มท าให้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการ
ก่ อ สร้ า งของเอกชนผู้ร บั จ้ า งเสี ย หายบางส่ ว น และเป็ นเหตุ ใ ห้ ต้ อ งใช้ เ วลาในการ
เตรียมการทางานภายหลังจากน้ าลด รวมทัง้ ทาให้ เอกชนผู้รบั จ้างไม่สามารถวางแผน
การทางานและไม่สามารถทางานได้ต่อเนื่ องกัน ส่งผลให้ การทางานต้ องล่าช้ าลง ดังนัน้
เวลาในการเตรี ย มการท างานและเวลาจากความไม่ ต่อ เนื่ อ งในการท างานดัง กล่ า ว
จึงถือเป็ นพฤติ การณ์ ที่เอกชนผู้รบั จ้ างไม่ต้องรับผิ ดตามกฎหมาย หน่ วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้ างมีหน้ าที่ ต้องขยายระยะเวลาก่ อสร้างตามสัญญาออกไปให้ แก่ เอกชนผู้รบั จ้ าง
ตามจานวนวันที่เกิ ดเหตุดงั กล่าวด้วย
โปรดดูค าพิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุด ที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๕
หน้า ๘๙๒-๘๙๖
(๒) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ
แม้ความล่ าช้ าของงานก่ อสร้างจากการประสานระหว่างหน่ วยงาน
เพื่ อ ขอติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าตามงานงวดสุด ท้ าย จะมิ ใช่ เ หตุอ นั เกิ ด จากความบกพร่ อ ง
ของเอกชนผู้ร ับ จ้ า ง รวมทัง้ มิ ไ ด้ เ ป็ นความผิ ด หรื อ ความบกพร่ อ งของหน่ วยงาน
ทางปกครองผู้ ว่ า จ้ า งซึ่ ง มี ห ลัก ฐานชั ด แจ้ ง เนื่ องจากมิ ใ ช่ ก รณี ที่ รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ตั ง้ แต่
ก่ อ นท าสัญ ญาว่ า การขอติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าดัง กล่ า วจะใช้ เ วลาประสานงานเกิ น กว่ า
ระยะเวลาทางานตามสัญญา อี กทัง้ เป็ นการประสานงานระหว่างหน่ วยงานตามระบบ
การท างานตามปกติ แต่ เมื่ อ ปรากฏว่ าแม้ ก ารประสานงานจะส าเร็จ ลงก่ อ นก าหนด
ระยะเวลาท างานตามสัญ ญาสิ้ น สุ ด เอกชนผู้ร บั จ้ า งก็ย งั คงเหลื อ งวดงานที่ ย งั ไม่ ไ ด้
ส่ งมอบมากกว่ างานงวดสุดท้ ายซึ่ ง เป็ นงานที่ ต้องติ ดตัง้ ระบบไฟฟ้ าดังกล่ าว แสดงว่ า
การประสานขอติ ดตัง้ ระบบไฟฟ้ าไม่ได้ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ การก่อสร้างตามสัญญาล่าช้ า
แต่ อย่างใด การที่ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ขยายระยะเวลาทางานตามสัญญา
ให้แก่เอกชนผูร้ บั จ้าง จึงมิ ใช่การกระทาผิดสัญญา
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สรุปข้อเท็จจริ ง
กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑) ทาสัญ ญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า บึงรับน้ าบึงบางซื่อ ตอนคลองเปรมประชากร โดยมีกาหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๔๓ ปรากฏว่าภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดี
ยังคงทางานไม่แล้วเสร็จ และได้มหี นังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขยายระยะเวลาตามสัญญา
ออกไป ๒๗๐ วัน โดยอ้างว่ าความล่ าช้าเกิดจากงานติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าซึ่งเป็ นการด าเนิ นการ
ของการไฟฟ้านครหลวง มิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่อนุ มตั ใิ ห้
ขยายระยะเวลา เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทราบเหตุ ท่จี ะต้องรอการไฟฟ้านครหลวงคานวณ
ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแล้วตัง้ แต่ก่อนสัญญาสิ้นสุด แต่มไิ ด้ขอต่ออายุสญ
ั ญาภายใน
๑๕ วัน นั บ ถัด จากวัน สิ้น สุ ด สัญ ญา อัน ถือ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีส ละสิท ธิใ์ นการต่ อ อายุ ส ัญ ญาตาม
ข้อกาหนดในสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นขอให้มคี าพิพากษา
หรื อ ค าสั ง่ ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ และผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒)
ขยายระยะเวลาตามสัญ ญาให้ผู้ ฟ้ องคดีอ อกไป ๒๗๐ วัน รวมทัง้ ให้ค ืนเงินค่ าปรับ จ านวน
๒,๑๙๔,๓๔๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี ซึ่ง ศาลปกครองชัน้ ต้น พิจ ารณาแล้ว
เห็นว่า ช่วงระยะเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีรอการไฟฟ้านครหลวงประมาณการค่าใช้จ่ายเป็ นพฤติการณ์ท่ี
ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีติดตัง้ ระบบไฟฟ้าล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความล่ า ช้า ของเจ้า หน้ า ที่ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึ่ง มีห ลัก ฐานชัดแจ้ง และผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ทราบดีอยู่แล้วตัง้ แต่ ต้ น ผู้ฟ้ องคดีจ ึงไม่ ต้ องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ ด ัง กล่ า วให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดี
ที่ ๑ ทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเ่ หตุนนั ้ สิน้ สุด การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ไม่ข ยายระยะเวลาตามสัญ ญาจ้างให้ผู้ฟ้ องคดี จึง ไม่ ชอบด้ว ยกฎหมายและข้อ สัญ ญา
ผู้ฟ้ องคดีม ีส ิท ธิไ ด้ ร บั การต่ อ อายุ ส ัญ ญาจ้า งจ านวน ๔๕ วัน พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ชาระเงินจานวน ๔๑๙,๐๔๐ บาท พร้อ มดอกเบี้ยในอัต ราร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี นับแต่ ว นั ฟ้ อ ง
เป็ นต้นไป ต่ อ มา ผู้ฟ้อ งคดีไ ด้ย่นื อุ ทธรณ์ ต่อ ศาลปกครองสูงสุ ดเนื่อ งจากเห็นว่าจานวนเงิน
ค่าปรับทีต่ อ้ งชาระให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็นจานวนมากเกินไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประสานงานเพื่อขอติดตัง้ ระบบไฟฟ้าเริม่ ต้น
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๒ และการติดตัง้ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นพฤติการณ์ ท่ผี ู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด
อย่ า งไรก็ ต าม เหตุ ข้ า งต้ น ก็ ม ิใ ช่ ค วามผิด ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ด้ ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจาก
การประสานงานเพื่อ ขอติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าเป็ นการประสานงานระหว่าง ๓ หน่ วยงานตามระบบ
การทางานปกติ ซึ่งมีขนั ้ ตอนที่ต้อ งรอการพิจารณาทัง้ จากผู้ฟ้อ งคดีและการไฟฟ้ านครหลวง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๘๙๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มิใช่ขน้ึ อยู่กบั การตัดสินใจของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพียงฝ่ายเดียว กรณีจงึ ไม่ได้เป็ นความผิดหรือ
ความบกพร่องของฝา่ ยผูว้ ่าจ้างซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ง อีกทัง้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ รูอ้ ยู่แล้วตัง้ แต่เริม่ ทาสัญญาว่า การขอติดตัง้ ระบบไฟฟ้าจะใช้เวลาประสานงานเกินกว่า
ระยะเวลาทางานทีก่ าหนดในสัญญา กรณีจงึ ไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ที่ผู้ว่าจ้างทราบดีอ ยู่แล้ว ตัง้ แต่ต้น อย่างไรก็ต าม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้การประสานงาน
ขอติดตัง้ ระบบไฟฟ้าจะสาเร็จก่อนกาหนดระยะเวลาทางานตามสัญญาสิน้ สุด ผูฟ้ ้ องคดีก็ยงั คง
มีงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบอีก ๓ งวด มิใช่เพียงแค่งานงวดที่ ๕ อันได้แก่ การติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
แต่ อ ย่ า งใด จึง เห็น ว่ า การประสานขอติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ ามิไ ด้ เ ป็ น สาเหตุ ท่ีท าให้ ผู้ ฟ้ องคดี
ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาได้ เมื่อการส่งมอบงานไม่ทนั ภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญ ญาได้เ กิดจากเหตุ สุ ดวิส ัย หรือ เหตุ ใ ดๆ อัน เนื่อ งมาจากความผิดหรือ
ความบกพร่ อ งของฝ่ า ยผู้ ว่ า จ้ า ง หรือ พฤติ ก ารณ์ อ ัน หนึ่ ง อัน ใดที่ผู้ ร ับ จ้ า งไม่ ต้ อ งรับ ผิด
ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิขอขยายเวลาทางานได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ขยาย
เวลาทางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจงึ มิได้เป็ นการกระทาผิดสัญญา ที่ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษาให้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ คืน เงิน ค่ าปรับ จ านวน ๔๑๙,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี นั น้
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ได้อุทธรณ์ คดั ค้าน
คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นในส่วนของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ทัง้ สองจึงถึงทีส่ ุด พิพากษายืน (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๔/๒๕๕๔)
(๓) การหักเงิ นค่าปรับ
กรณี ที่เอกชนผู้รบั จ้างประสบปัญหาเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้าง
ตามที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งก าหนด และหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า ง
ได้ ให้ เอกชนผู้ร บั จ้ างท าบันทึ กแนบท้ ายสัญญาเพื่ อแก้ ไขกาหนดเวลาท างานแล้ วเสร็จ
ให้ ข ยายออกไปจากก าหนดเวลาเดิ ม ซึ่ ง เอกชนผู้ร บั จ้ า งก็เ ชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจว่ า
หน่ วยงานทางปกครองจะไม่ ใช้ สิ ท ธิ ป รับ จากการก่ อ สร้ า งงานล่ าช้ าดัง กล่ าว โดยได้
ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งจนแล้ ว เสร็จ และส่ ง มอบงานถูก ต้ อ งตามสัญ ญา กรณี ดัง กล่ า ว
ไม่ ใ ช่ ก ารท างานล่ ว งเลยก าหนดเวลาแล้ ว เสร็จตามสัญ ญาที่ ห น่ วยงานทางปกครอง
ผู้ว่ า จ้ า งจะใช้ สิ ท ธิ ป รับ เอกชนผู้ร บั จ้ า งจากการก่ อ สร้ า งงานล่ า ช้ า ได้ ดัง นั ้น กรณี ที่
หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งได้ ท าบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสัญ ญาแก้ ไ ขบัน ทึ ก
ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสัญ ญาเดิ ม เพื่ อ ยกเลิ ก การแก้ ไ ขก าหนดเวลาท างานแล้ ว เสร็จ
ตามสัญญา โดยให้ นาเอากาหนดเวลาแล้ วเสร็จเดิ มมาเป็ นฐานในการเรีย กเบี้ย ปรับ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๘๙๙

จากเอกชนผู้รบั จ้าง จึงเป็ นการใช้ สิทธิ ตามสัญญาโดยไม่สุจริ ต การใช้ สิทธิ ปรับเอกชน
ผู้รบั จ้างจึงไม่ได้ รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้ าที่
ต้องคืนเงิ นค่าปรับดังกล่าวให้แก่เอกชนผูร้ บั จ้าง
สรุปข้อเท็จจริ ง
เทศบาลเมืองโพธาราม (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ทาสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้าง
ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล ฝอยเดิม ตามแบบแปลนเทศบาล ณ เทศบาลเมือ งโพธาราม
ปรากฏว่าภายหลังจากเริม่ ทางานตามสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อขออนุ มตั ิ
ั หา
แก้ ไ ขแบบก่ อ สร้า งเนื่ อ งจากผู้ ฟ้ องคดีพ บชัน้ ดิน ทรายในระดับ ความลึก ที่ท าให้ เกิดป ญ
ไม่ ส ามารถก่ อ สร้างตามรู ปแบบตามสัญ ญาได้ เพราะจะเกิดการพังทลายของชัน้ ดิน และมี
น้ าใต้ดนิ ไหลขึน้ ชัน้ ทรายทาให้การบดอัดดินเหนียวไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้น้ าจากขยะในบ่อฝงั กลบ
ไหลออกนอกบ่ อ ฝ งั กลบ ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีห นั ง สือ แจ้ ง ให้ ผู้ ฟ้ องคดีท ราบว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
หยุดการก่อสร้างโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลความจาเป็ น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดียงั สามารถ
ด าเนิ นการก่ อ สร้ า งงานในส่ ว นที่ไม่ เ กี่ ยวข้ อ งและไม่ ม ีผ ลกระทบต่ อ การก่ อ สร้ า งที่ท าให้
ต้องหยุดงานได้ โดยผูฟ้ ้ องคดีลงชื่อรับทราบและระบุว่ายินยอมชาระค่าปรับตามสัญญาโดยไม่ม ี
เงื่อนไขใดๆ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (ครัง้ ที่ ๑)
แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง โดยยกระดับก้นบ่อฝงั กลบเพื่อให้พน้ ระดับชัน้ ทราย พร้อมทัง้ แก้ไข
ความลาดเอียงของบ่อ และปรับลดวงเงินค่ าก่ อ สร้า งกรณีป รับ ลดเนื้ อ งานลง หลัง จากนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีได้ดาเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนทีแ่ ก้ไขแล้วแต่ประสบกับอุปสรรคในการก่อสร้าง
อัน เกิด จากสภาพดินก้ นบ่ อซึ่งพยายามแก้ไขเปลี่ยนชัน้ ทรายให้เป็ นชัน้ ดินแล้วแต่ ไม่ประสบ
ความสาเร็จ เนื่องจากระดับก้นบ่อที่ได้แก้ไขไปแล้วยังมีน้ าซึมทาให้ไม่สามารถบดอัดดินก้นบ่อได้
จึง มีห นั ง สือ ขอให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีแ ก้ ไ ขแบบแปลนการก่ อ สร้า งอีก ครัง้ ต่ อ มา ผู้ ฟ้ องคดีแ ละ
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (ครัง้ ที่ ๒) แก้ไขแบบแปลนการก่ อสร้าง
โดยยกระดับก้นบ่อขึน้ อีก และแก้ไขกาหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ จากเดิม ที่จะต้อง
ทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็ นจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ หลังจากนัน้ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีไ ด้ใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีทาบันทึก ข้อตกลงแนบท้าย
สัญ ญา (ครัง้ ที่ ๓) แก้ ไ ขบัน ทึก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสัญ ญาครัง้ ที่ ๒ เพื่อ ยกเลิก การแก้ ไ ข
กาหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยแก้ไขกลับไปเป็ นว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องทางานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข
แล้ว เสร็จและได้ขอส่ ง มอบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้า งรายงานต่ อ นายกเทศมนตรี
เมืองโพธารามว่า งานที่ผฟู้ ้ องคดีส่งมอบถูกต้องตามสัญญา เห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา
ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ แ จ้ ง สงวนสิท ธิเ รีย กค่ า ปรับ เนื่ อ งจากเห็น ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๐๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไม่ส ามารถทางานให้แ ล้ว เสร็จตามเวลาที่กาหนดในสัญ ญา ต่ อมา สานักงานจังหวัดราชบุร ี
มีหนังสือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรวี ่า สาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจาก
ความผิดพลาดจากแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีพบชัน้ ทรายและน้ าใต้ดนิ ทาให้
ไม่สามารถก่อ สร้างให้เป็ นไปตามแบบแปลนได้ ซึ่งได้มกี ารขออนุ มตั ิแก้ไขรูปแบบรายละเอียด
จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรถี งึ ๓ ครัง้ งานจึงจะสาเร็จได้ และในการแก้ไขรูปแบบแต่ละครัง้
ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากช่างและผูช้ านาญงาน ซึ่งใช้เวลาพอสมควร กรณี
ไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากอานาจอนุ มตั ใิ ห้งดหรือลดค่าปรับในการสังจ้
่ างไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็ นอานาจของนายกเทศมนตรี หัวหน้าสานักงานจังหวัดราชบุรจี งึ เสนอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรีเมืองโพธารามทราบและพิจารณา
อนุ ม ัติ ต่ อ มา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีห นั ง สือ ถึ ง ผู้ ฟ้ องคดีแ จ้ ง สงวนสิท ธิ ก ารปรับ ตามสัญ ญา
รวมจานวนวันที่ต้องคิดค่าปรับทัง้ สิ้น ๓๑๑ วัน เป็ นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้าง
ที่ผู้ฟ้ องคดีจะได้รบั เป็ นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท จากค่ า ก่ อ สร้าง ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ผู้ฟ้ อ งคดี
ได้รบั เงินค่าจ้างจานวนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับการปรับ จึงขอสงวนสิทธิเรียกร้องเงิน
ส่วนที่เหลือตามสัญญาและค่าเสียหาย และนาคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคาสังปรั
่ บ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีคนื เงินค่าปรับให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยทีข่ อ้ กาหนดในสัญญากาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
หากผู้ฟ้อ งคดีทางานไม่แล้วเสร็จตามสัญ ญา แต่ ห ากไม่ใ ช้ส ิทธิบอกเลิก สัญ ญา ผู้ถู กฟ้อ งคดี
มีส ิท ธิป รับ ผู้ฟ้ องคดีกรณีท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ า
ผู้ถูกฟ้องคดีมไิ ด้บอกเลิกสัญญาและได้ยนิ ยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดาเนินการก่ อสร้างต่ อไป ทัง้ ที่
ก าหนดเวลาท างานตามสัญ ญาได้ ส้ิน สุ ด ลงแล้ ว อี ก ทัง้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีย ัง ได้ ข ออนุ ม ัติ จ าก
ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด ราชบุ ร ี ใ ห้ พ ิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาตามที่ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ม ี ห นั ง สื อ
ขออนุ ม ัติ รวมทัง้ ยัง ได้ ท าบันทึก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสัญ ญาแก้ ไ ขแบบแปลนการก่ อ สร้า ง
และปรับลดวงเงินค่ าก่ อสร้างกรณีปรับลดเนื้ องานลง และแก้ไขกาหนดระยะเวลาการก่ อสร้าง
แล้วเสร็จจากเดิมที่ผู้ฟ้ องคดีจ ะต้อ งท างานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๕๔๓
เป็ นแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังกล่าวย่อมมีผล
เป็ นการเปลี่ยนแปลงวัน ท างานแล้ว เสร็จ เนื่ อ งจากเหตุ ท่ีท าให้ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ ส ามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาแห่งสัญญาได้เกิดจากความบกพร่องของฝ่ายผูถ้ ูกฟ้องคดี ดังนัน้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง ไม่ อ าจนาเอาก าหนดวัน ท างานแล้ว เสร็จเดิม มาเป็ นฐานที่ต ัง้ แห่ ง การเรีย ก
เบีย้ ปรับจากผูฟ้ ้ องคดีกรณีทางานแล้วเสร็จเกินกาหนดเวลาตามสัญญาได้อกี ต่อไป ทัง้ นี้ แม้ว่า
บันทึกข้อตกลงทีใ่ ห้ยกเลิกการแก้ไขกาหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าวจะไม่เข้าลักษณะ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๐๑

เป็ นข้อ สัญ ญาที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ ป็ นการต้อ งห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็ นการพ้นวิสยั หรือ
เป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันจะทาให้บนั ทึกข้อตกลง
ดังกล่าวตกเป็ นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ดังนัน้
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไม่ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดี แต่ได้ยนิ ยอมให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าทางานต่อ
จนงานก่ อ สร้า งแล้ ว เสร็จ และส่ ง มอบงานให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีเ มื่อ วัน ที่ ๒๖ สิง หาคม ๒๕๔๕
โดยผูฟ้ ้ องคดีเชื่อถือและไว้วางใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ใช้สทิ ธิปรับผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากความล่าช้า
เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบของผู้ ถู กฟ้ องคดี ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีก็ ไ ด้ข ออนุ ม ัติจ าก
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรใี ห้แ ก้ไขสัญ ญาและทาบันทึกข้อ ตกลงแนบท้ายสัญ ญาเพื่อ ขยาย
ระยะเวลาทางานแล้ว เสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทัง้ นายช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มบี ัน ทึก ให้ผู้ฟ้ องคดีเ ข้าท างานตามสัญ ญาต่ อ ทัง้ ที่ร ะยะเวลาแล้ว เสร็จ ตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาเดิมได้ล่วงพ้นมาเป็ นเวลานานมากแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทาบันทึกข้อตกลง
ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่แก้ไขใหม่เพียง ๓๐ วัน เพื่อจะใช้สทิ ธิปรับผูฟ้ ้ องคดี
เป็ น จ านวนถึง ๓๑๑ วัน คิด เป็ น เงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท จากจ านวนค่ า ก่ อ สร้า งทัง้ สิ้น
๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ถือได้ว่าเป็ นการใช้สทิ ธิตามสัญญาโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕๒๕ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ การท าบัน ทึก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสัญ ญาเพื่อ ยกเลิก การแก้ ไ ข
กาหนดเวลาทางานแล้วเสร็จจึงไม่ชอบทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมายแต่อย่างใด ดังนัน้
เมื่อผู้ ฟ้ องคดีท าการก่ อสร้างตามสัญญาจนแล้วเสร็จและส่ งมอบงานให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีภ ายใน
กาหนดระยะเวลาที่ผู้ถู กฟ้อ งคดีได้ทาบันทึกข้อ ตกลงแนบท้ายสัญญาให้ขยายเป็ นวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้ว กรณีจงึ ไม่อ าจถือได้ว่าเป็ นการทางานล่ว งเลยกาหนดเวลาแล้ว เสร็จ
ตามสัญญา การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีใช้สทิ ธิหกั ค่าจ้างตามสัญญาไว้เป็ นค่าปรับเป็ นจานวน ๓๑๑ วัน
เป็ นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท จึงเป็ นการใช้ส ิทธิตามสัญญาโดยไม่ชอบ ทัง้ นี้ แม้ว่ าผู้ฟ้ องคดี
จะได้แสดงความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับได้โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ก็ตาม แต่การใช้สทิ ธิปรับ
ผู้ฟ้ องคดีจะต้ อ งเป็ น ไปตามเหตุ แ ห่ ง การปรับตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญา เมื่อ กรณีน้ี ไ ม่ อ าจ
ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีทางานล่วงเลยกาหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิปรับ
ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนื เงินค่าปรับที่หกั ไว้เป็ นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท ให้แก่

๒๔-๒๕

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕ ในการใช้สทิ ธิแห่งตนก็ดี ในการชาระหนี้กด็ ี บุคคลทุกคนต้องกระทาโดยสุจริต
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๕๐ การใดมีวตั ถุประสงค์เป็ นการต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมายเป็ นการพ้นวิสยั หรือเป็ นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนัน้ เป็นโมฆะ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๐๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๕๑๐/๒๕๕๔)
๔) การชาระค่าเสียหายตามสัญญา
กรณี ที่ ห น่ วยงานทางปกครองผู้ว่ า จ้ า งมิ ไ ด้ ด าเนิ นการให้ มี ก าร
สารวจสภาพดิ นและทดสอบกาลัง รับน้ าหนั กบรรทุ กของดิ นบริ เวณที่ ที่ จะก่ อ สร้างว่ า
เหมาะสมที่ จะใช้ ฐานรากของสิ่ ง ก่ อสร้างเป็ นแบบใด และเมื่อ ได้ รบั คาขอของเอกชน
ผู้รบั จ้างที่ ขออนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงแบบฐานรากดังกล่าว พร้อมทัง้ ได้รบั ทราบผลการทดสอบ
ของสานักโยธาธิ การซึ่ งมีความเห็นเช่ นเดียวกับเอกชนผู้รบั จ้าง ก็มิได้ ดาเนิ นการทดสอบ
ให้ แน่ ใจว่าความจริ งเป็ นเช่ นนัน้ หรือไม่ แต่ กลับใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาจ้าง ย่อมถือได้ว่า
หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้ างใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาโดยไม่สุจริ ต อันเป็ นการบอกเลิ ก
สัญญาโดยไม่ชอบ หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้ องรับผิ ดชดใช้ ค่าเสี ยหายเช่ นที่
ตามปกติ ย่อมเกิ ดขึ้นจากการใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาโดยไม่สุจริ ตให้ แก่เอกชนผู้รบั จ้าง
อันได้แก่ ค่าก่อสร้างที่เก็บวัสดุอปุ กรณ์ ก่อสร้างและที่พกั คนงาน ค่ารถขนอุปกรณ์ ในการ
ทดสอบดิ น ค่ารถขนอุปกรณ์ ก่อสร้าง ค่าธรรมเนี ยมหนังสือคา้ ประกันซองประกวดราคา
และหนังสือคา้ ประกันสัญญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียโอกาสที่จะได้ผลกาไร
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อุสุ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทาสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี
ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้ว ยแม่อุสุ โดยภายหลังจากผู้ฟ้องคดีขอเข้าทางาน
และขอรับมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีได้ทาการทดสอบชัน้ ดินด้วยวิธใี ช้แท่งเหล็กตอกลงไป
ในดินบริเวณทีท่ จ่ี ะก่อสร้างสะพานตามสัญญาดังกล่าวแล้วพบว่าไม่สามารถตอกได้ จึงมีหนังสือ
ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อขออนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลงฐานรากสะพานจากแบบตอกเสาเข็มเป็ นแบบฐานแผ่
ขอหยุด ทางาน และขอขยายระยะเวลาก่ อสร้างตามสัญญา แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีไม่ อนุ มตั ิ ต่ อมา
ผูฟ้ ้ องคดีได้ขอให้สานักงานโยธาธิการจังหวัดตากทาการทดสอบชัน้ ดินบริเวณก่อสร้างดังกล่าว
ผลการทดสอบและวิเคราะห์พ บว่า ฐานรากที่เหมาะสมกับโครงการก่อ สร้างพิพาทเป็ นแบบ
ฐานแผ่ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทบทวนการใช้ฐานรากเป็ นแบบฐานแผ่ พร้อมทัง้
แนบรายงานผลการทดสอบชัน้ ดินและสรุปผลการวิเคราะห์ชนิดฐานรากทีเ่ หมาะสมกับโครงการ
ก่อสร้างของสานักงานโยธาธิการจังหวัดตากให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทราบ แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่อนุ มตั เิ ช่นเดิม
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โดยให้เหตุ ผลว่ า ประกาศสอบราคาระบุ รายละเอียดของงานว่าให้ใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
และผู้ฟ้ องคดีเ สนอราคาเป็ น ฐานรากแบบเดีย วกัน อีก ทัง้ ราคาของฐานรากทัง้ สองแบบ
แตกต่ างกัน หากเปลี่ยนแบบฐานรากจะท าให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียสิทธิในการเสนอราคา
ประกอบกับผู้ฟ้ องคดีไม่ ได้ไปดู สถานที่ก่ อสร้างตามที่ก าหนด จึงไม่ สามารถขอเปลี่ยนแปลง
แบบฐานรากได้ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือชีแ้ จงไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ไปดูสถานที่
ก่ อ สร้า งในวัน ที่ก าหนดให้ดูส ถานที่แ ล้ว แต่ ใ นวัน ดัง กล่ า วไม่ ม ีก ารทดสอบการใช้ ฐานราก
จึงไม่อาจทราบได้ว่ าสถานที่ก่ อสร้างไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ และต่ อมาได้ม ีห นั ง สือ ขอให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทบทวนการใช้ฐานรากอีกครัง้ โดยมิได้เข้าทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
ตามสัญ ญา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง แจ้ง สงวนสิท ธิเ รีย กค่ า ปรับ และบอกเลิก สัญ ญากับ ผู้ ฟ้ องคดี
หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จา้ งผู้รบั จ้างรายใหม่เข้าทางานต่อจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้รบั จ้างรายใหม่
ตอกเสาเข็มฐานรากของสะพานตามแบบที่กาหนดในสัญญาได้เพียง ๑๓ ต้น ส่ว นอีก ๙ ต้น
ตอกไม่ไ ด้ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีจงึ ให้เ จ้าหน้ าที่แผนกวิชาช่ างก่ อ สร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตตาก ทาการวิเ คราะห์ค วามเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงระบบฐานรากของสะพาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ว่า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสามารถตอกเสาเข็มได้จานวน ๒ ฐาน
ส่ ว นอีก ๒ ฐาน ไม่ส ามารถตอกเสาเข็ม ได้ แต่ ส ามารถรับ น้ า หนัก ฐานรากแบบฐานแผ่ ไ ด้
ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ อนุ มตั ใิ ห้ผู้รบั จ้างรายใหม่ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ทดแทนฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
จานวน ๒ ฐาน และหักส่วนเงินในปริมาณงานและวัสดุทล่ี ดลงจากการเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้าง
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้เป็ นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขปญั หาเกี่ยวกับ
แบบฐานรากให้ การบอกเลิก สัญ ญาจึง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย จึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าล
มีคาพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ บัญ ญัติว่ า ในการ
ใช้สทิ ธิแห่งตนก็ดี ในการชาระหนี้กด็ ี บุคคลทุกคนต้องกระทาโดยสุจริต การที่บุคคลใดใช้สทิ ธิ
หรือชาระหนี้โดยไม่สุ จริต กฎหมายย่อมไม่ให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ ไม่มผี ลทางกฎหมาย
โดยสมบู ร ณ์ นอกจากนั น้ หากบุ ค คลใดใช้ ส ิท ธิข องตนโดยไม่ สุ จ ริต แล้ว เป็ น เหตุ ใ ห้เ กิด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริตจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นตามที่ปกติ
ย่อมเกิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริตของตนให้แก่ผเู้ สียหาย บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าว
และผลทางกฎหมายอัน เกิด จากการฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิบ ัติต ามหลัก กฎหมายข้า งต้ น ถือ ได้ ว่ า
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เป็ น หลัก การที่เ ป็ น พื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐทัง้ ระบบ ดัง นัน้ จึงย่ อ มใช้บ ังคับ กับ
การใช้สทิ ธิแ ละการชาระหนี้ทงั ้ ตามสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะดาเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริม เหล็ก พิพ าท ผู้ถู ก ฟ้ องคดีม ิไ ด้ด าเนิ น การให้ม ีก ารส ารวจสภาพดิน และทดสอบก าลัง
รับน้ าหนักบรรทุกของดินบริเวณทีท่ ่จี ะก่อสร้างว่าเหมาะสมที่จะใช้ฐานรากของสะพานเป็ นแบบ
ตอกเสาเข็มหรือแบบฐานแผ่ การด าเนิ นการสอบราคาจ้างเหมาก่ อสร้างพิพาทจึงมิไ ด้ว างอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและรอบด้านมาตัง้ แต่ต้น ดังนัน้ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยในความเหมาะสมของแบบฐานรากของสะพานว่าสมควรจะใช้ฐานราก
แบบตอกเสาเข็ม ตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาจ้า งหรือ สมควรเปลี่ย นเป็ น แบบฐานแผ่ ต าม
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ของผู้ฟ้องคดีรวมทัง้ สานักงานโยธาธิการจังหวัดตาก วิญญูชนเช่น
ผูถ้ ูกฟ้องคดีชอบที่จะมอบหมายให้ผคู้ วบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริษทั ที่ปรึกษา
หรือ ผู้ เ ชี่ย วชาญอื่ น ใดที่ ต นเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจ ตรวจสอบสภาพชัน้ ดิน และวิเ คราะห์
ความเหมาะสมของแบบฐานรากที่จะพึงใช้กับสะพานที่ว่าจ้างก่ อสร้างให้แน่ ใ จ และหากผล
การทดสอบและวิเ คราะห์ของผู้เ ชี่ยวชาญที่ต นเองเชื่อ ถือ และไว้ว างใจสอดคล้อ งกับผลการ
ทดสอบและวิเคราะห์ของผู้ฟ้องคดีรวมทัง้ สานักงานโยธาธิการจังหวัดตาก ผูถ้ ูกฟ้องคดีก็ชอบ
ที่จะแก้ไขแบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกับสภาพชัน้ ดินในบริเวณที่ท่จี ะก่อสร้าง ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวไม่ขดั หรือฝ่าฝื นข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่อย่างใด นอกจากนัน้ ในการแก้ไข
แบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกับชัน้ ดินในบริเวณที่ท่จี ะก่ อสร้างนัน้ หากมีความจ าเป็ น
ต้องลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างลง ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ ๕๘ วรรคสี๒๗
่

๒๖-๒๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๕๗ ให้ป ระธานกรรมการบริห ารส่ ง ส าเนาหรือ ข้อ ตกลงเป็ น หนังสือ ซึ่ง มีมูล ค่ า ตัง้ แต่ ล้านบาทขึ้น ไป
ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคแล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันทาสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ ๕๘ สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงเป็ น หนัง สือ ที่ไ ด้ล งนามแล้ว จะแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงมิไ ด้ เว้น แต่ ก ารแก้ไ ขนัน้
จะเป็ น ความจ าเป็ น เพื่อ ประโยชน์ แก่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล หรือ ไม่ท าให้ องค์การบริหารส่ วนต าบลต้องเสียประโยชน์
ให้ประธานกรรมการบริหารดาเนินการโดยผ่านความเห็นชอบของผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างก่อน
ฯลฯ
ฯลฯ
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องเพิม่ หรือลดวงเงินหรือเพิม่ หรือ
ลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป และเมือ่ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
ดังกล่าวแล้วให้ปฏิบตั ติ ามข้อ ๕๗ ด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๐๕

ของระเบียบดังกล่าว โดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีเสนอลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างมาพร้อมกับ
คาขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงฐานรากของสะพาน แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีมไิ ด้ดาเนินการเหมือนดังเช่นที่
วิญญูชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดีพงึ กระทา กลับบ่ายเบี่ยงไม่อนุ มตั ใิ ห้แก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบฐานราก
ตามค าขอของผู้ฟ้ องคดีและยืนยันให้ผู้ฟ้ องคดีลงมือก่ อสร้างโดยใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ทัง้ ที่หากได้ดาเนินการดังเช่นทีว่ ญ
ิ ญูชนโดยทัวไปพึ
่
งกระทาก็จะพบ
ความจริงเหมือนเช่นทีส่ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก ได้ทาการสารวจและวิเคราะห์
ตามที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม อบหมายให้ ท าภายหลัง จากที่ไ ด้บ อกเลิก สัญ ญากับ ผู้ฟ้ องคดีแ ละจ้า ง
ผูร้ บั จ้างรายใหม่ให้เข้าทางานแทนผูฟ้ ้ องคดีแล้วว่า สภาพชัน้ ดินมีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ฐานราก
แบบฐานแผ่ยงิ่ กว่าฐานรากแบบตอกเสาเข็ม กรณีดงั กล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้สทิ ธิบอกเลิก
สัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็ น
การใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นทีต่ ามปกติ
ย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริตให้แก่ ผู้ฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าก่ อสร้าง
ทีเ่ ก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและทีพ่ กั คนงาน ค่ารถขนอุปกรณ์ในการทดสอบดิน ค่ารถขนอุปกรณ์
ก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมหนังสือค้าประกันซองประกวดราคาและหนังสือค้าประกันสัญญาจ้าง
ตลอดจนค่าเสียโอกาสทีจ่ ะได้ผลกาไรหากผูถ้ ูกฟ้องคดีอนุ มตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลงฐานรากของสะพาน
และให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าทางานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญา รวมเป็ นเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๗๓๓/๒๕๕๔)
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๔.๑ การเกิ ดสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔.๒ ผลของสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
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๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๔
๒.๑.๑ การเกิ ดสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๑.๒ ผลของสัญญา
๑) การชาระหนี้ ตามสัญญา
กรณี ที่ผ้ลู าศึกษาตามสัญญาของข้าราชการที่ ไปศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อ ปฏิ บตั ิ การวิ จยั ณ ต่ างประเทศ ได้ ข อลาป่ วย และต่ อ มาได้ ยื่นหนั ง สื อขอลาออก
จากราชการเนื่ อ งจากเกิ ด ความเครี ย ดจากการที่ ส่ ว นราชการต้ นสัง กัด ไม่ อ นุ ม ตั ิ ใ ห้
ขยายระยะเวลาการลาศึกษาออกไปเพื่อจัดทาวิ ทยานิ พนธ์ให้ แล้วเสร็จ แต่ ส่วนราชการ
ต้ นสังกัดกลับมีคาสังลงโทษไล่
่
ผ้ลู าศึ กษาออกจากราชการ ซึ่ งต่ อมาคณะอนุกรรมการ
เกี่ ย วกับ การอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ และจรรยาบรรณ ท าหน้ าที่ แ ทนคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึ กษาพิ จารณาแล้ วมี มติ ให้ ส่ วนราชการต้ นสัง กัด
ยกเลิ กคาสังลงโทษไล่
่
ผ้ลู าศึ กษาออกจากราชการ และสังให้
่ ผ้ลู าศึ กษากลับเข้ารับราชการ
ต่ อ ไป แต่ ส่ ว นราชการต้ น สัง กัด กลับ มี ค าสัง่ ให้ ผ้ ูล าศึ ก ษากลับ เข้ า รับ ราชการจนถึ ง
วันก่ อ นที่ การลาออกของผู้ลาศึ กษามีผล จึ งเห็นได้ ว่า การที่ ผ้ลู าศึ กษาไม่ อาจกลับมา
รับราชการเพื่อปฏิ บตั ิ งานชดใช้ตามสัญญามิ ได้มีสาเหตุมาจากการกระทาของผู้ลาศึกษา
และยังฟั งไม่ได้ ว่าผู้ลาศึ กษาประพฤติ ผิดสัญญาโดยการไม่กลับมารับราชการ ประกอบกับ
สัญ ญาพิ พ าทมี ว ตั ถุป ระสงค์ห ลักในการให้ ผ้ลู าศึ ก ษากลับ มาปฏิ บ ตั ิ ร าชการเพื่ อ เป็ น
กาลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ส่ วนข้ อ กาหนดในสัญญาเกี่ ย วกับการชดใช้ คืนเงิ น
พร้อมเบีย้ ปรับนัน้ เป็ นเพียงมาตรการสาหรับทดแทนความเสียหายและเป็ นหลักประกัน
ในการป้ องปรามมิ ให้ มีการกระทาผิ ดสัญญา โดยมิ ได้ประสงค์จะแสวงประโยชน์ จากการ
ผิ ด สัญ ญาดัง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ดัง นั ้น เมื่ อ ผู้ล าศึ ก ษาได้ ข อยกเลิ ก หนั ง สื อ ลาออก
จากราชการและขอกลับเข้ารับราชการต่ อไป ส่ วนราชการต้ นสังกัดจึงต้ องดาเนิ นการ
ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ห ลัก และข้ อ ก าหนดในสัญ ญา โดยการสัง่ ให้ ผู้ล าศึ ก ษา
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กลับเข้ารับราชการพร้อมกับแจ้งให้ ผ้ลู าศึ กษากลับมาปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ ตามสัญญา
ต่อไป
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ รับราชการในต าแหน่ งอาจารย์ ระดับ ๓ ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ในสังกัดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้รบั ทุ นการศึก ษาจากมูล นิ ธ ิอ านันทมหิด ลเพื่อ ไปศึกษาในระดับปริญ ญาตรีถึงปริญ ญาโท
สาขาภาษาและจารึกภาษาเขมร ณ ประเทศฝรังเศส
่ โดยได้ทาสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ ให้ไว้แก่ผฟู้ ้ องคดี ทัง้ นี้ ระยะเวลาทีผ่ ู้ฟ้องคดีอนุ มตั ิ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลาศึกษาตามที่ได้รบั ทุนดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ขยายออกไปเพิม่ เติม
จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ เป็ นเวลาทัง้ สิ้น ๘ ปี ปรากฏว่าก่อนจะครบกาหนดระยะเวลา
ั หาในการเขียนวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษา
ข้า งต้ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ประสบกับ ป ญ
วิทยานิ พนธ์ของผู้ฟ้ องคดีพ านักอยู่ท่ปี ระเทศอินเดีย ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ จึงยื่นหนังสือ ขอขยาย
ระยะเวลาการลาศึก ษาออกไปอีก ๙ เดือ น ๘ วัน แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่อ นุ ม ตั ิใ ห้ขยายระยะเวลา
การลาศึกษาออกไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื หนังสือขอผ่อนผันการกลับมารายงานตัว
เพื่อ ปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการ แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีมหี นัง สือ แจ้ง ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ กลับมารายงานตัว
เพื่อ ปฏิบ ัติราชการทันที หลัง จากนัน้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่ นื หนัง สือ ขอลาป่ว ยเพราะเกิด
ความเครียดเกีย่ วกับการขยายระยะเวลาลาศึกษา และต่อมาได้ยน่ื หนังสือขอลาออกจากราชการ
ผู้ฟ้ องคดีเห็นว่ าการยื่นหนั งสือขอลาออกจากราชการของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ อีกทัง้
การกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นการประพฤติผดิ สัญญา จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชดใช้
เงินเดือนทีไ่ ด้รบั ในระหว่างลาศึกษาพร้อมกับเบีย้ ปรับอีกสองเท่า ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึง่ เป็ น
ผู้ค้าประกันตามสัญ ญาลาศึกษาได้มหี นังสือถึงผู้ ฟ้องคดีเพื่อ ขอผ่อ นชาระเงินจานวนข้างต้น
แต่ ผู้ฟ้ องคดีไ ม่อ นุ ญาตให้ผ่อ นชาระ และผู้ฟ้อ งคดีได้ย่นื ฟ้ องเป็ นคดีน้ีต่ อศาลเพื่อ ขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เ งินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ทัง้ นี้ ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชัน้ ต้นปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ม ี
คาสังลงโทษไล่
่
ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการ เนื่องจากกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิง้
หน้ า ที่ร าชการติด ต่ อ ในคราวเดีย วกัน เป็ นเวลาเกินกว่ าสิบห้าวันและมีพฤติการณ์ แสดงถึง
ความจงใจไม่ ปฏิบ ัติตามระเบียบของทางราชการ ต่ อ มา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่ืน อุ ท ธรณ์
ค าสัง่ ของผู้ ฟ้ องคดี ด ัง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
โดยคณะอนุ ก รรมการเกี่ย วกับการอุ ท ธรณ์ ร้อ งทุ ก ข์ และจรรยาบรรณ ซึ่ง ท าหน้ า ที่แ ทน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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มิไ ด้ม ีเ จตนาละทิ้ง หน้ า ที่ร าชการติด ต่ อ ในคราวเดีย วกัน เกิน กว่ า สิบ ห้า วัน โดยไม่ม ีเ หตุ ผ ล
อันสมควร และไม่มพี ฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
จึง ไม่เ ป็ นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง โดยมีมติใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีย กเลิก ค าสังไล่
่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ออกจากราชการ และสังให้
่ ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ กลับเข้ารับราชการต่อไป ต่อ มา ภายหลังจาก
ศาลปกครองชัน้ ต้ น มีค าพิพ ากษาแล้ ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่ืน หนั ง สือ ขอยกเลิก หนั ง สือ
ขอลาออกจากราชการและขอกลับ เข้า รับ ราชการต่ อ ไป แต่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็ น ว่ า การลาออก
จากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีผลตามกฎหมาย เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีได้มคี าสังยกเลิ
่
กคาสัง่
ลงโทษไล่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการ และให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับ เข้า รับ ราชการ
ในตาแหน่ งและอัตราเงินเดือนเดิมก่อนทีก่ ารลาออกของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีผลแล้ว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะมีสทิ ธิเรียกร้องให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชดใช้เงินเดือนทีไ่ ด้รบั
ในระหว่ า งเวลาที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ตั ิใ ห้ไ ปศึก ษาพร้อ มกับ เบี้ย ปรับ อีก สองเท่ า นัน้ จะต้อ งปรากฏ
พฤติการณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่กลับมารับราชการเพื่อปฏิบตั งิ านชดใช้ตามสัญญา ดังนัน้
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่กลับมารับราชการ มีสาเหตุ ๓ ประการ คือ
ประการแรก ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ อยู่ใ นช่ว งระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ท่สี ถาบัน การศึกษา
ในประเทศฝรังเศส
่ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ขอขยายเวลาการลาศึกษาออกไปอีก ๙ เดือน ๘ วัน
แต่ ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ อ นุ ม ัติใ ห้ ขยายเวลาการลาศึ กษาดัง กล่ าว ประการที่สอง ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
มีอาการป่วยเพราะเกิดความเครียดเกี่ยวกับ การขอขยายเวลาการลาศึกษา โดยได้ย่นื หนังสือ
ขอลาป่ ว ยพร้ อ มกั บ แสดงใบรับ รองแพทย์ ป ระกอบการลา และประการที่ส าม ผู้ ฟ้ องคดี
ได้ดาเนิ นการทางวินัยและมีค าสังลงโทษไล่
่
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการ จากเหตุ ผ ล
สามประการดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขอขยายเวลาการลาศึกษาออกไปเพียง
๙ เดือน ๘ วัน เพื่อท าการเขียนวิทยานิ พนธ์ต่ อให้แล้วเสร็จนัน้ เป็ นการแสดงความประสงค์
ที่จะทาการศึกษาให้สาเร็จก่ อนแล้วจึงกลับมาปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อนุ มตั ิให้
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขยายเวลาการลาศึกษา ทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เกิดความเครียดจนล้มป่วย
ต้ อ งเข้ า รับ การรัก ษาพยาบาล โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ ย่ ืน หนั ง สือ ขอลาป่ ว ยพร้ อ มกั บ
แสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้พจิ ารณาอนุ ญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ลาป่วยตามระเบียบว่าด้วยการลา และได้มคี าสังลงโทษไล่
่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการ
ฐานละทิ้งหน้ าที่ราชการติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบราชการ อันเป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ พ้นจากการเป็ นข้าราชการ ไม่อาจกลับมา
รับ ราชการเพื่อ ปฏิบ ัติง านชดใช้ต ามสัญ ญาได้ และเมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ยื่น อุ ท ธรณ์ ค าสัง่
ลงโทษไล่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการดังกล่ าวต่ อ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาแล้ ว ปรากฏว่ า คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกับ การอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์
และจรรยาบรรณซึ่งท าหน้ าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษา
พิจารณาอุ ทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้วเห็นว่ า ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ มิได้เจตนาละทิ้งหน้ าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และไม่มพี ฤติการณ์
อัน แสดงถึง ความจงใจไม่ ป ฏิบ ัติ ต ามระเบีย บของทางราชการ อัน ไม่ เ ป็ น ความผิด วินั ย
อย่างร้ายแรง จึงให้ผฟู้ ้ องคดียกเลิกคาสังไล่
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ กลับเข้ารับราชการต่อไป นัน้ จึงเห็นว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่อาจกลับมารับราชการ
เพื่อปฏิบตั งิ านชดใช้ตามสัญญาได้ มิได้เกิดจากการกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
และโดยที่ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็ น ว่ า การยื่น หนั ง สือ ขอลาออกจากราชการของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ทาตามแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง๒๘ ของระเบียบ
ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ รวมทัง้ ผู้ฟ้องคดี
ได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าการลาออกจากราชการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ทาตามแบบดังกล่าว จึงทาให้
หนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มผี ลตามกฎหมาย ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ย่นื หนังสือขอยกเลิกหนังสือขอลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการเพื่อปฏิบตั งิ าน
ชดใช้ตามสัญญาแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่อาจอ้างได้ว่าการลาออกจากราชการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
มีผ ลตามกฎหมายถัดจากวันครบกาหนดสามสิบวันนับแต่ ว นั ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ
ตามข้อ ๓ วรรคสี่ ของระเบียบฉบับเดียวกัน และผู้ ฟ้ องคดีต้ องมีค าสัง่ ให้ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
กลับเข้ารับราชการตามผลการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ข องคณะอนุ กรรมการเกี่ย วกับการอุ ท ธรณ์
ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณซึง่ ทาหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทัง้ ต้องแสดงเจตนาโดยการแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับมาปฏิบตั ริ าชการชดใช้ตามสัญญา
ต่ อ ไป นอกจากนี้ เมื่อ พิจ ารณาเจตนารมณ์ ข องสัญ ญาลาศึก ษาพิพ าทแล้ว จะเห็น ได้ว่ า
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการให้มคี วามรูค้ วามสามารถทัดเทียมกับ
ข้าราชการในนานาอารยประเทศ เพื่อจะได้นาความรูค้ วามสามารถที่เล่าเรียนกลับมาเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาประเทศชาติต่อไป สัญญาดังกล่าวจึงมีวตั ถุประสงค์หลัก
คือ ต้ อ งการให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับมาปฏิบ ัติราชการเพื่อ เป็ นก าลังส าคัญ ในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป ส่วนข้อกาหนดในสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องชดใช้คนื ซึ่งทุนและหรือ
เงินเดือนรวมทัง้ เงินเพิม่ และหรือเงินอื่นใดที่ได้รบั ในระหว่างลา พร้อมกับเบี้ยปรับอีกสองเท่านัน้
๒๘

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ ย่นื หนังสือขอลาออกต่อผู้บงั คับบัญชา
เหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่ง ตามแบบหนังสือขอลาออกจากราชการท้ายระเบียบนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
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เป็ นเพียงมาตรการสาหรับการทดแทนความเสียหาย และเพื่อเป็ นหลักประกันในการป้องปราม
มิใ ห้ม ีก ารกระท าผิด สัญ ญา ซึ่ งทางราชการมิไ ด้ม ีค วามประสงค์จะแสวงประโยชน์ จ ากการ
ผิด สัญ ญาของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ดัง นั น้ เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีย ัง มิไ ด้ แ สดงเจตนาโดยการแจ้ง ให้
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับมาปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญ ญา จึงมีเหตุ อนั ควรที่ผู้ฟ้ อ งคดีจะต้อ ง
ดาเนินการให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ห ลักและข้อ กาหนดในสัญ ญาต่อ ไป ทัง้ นี้ แม้ผ ลการ
พิจารณาอุทธรณ์คาสังลงโทษทางวิ
่
นัยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และการที่ผฟู้ ้ องคดีมคี าสังยกเลิ
่
กคาสัง่
ที่ล งโทษไล่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ออกจากราชการ และให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ กลับเข้ารับราชการ
ในตาแหน่ งและอัตราเงินเดือนเดิมจนถึงวันก่ อนวันที่การลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ มีผล จะมิได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชัน้ ต้นก็ตาม แต่ขอ้ เท็จจริงดังกล่าว
ทาให้ข้อ เท็จ จริง ที่ฟ งั เป็ น ยุ ติแ ล้ว ในศาลปกครองชัน้ ต้ น เปลี่ย นแปลงไปในสาระส าคัญ และ
ทาให้ผลของคดีไม่มคี วามยุตธิ รรม จึงถือว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็ นปญั หาอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนที่ผู้ถู กฟ้ องคดีทงั ้ สองจะยกขึ้นว่ ากล่ าวในชัน้ อุ ทธรณ์ ได้ ตามข้อ ๑๐๑
วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ พิพากษายกฟ้อง ทัง้ นี้
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีควรมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
กลับเข้ารับราชการพร้อมกับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับมาปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญญา
หากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่กลับเข้ารับราชการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สทิ ธิเรียกร้องให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองชดใช้เงินตามสัญญาต่ อไป และไม่เป็ นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการนาคดี
มาฟ้องต่อศาลใหม่ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๔)
กรณี ที่ ผู้ ล าศึ ก ษาต่ อ ซึ่ ง ท าสั ญ ญาของข้ า ราชการที่ ลาไปศึ ก ษา
ในสถานศึ ก ษาของรัฐโดยได้ ร ับ เงิ น เดื อ นเต็ มระหว่ า งลา ได้ ข อลาออกจากราชการ
ในระหว่างที่ยงั ปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ ทุนไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา อันถือเป็ นการ
กระท าผิ ดสัญญา แต่ ต่ อมาได้ ขอกลับเข้ ารับราชการเพื่ อชดใช้ ทุ น โดยได้ ร บั การบรรจุ
ให้ เข้ารับราชการเมื่อเกิ นหกเดื อนนับแต่ วนั ที่ ออกจากราชการ นั น้ การขอให้ นับเวลา
ที่ กลับเข้ ารับราชการใหม่เป็ นการปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ ทุน จึงเป็ นกรณี ที่ ผ้ลู าศึ กษาต่ อ
ต้ อ งท าสั ญ ญารับ ราชการชดใช้ หนี้ ตามสั ญ ญากั บ หน่ วยงานต้ น สั ง กั ด ขึ้ น ใหม่
เมื่อผู้ลาศึกษาต่ อไม่ได้ปฏิ บตั ิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว กรณี จึงไม่อาจ
ขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่ เป็ นการรับราชการชดใช้หนี้ ตามสัญญาได้
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทาสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษาในสถานศึกษาของ
รัฐบาลโดยได้รบั เงินเดือนเต็มให้ไว้แก่กรมปศุสตั ว์ (ผูฟ้ ้ องคดี) จานวน ๔ ฉบับ เพื่อศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ เป็นผูค้ ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวตามลาดับ
ภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้กลับเข้ารับราชการ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ทาสัญญาฉบับทีห่ า้ คือ สัญญาอนุญาตให้ขา้ ราชการไปศึกษาภายในประเทศ เพื่อศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๕ เป็ นผูค้ ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา ในระหว่างศึกษาตามสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ย่นื หนังสือขอลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการใหม่จานวน ๒ ครัง้ ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ยน่ ื หนังสือขอลาออกจากราชการเป็ นครัง้ ที่ ๓ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ลาออกจากราชการในขณะที่ยงั ปฏิบตั ริ าชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา จึงตกเป็ น
ผู้ผ ิดสัญญาและมีห น้ าที่ต้อ งรับผิดชดใช้ค่ าเสียหายและค่ าปรั บตามสัญญา ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ได้ม ี
หนังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ ห้านาเงินทีจ่ ะต้องชดใช้แก่ทางราชการตามสัญญาของข้าราชการ
ที่ลาไปศึกษาและสัญญาค้าประกันมาชาระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ ห้าได้รบั หนังสือ
ดัง กล่ า วโดยชอบแล้ว แต่ เ พิก เฉยไม่น าเงิน มาช าระแต่ อ ย่า งใด ผู้ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ อง
ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ ห้าชาระค่าปรับตามสัญญา
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ก่อนการฟ้องคดีน้ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือ
ขอกลับเข้ารับราชการ โดยได้ระบุค วามประสงค์ว่าขอกลับเข้ารั บราชการเพื่อชดใช้ทุนที่ได้
ลาศึกษาต่อ ซึ่งอธิบดีกรมปศุสตั ว์ได้มคี าสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับเข้ารับราชการ
ตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ หลัง จากนัน้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้มหี นัง สือ ขอให้ผู้ฟ้ อ งคดี
พิจารณาผ่อนผันให้นับระยะเวลากลับเข้ารับราชการแทนการชดใช้เงินตามสัญญา ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
ได้พจิ ารณาคาขอผ่อนผันของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แล้ว ได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ติดต่อ
เรือ่ งทีก่ องนิตกิ าร กรมปศุสตั ว์ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ไปติดต่อหรือดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามที่ได้รบั แจ้ง และได้มหี นังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งได้รบั อนุ ญาตให้ลาออก
จากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ขอลาออกจากราชการในครัง้
ที่ ๓ และได้รบั อนุญาตให้ลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยในขณะทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตให้ล าออกจากราชการดังกล่ าว ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั ราชการชดใช้ทุนตามสัญ ญา
ฉบับ ที่ห นึ่ ง ครบถ้ ว นแล้ว แต่ ย ัง รับ ราชการชดใช้ทุ น ตามสัญ ญาฉบับ ที่ส องถึง ฉบับ ที่ห้ า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๑๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไม่ครบถ้วน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเป็นผูก้ ระทาผิดสัญญาฉบับทีส่ องถึงฉบับทีห่ า้ และจะต้องรับผิด
ชดใช้เงินเดือน เงินเพิม่ และหรือเงินอื่นใดทีไ่ ด้รบั จากทางราชการในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
ให้ไปศึกษา รวมทัง้ เบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่กาหนดในสัญญาทัง้ สี่ฉบับ แต่ภายหลังจาก
การผิด สัญ ญาดังกล่ าว ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือ ขอกลับเข้ารับราชการอีก โดยหนังสือ
ดังกล่าวระบุว่าประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนที่ได้ลาศึกษาต่อตามสัญญาที่ทาไว้
กับผูฟ้ ้ องคดีทุกฉบับ ซึง่ อธิบดีกรมปศุสตั ว์ได้มคี าสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับเข้า
รับราชการตัง้ แต่ว นั ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ หลังจากนัน้ ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือขอให้
ผู้ฟ้อ งคดีพจิ ารณาผ่ อนผันให้นับระยะเวลากลับเข้ารับราชการแทนการชดใช้เงินตามสัญญา
ซึง่ เมือ่ นับระยะเวลาจากวันทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั อนุ ญาตให้ลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๑
เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั การบรรจุกลับเข้ารับราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกจากราชการในครัง้ นี้เป็ นเวลา ๑ ปีเศษ
จึงเป็ นกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั การบรรจุให้เข้ารับราชการเมื่อเกินหกเดือน นับแต่วนั ที่
ออกจากราชการ ดังนัน้ การขอให้นับ ระยะเวลาการกลับเข้า รับ ราชการแทนการชดใช้เ งิน
ตามสัญญาของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเข้าลักษณะเป็ นการขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่
เป็ นการรับราชการชดใช้หนี้ตามข้อ ๒๑ (๑)๒๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญญา

๒๙

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรบั ทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
และปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๐ ผูผ้ ดิ สัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้นบั ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้
ตามสัญญาได้ เมือ่ เข้าหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข ดังนี้
(๑) ในกรณีท่ผี ู้ผ ิดสัญญาซึ่ง ออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้อ งได้ร บั การบรรจุใ ห้เ ข้ารับราชการ
ในส่วนราชการหรือหน่ วยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีอ่ อกจากราชการและการออกจากราชการนัน้ ต้องมิใช่กรณี
ถูกลงโทษเพราะกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๒๑ ผูผ้ ดิ สัญญาตามข้อ ๑๑ ซึง่ ไม่อาจขอให้นบั ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาตามข้อ ๒๐ อาจขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็ นการรับราชการชดใช้ทุนได้ โดยต้องชดใช้เงิน
บางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังนี้
(๑) ผูผ้ ดิ สัญญาซึ่งเป็ นข้าราชการ รับทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต้องชดใช้คนื เงินทุน เงินเดือน และเบี้ยปรับ ให้ผผู้ ดิ สัญญาชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ ป็ นเงินเดือน และเงินทีท่ างราชการ
จ่ายช่ว ยเหลือ ตามที่คานวณได้ในกรณีท่ผี ิดสัญ ญาให้ค รบถ้ว นทัง้ จานวนในวัน ที่ทาสัญญาผ่ อ นผัน ส่ ว นเงิน ทุน เบี้ย ปรับ
ของเงินทุน เบีย้ ปรับของเงินเดือน และเบีย้ ปรับของเงินทีท่ างราชการจ่ายช่วยเหลือให้นาไปคานวณเป็ นเงินทีจ่ ะต้องรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่
ในกรณีท่ไี ม่ได้รบั ทุน ให้ชดใช้เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ส่วนเบี้ยปรับของเงินเดือ น
และเบีย้ ปรับของเงินทีท่ างราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้นาไปคานวณเป็นเงินทีจ่ ะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๑๓

และการชดใช้เงินกรณีรบั ทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิ จยั และปฏิบตั ิงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องทาสัญญารับราชการชดใช้หนี้ตามสัญญา
กับผู้ฟ้องคดีข้นึ ใหม่ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้รบั ทุนจากทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะทีเ่ ป็ นเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือตามทีค่ านวณได้
ในกรณีผดิ สัญญาให้ครบถ้วนทัง้ จานวนในวันที่ทาสัญญาฉบับใหม่ ส่วนเบี้ยปรับของเงินเดือน
และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือให้นาไปคานวณเป็ นเงินที่จะต้องรับราชการ
ชดใช้ต ามสัญญาฉบับใหม่ เมื่อผู้ฟ้อ งคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ ติดต่อเรื่อ งที่กองนิติการ
กรมปศุ สตั ว์ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไปทาความตกลงกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ห รือ เงื่อ นไขที่ผู้ฟ้ อ งคดีแ จ้ง ไว้ต ามหนัง สือ ดัง กล่ า ว ผู้ฟ้ อ งคดีก็จ ะได้
ผ่ อ นผันให้นับ เวลาที่ก ลับ เข้า รับ ราชการใหม่เ ป็ นการรับราชการชดใช้หนี้ ต ามสัญ ญาให้แ ก่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ ซึ่ง ถือ ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ป ฏิบตั ิต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยชอบด้ว ยข้อ ๒๑
ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับไม่ไปติดต่อหรือดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้ร บั แจ้ง และได้มหี นังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งได้รบั
อนุ ญาตให้ลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ดังนัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ขอลาออกจากราชการ โดยทีย่ งั ไม่ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามทีก่ าหนด
ในข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่ าว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจขอให้นับเวลา
ที่ก ลับ เข้ารับ ราชการใหม่ต งั ้ แต่ ว นั ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวัน ที่ ๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๐
เป็ นการรับราชการชดใช้หนี้ตามสัญญาฉบับทีส่ องได้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องรับผิดตามสัญญา
ฉบับที่ส อง โดยชดใช้เ งินพร้อ มเบี้ยปรับจ านวน ๗๗,๗๘๗.๓๐ บาท และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
ซึง่ เป็ นผูค้ ้าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในเงินจานวนดังกล่าว
นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี
รับ ทุ น ลาศึก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิบ ัติก ารวิจ ัย และปฏิบ ัติง านในองค์ ก ารระหว่ า งประ เทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า เมื่อ ผู้รบั ทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั
และปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ ผิดสัญญาซึง่ ต้องชดใช้เงินตามสัญญา ให้ส่วนราชการ
คู่สญ
ั ญาคิดคานวณเงินทุน เงินเดือน และเงินอื่นที่ได้รบั จากทางราชการ ซึ่งผู้ทาสัญญาและ
ผู้ค้าประกันต้อ งชดใช้ พร้อ มทัง้ เบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่กาหนดในสัญ ญาและระเบียบนี้
วรรคสองก าหนดว่า หลัก เกณฑ์และวิธกี ารการคิดคานวณเงินที่พึงต้องชดใช้ตามวรรคหนึ่ง
ให้เ ป็ น ไปตามที่ก ระทรวงการคลัง ก าหนด ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรบั ทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
และปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อข้อ เท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาฉบับที่ส องถึงฉบับที่ห้า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๑๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ได้ ก าหนดอัต ราดอกเบี้ย ผิด นั ด ไว้ ใ นท านองเดีย วกัน ว่ า เงิน ที่จ ะชดใช้ ค ืน ตามสัญ ญา
หากผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ช าระภายในก าหนดหรือ ช าระให้แ ต่ ย งั ไม่ค รบ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ยินยอมให้ผฟู้ ้ องคดีคดิ ดอกเบี้ยจากเงินทีย่ งั มิได้ชาระอีกในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีดว้ ย ประกอบกับ
ข้อ ๑๙ ของหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การท าสัญ ญาและการชดใช้เ งิน กรณีร ับ ทุ น
ลาศึก ษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิก ารวิจยั และปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งแจ้งเวียน
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ก็กาหนดให้
ค านวณดอกเบี้ย ผิด นั ด ตามอัต ราที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาหรือ ตามบทบัญ ญัติข องกฎหมาย
(ในกรณี ท่ีม ิไ ด้ก าหนดอัต ราดอกเบี้ย ไว้ใ นสัญ ญา) โดยไม่ ป รากฏว่ า ระเบีย บหรือ หนั ง สือ
กระทรวงการคลังดังกล่าวกาหนดให้คดิ ดอกเบี้ยกรณีผดิ สัญญาไว้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ตามที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ ห้ า กล่ า วอ้ า งแต่ อ ย่ า งใด ดัง นั ้น การที่ส ัญ ญาระบุ ใ ห้ ค ิด ดอกเบี้ย
กรณีดงั กล่าวร้อยละ ๑๕ ต่อปี จึงไม่เป็ นโมฆะ และมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ร่วมกันชดใช้เงินจานวน ๘๒,๘๓๘.๑๕ บาท ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ร่วมกันชดใช้เงินจานวน ๒๘๒,๙๓๑ บาท ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๔ ร่ว มกัน ชดใช้เ งินจ านวน ๒๘๒,๙๓๑ บาท ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๕
ร่วมกันชดใช้เงินจานวน ๙๕๔,๖๙๒.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน
นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๓๐/๒๕๕๔)
โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติวิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กาหนดห้ ามมิ ให้ เจ้าหน้ าที่ ซึ่งเป็ นคู่กรณี เองทาการพิ จารณาทางปกครองเพื่อออกคาสัง่
ทางปกครอง เนื่ องจากถื อ เป็ นผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณา และขัด ต่ อ หลัก
ความเป็ นกลาง ดังนัน้ กรณี ที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการคัด เลื อกผู้รบั ทุ นการศึ กษาขององค์การบริ ห ารส่ วนท้ อ งถิ่ นได้ เสนอตนเอง
เป็ นผู้ร บั ทุ น การศึ ก ษา อัน ถื อ เป็ นคู่ก รณี ผ้อู ยู่ ใ นบัง คับ หรื อ จะอยู่ ใ นบัง คับ ของค าสัง่
ทางปกครอง ทาการพิ จารณาหรื อร่วมพิ จารณาคัด เลื อ กผู้รบั ทุนการศึ กษาและลงมติ
เห็นชอบให้ ตนเองเป็ นผู้รบั ทุ น การศึ กษาดัง กล่ าว จึ ง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายเนื่ อ งจาก
ขัดต่ อหลักความเป็ นกลางดังที่ กล่าวไว้ข้างต้ น อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ที่ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ เมื่อยังไม่ถกู เพิ กถอนจึงไม่มีผลต่ อความสมบูรณ์ ของสัญญา
รับทุ นการศึ กษาที่ ได้ จดั ทาขึ้ นในภายหลัง สัญญารับทุนการศึ กษาดังกล่ าวไม่เป็ นโมฆะ
ยัง คงใช้ บ ัง คับ กับ คู่ ส ัญ ญาได้ ดัง นั ้น เมื่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซึ่ ง เป็ น
ผู้รบั ทุนการศึ กษาดังกล่ าวกระทาผิ ดสัญญาโดยการไม่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๑๕

จึงเป็ นผู้ผิดสัญญา ต้ องรับผิ ดชดใช้ เงิ นพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้ แก่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลผูใ้ ห้ทุน
สรุปข้อเท็จจริ ง
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโพนเมือ ง (ผู้ ฟ้ องคดี ) โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ซึง่ ดารงตาแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนเมืองในขณะนัน้ มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
คัด เลือ กผู้ ร ับ ทุ น การศึ ก ษาของผู้ ฟ้ องคดีเ พื่อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริญ ญาตรีต ามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ระหว่างกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน ๑ ทุน ประกอบด้วยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นประธานกรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนเมืองเป็ นกรรมการ และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนเมือ งเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ผลปรากฏว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีร ายชื่อ เป็ น ผู้ผ่ า น
การสอบสัมภาษณ์และมีสทิ ธิเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีโดยผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ ป ระกาศให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ น ผู้ ไ ด้ ร ับ ทุ น การศึ ก ษาข้ า งต้ น และผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ที่ ๑ ได้ ท าสัญ ญาการรับ ทุ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโพนเมือ ง โดยมีผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
เป็ น ผู้ค้ า ประกัน การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา ต่ อ มา คณะรัฐ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย อุ บ ลราชธานี
มีห นัง สือ ถึง นายกองค์ก ารบริหารส่ วนต าบลโพนเมืองแจ้งว่ า ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้พ้นสภาพ
จากการเป็ นนักศึกษาแล้วเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ผู้ฟ้องคดีโดยนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลโพนเมือ งในขณะยื่น ฟ้ องคดีจ ึง มีห นั ง สือ ถึง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองให้ส่ ง คืน เงิน ยืม
ค่ า ลงทะเบียนเรียนและให้ช ดใช้เ งินกรณีผ ิดสัญ ญารับ ทุ นการศึก ษาพร้อ มเบี้ย ปรับจ านวน
สองเท่ า ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สองเพิก เฉยไม่ ช าระ ผู้ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ อง
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินดังกล่าว
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ขอ้ ๒ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้
งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗
กาหนดว่า ในหลักเกณฑ์น้ี “ผู้บริหารท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ ๓ กาหนดว่า ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจาเป็ นที่จะต้องได้มาซึ่งผู้มคี วามรูค้ วามสามารถ
เพื่อ การที่จะพัฒนาองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นให้เ จริญ ก้าวหน้ ายิง่ ขึ้นจากผู้บริหารท้อ งถิ่น
สมาชิก สภาท้อ งถิ่น และเจ้า หน้ า ที่ข องท้อ งถิ่น เพื่อ รับ ทุ น ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๑๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ข้อ ๖ ก าหนดว่า ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นเลื อ กสรรผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
เพื่อรับทุ น... โดยค านึ งถึงความเสมอภาคในโอกาส ความเป็ นธรรม ความรู้ ความสามารถ
และคุ ณ สมบัติท่ีจาเป็ น ของผู้ร บั ทุ นที่จ ะสามารถศึกษาได้สาเร็จและกลับ มารับราชการตาม
พันธะต่ างๆ ที่มอี ยู่ ข้อ ๗ ก าหนดว่า ให้อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ั หา
ด าเนิ น การคัด เลือ กผู้ ร บั ทุ น มีห น้ า ที่ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารคัด เลือ ก ตัด สิน ป ญ
เกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการดาเนินการคัดเลือก จนเสร็จสิน้ การประกาศผูม้ สี ทิ ธิ
ได้ร บั ทุ น และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่ า ... หากผู้ร บั ทุ นผิด สัญ ญาต้อ งชดใช้ทุน ที่อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายไปแล้วทัง้ สิน้ กับใช้เงินอีกสองเท่าของจานวนทุนดังกล่าวให้เป็ นเบีย้ ปรับ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทันที ยกเว้นผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนัน้ จากข้อกฎหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการดาเนิ นการคัดเลือกผู้รบั ทุน
ั หาเกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติแ ละอื่น ๆ
มีห น้ า ที่ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารคัด เลือ ก ตัด สิน ป ญ
ที่เกิดขึน้ ในการดาเนินการคัดเลือกจนเสร็จสิ้น โดยไม่มขี อ้ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นประธาน
คณะกรรมการดังกล่าว การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังแต่
่ งตัง้ ตนเองซึง่ ในขณะนัน้
ดารงตาแหน่ งนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลโพนเมือ งเป็ นประธาน และรองนายกองค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลโพนเมือ ง เป็ น กรรมการ กับ มีป ลัด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโพนเมือ ง
เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร ซึ่งเป็ นคณะผู้บริหารของผู้ฟ้อ งคดี และมีค วามรู้ความสามารถ
เพียงพอในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก รวมทัง้ ตัดสินปญั หาใดๆ ในการคัดเลือกได้
โดยชอบ ประกอบกับ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ก็ ม ีส ิท ธิไ ด้ ร ับ ทุ น นี้ เ ช่ น กัน การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
เสนอตนเองเป็ นผูข้ อรับทุนโดยไม่มผี มู้ คี ุณสมบัตริ ายอื่นอีกที่จะขอรับทุนดังกล่าว จึงชอบด้ว ย
ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้
งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ แล้ว
แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม ข้อ ๒ ๓๐ ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติว ิธ ีปฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ก ารด าเนินการของ
เจ้าหน้าทีก่ รณีการให้หรือไม่ให้รบั ทุนการศึกษาเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ดังนัน้ การดาเนินการ

๓๐

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ให้การดาเนินการของเจ้าหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ เป็นคาสังทางปกครอง
่
ฯลฯ
ฯลฯ
๒. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๑๗

พิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ห รื อ ไม่ ใ ห้ ร ับ ทุ น การศึ ก ษาดัง กล่ า ว จึ ง ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๑๓๓๑
แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง บัญ ญัติว่ า เจ้า หน้ า ที่
ดังต่อ ไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (๑) เป็ นคู่กรณีเอง (๒) ... เมื่อ ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ขณะดาเนินการคัดเลือกผู้รบั ทุนการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดารงตาแหน่ งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนเมือง และเป็ นประธานกรรมการคัดเลือกผู้รบั ทุนการศึกษาของ
ผูฟ้ ้ องคดี การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เสนอตนเองเป็ นผูร้ บั ทุนการศึกษาของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคู่กรณี
ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธ ีป ฏิบ ัติราชการทางปกครองฯ ค าสัง่ ของผู้ฟ้ องคดีท่ใี ห้ทุน การศึก ษาแก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ตามมติข องคณะกรรมการคัด เลือ กผู้ร บั ทุ น การศึก ษาฯ ดัง กล่ า วจึง ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา และขัดต่อหลักความเป็ นกลาง
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดี
มิได้ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ศาลจึงไม่มอี านาจ
ที่จ ะสัง่ ให้เ พิก ถอนค าสัง่ ทางปกครองข้างต้นได้ การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาสัญญาการรับทุ น
องค์การบริหารส่วนตาบลกับผูฟ้ ้ องคดีและได้มกี ารปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ประพฤติผดิ สัญญา และไม่ปรากฏว่าได้มกี ารบอกเลิกสัญญากันแต่อย่างใด ประกอบกับ
คาสังทางปกครองที
่
ใ่ ห้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รับทุนการศึกษาของผูฟ้ ้ องคดี เมื่อยังไม่มคี าสังเพิ
่ กถอน
จึง ไม่ ม ีผ ลต่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องสัญ ญา สัญ ญารับทุ น การศึก ษาไม่ เ ป็ น โมฆะ ใช้ บ ัง คับ กับ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้เงินพร้อมเบีย้ ปรับให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันจึงต้องร่วมรับผิด
ชดใช้เ งินพร้อมเบี้ยปรับตามสัญ ญาให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมกัน
หรือแทนกันชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับจานวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อ ปี

๓๑-๓๒

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
“คู่กรณี” หมายความว่า ผูย้ น่ื คาขอหรือผูค้ ดั ค้านคาขอ ผูอ้ ยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคาสังทางปกครอง
่
และผู้ซ่ึง ได้เ ข้า มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่ อ งจากสิทธิข องผู้นัน้ จะถู ก กระทบกระเทือ นจากผลของคาสัง่
ทางปกครอง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๑๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จให้แก่ผฟู้ ้ องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่
ศาลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗/๒๕๕๕)
๒) การเลิ กสัญญา
กรณี ที่ ข้ อสัญญารับทุ นการศึ กษาด้ วยเงิ นงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น กาหนดเงื่ อนไขในการใช้ สิ ทธิ บอกเลิ กสัญญาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพิ จารณาแล้วเห็นว่า ผู้รบั ทุนไม่มีทางที่ จะ
ส าเร็จการศึ กษาภายในเวลาที่ ก าหนด หรื อมี เหตุ อ ันไม่ สมควรให้ ผ้ รู บั ทุ น ศึ กษาต่ อ ไป
ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสัง่ ให้ ผ้ ูร บั ทุ น ยุ ติ ห รื อ เลิ ก
การศึ ก ษาได้ นั ้น เหตุอ ัน ไม่ ส มควรดัง กล่ า วต้ อ งเป็ นเหตุอ ัน เกี่ ย วกับการที่ ผ้ รู บั ทุ น
ไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสังขององค์
่
กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่ ได้กาหนดขึ้น
หรือได้สงการในเรื
ั่
่องที่ เกี่ยวกับการควบคุม การศึ กษา ความประพฤติ ในการศึ กษา หรือ
การใช้ จ่ายเงิ นทุนการศึ กษาของผู้รบั ทุ นเท่ านั น้ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นไม่อาจ
นาเหตุอื่นนอกเหนื อจากที่ ก าหนดไว้ ย กขึ้ น เป็ นเหตุ ในการบอกเลิ ก สัญ ญาได้ การที่
องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ้ า งเหตุ ผ ลเกี่ ย วกับ ความประพฤติ ส่ ว นตัวของผู้ร บั ทุ น
อันเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในฐานะสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นมาเป็ นเหตุในการยกเลิ กสัญญา
รับทุ นการศึ กษา โดยมิ ใ ช่ ค วามประพฤติ อ ัน เกี่ ย วกับ การศึ ก ษา ทัง้ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย
ที่ผร้ ู บั ทุนศึกษาอยู่ได้รบั รองความประพฤติ และผลการเรียนของผู้รบั ทุน จึงเป็ นการยกเลิ ก
สัญญารับทุนการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีน้าหนักเพียงพอ คาสังขององค์
่
กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นที่ยกเลิ กสัญญาให้ทุนการศึกษาของผูร้ บั ทุนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลพรหมโลก ได้ ร ับ คัด เลื อ กให้
รับทุนการศึกษาจากงบประมาณของเทศบาลตาบลพรหมโลก (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) เพื่อศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดยได้ทาสัญญาการรับทุนดังกล่ าวให้ไ ว้แ ก่ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ต่อมา นายกเทศมนตรีต าบล
พรหมโลก (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญารับทุนการศึกษาข้างต้นไปยังผูฟ้ ้ องคดี
โดยให้เหตุผลหลายประการว่า ประการที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีไม่ทางานด้วยความเสียสละต่อส่วนรวม
และไม่ช่วยประสานงานระหว่างประชาชนและผูบ้ ริหาร หรือเทศบาลในเรื่องต่างๆ อย่างทีเ่ คยปฏิบตั ิ
ประการที่สอง ไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึน้ ประการที่สาม ไม่ร่วมผลักดันนโยบาย
และแผนพัฒนาเทศบาล ไม่เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาต่างๆ กับคณะกรรมการที่ตนร่วมเป็ น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๑๙

กรรมการ ประการทีส่ ่ี มีความประพฤติไม่เหมาะสมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซึง่ ต้องปกป้อง
ชื่อเสียงของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยแทนที่จะอภิปรายสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพรหมโลกที่ถูกชี้ว่า
มีความผิดฐานเป็ นเจ้ามือการพนันเพื่อให้พน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาล กลับเข้าชื่อร่วมกับ
บุคคลดังกล่าวในการอภิปรายฝ่ายบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และประการทีห่ ้า มีความประพฤติ
บกพร่อง เนื่องจากเคยให้สญ
ั ญาไว้ว่าในระหว่างที่ได้รบั ทุนการศึกษาจะเลิกดื่มสุรา แต่ผฟู้ ้ องคดี
ยังคงดื่มสุรา และพูดกล่าวหาในทางเสียหายต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองเห็นว่า
กรณีด ังกล่ าวเป็ นความประพฤติไ ม่เ หมาะสมอย่ างยิ่ง จึง ยกเลิก ทุ นการศึก ษาของผู้ฟ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีย่ กเลิกสัญญารับทุนการศึกษา
ของผูฟ้ ้ องคดีขา้ งต้น
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สัญญาพิพาทเป็นสัญญาเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาตามโครงการส่ง เสริม
และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ม ีค วามรู้ค วามสามารถ โดยสนั บ สนุ น ให้ไ ด้ร ับ การศึก ษาสู ง ยิ่ง ขึ้น
ด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มสี ทิ ธิรบั ทุนตามโครงการดังกล่าว
คือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น สมาชิก สภาท้ อ งถิ่น และเจ้า หน้ า ที่ท้อ งถิ่น และโดยที่ว ัต ถุ ป ระสงค์
แห่ ง สัญ ญา คือ การให้ผู้ร บั ทุ นส าเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รที่ไ ด้ร บั ทุ นการศึก ษา สัญ ญา
จึงมีขอ้ กาหนดเพื่อควบคุมความประพฤติเกี่ยวกับการศึกษาของผู้รบั ทุนไว้โดยเฉพาะ ทัง้ นี้
ข้อ ก าหนดดัง กล่ า วเป็ น ข้อ ตกลงให้ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น ผู้ร บั ทุ น การศึก ษาปฏิบ ัติต ามระเบีย บ
ข้อบังคับ และคาสังของผู
่
้ให้ทุนการศึกษา รวมทัง้ เชื่อฟงั ปฏิบตั ติ ามคาสังและค
่
าตักเตือนของ
ผูใ้ ห้ทุนการศึกษาที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติและการใช้เงินเพื่อการศึกษา
ตามสัญญารับทุนพิพาทเท่านัน้ เงื่อนไขดังกล่าวจึงมิใช่เงื่อนไขในการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดี
ในฐานะที่เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิน่ จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และการควบคุ มความประพฤติอ ยู่แล้วตามพระราชบัญ ญัติว่าด้ว ยการจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น หรือ กฎ ระเบียบ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการดารงต าแหน่ งสมาชิกสภาท้อ งถิ่นกาหนด
ควบคุมไว้อยู่แล้วเป็ นการเฉพาะ แยกจากเงื่อนไขของการให้ทุนการศึกษา ดังนัน้ ข้อพิพาท
เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาก็ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่คู่สญ
ั ญาได้แสดงเจตนา
ยินยอมในการทาสัญญาต่อกันเป็นสาคัญ
เมือ่ ปรากฏว่าเหตุผลตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กล่าวอ้างในการยกเลิกสัญญา
รับ ทุ นการศึก ษาพิพ าท เป็ น กรณี เ กี่ยวกับความประพฤติส่ ว นตัว ของผู้ฟ้ องคดีอ ัน เกี่ย วกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสภาเทศบาลทัง้ สิน้ มิใช่ความประพฤติหรือการปฏิบตั ทิ จ่ี ะมีผล
ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่สาเร็จการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา อีกทัง้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชยังได้มหี นังสือรับรองความประพฤติของผู้ฟ้องคดีว่า เป็ นผู้มคี วามประพฤติ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๒๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรียบร้อยและการเรียนดี จึงเห็นได้ว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ใช่เหตุท่จี ะทาให้
ผูฟ้ ้ องคดีไม่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาทีก่ าหนดไว้ตามสัญญา การยกเลิกสัญญารับทุนการศึกษา
ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองจึง ไม่ม ีเ หตุ ผ ลและไม่มนี ้ าหนัก เพียงพอ ทัง้ นี้ แม้ว่ า จะมีข้อ สัญ ญา
กาหนดว่า หากผูฟ้ ้ องคดีไม่มที างจะสาเร็จการศึกษาในเวลาที่กาหนดหรือมีเหตุอนั ไม่ควรจะให้
ศึกษาต่อไปด้วยเหตุใดๆ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอานาจสังให้
่ ยุตหิ รือเลิกการศึกษาได้กต็ าม แต่การ
เลิก สัญ ญาดัง กล่ าวต้อ งเป็ นกรณีท่เี ห็นได้ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีห รือ ผู้รบั ทุ นการศึก ษาไม่มที างส าเร็จ
การศึกษาในเวลาที่กาหนด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะใช้ดุลพินิจสังยกเลิ
่
กการศึกษาด้วย
กรณีมเี หตุอ ันไม่ค วรจะให้ศึก ษาต่อ ไปไม่ว่าด้ว ยเหตุ ใดๆ ก็ตาม ก็ต้อ งเป็ นเหตุผ ลที่จะทาให้
ไม่ เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงอัน เป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการรับ ทุ น การศึก ษาเป็ น ส าคัญ ดัง นั ้น
เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ท่ไี ม่มที างสาเร็จการศึกษาและไม่มพี ฤติการณ์ ว่า
ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ป ฏิบ ัติ ต ามเงื่อ นไขเกี่ ย วกับ การรับ ทุ น การศึ ก ษา อีก ทัง้ พฤติก ารณ์ ต ามที่
ผู้ถู กฟ้ องคดีกล่ าวอ้างมิใช่ เป็ นกรณีท่ีผู้ฟ้ องคดีปฏิบ ัติผ ิดเงื่อนไขของสัญญารับทุ นการศึกษา
ประกอบกับผู้ ฟ้ องคดีย ัง คงมีสถานภาพเป็ นสมาชิก สภาเทศบาลอยู่ จึงย่ อ มมีส ิทธิได้ร ับทุ น
การศึกษาตามสัญญาต่อไป ดังนัน้ คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ยกเลิกสัญญาให้ทุนการศึกษา
ของผู้ ฟ้ องคดี จึง ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย พิพ ากษาให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีป ฏิบ ัติต ามสัญ ญาต่ อ ไป
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๑/๒๕๕๔)
๓) การชาระค่าปรับตามสัญญา
(๑) การงดหรือลดค่าปรับ
กรณี ที่ ผ้ ู มี สิ ทธิ เสนอราคาไม่ ส ามารถเดิ นทางไปลงทะเบี ย น
เพื่อเสนอราคาให้ ท นั ภายในเวลาที่ กาหนด เกิ ดจากความประมาทเลิ นเล่อของผู้มีสิทธิ
เสนอราคาเอง โดยไม่ ใช่ เหตุสุ ดวิ ส ยั อันเป็ นการผิ ดเงื่ อนไขตามหนั งสื อแสดงเงื่ อนไข
การซื้ อและการจ้ างโดยการประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ (สัญ ญา
หลักประกันซอง) หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผู้ฟ้องคดี มีความตัง้ ใจที่ จะเข้ าร่วมเสนอราคา
โดยไม่ปรากฏว่ าเป็ นการจงใจที่ จะไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขเพื่ อสมยอมในการเสนอราคา
หรือมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวางมิ ให้ การเสนอราคาเป็ นไปด้ วยความเรียบร้อ ย อี กทัง้
การลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาไม่ทนั ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิ ดความเสียหาย
ในเชิ งทรัพย์สินแก่หน่ วยงานทางปกครองผู้จดั ให้ มีการประกวดราคา หรือมีผลกระทบ
ท าให้ มาตรการเพื่ อ ป้ องกัน การสมยอมในการเสนอราคา ตลอดจนการป้ องกั น
การกระทาใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวางมิ ให้ การเสนอราคาเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๒๑

ไม่ บ รรลุ ผ ล จึ ง มี เ หตุ ส มควรที่ ห น่ วยงานทางปกครองผู้จ ัด ให้ มี ก ารประกวดราคา
จะลดเบีย้ ปรับที่ริบไว้ให้แก่ผ้มู ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธกี าร
ทางอิเ ล็กทรอนิก ส์ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ การจ้างงานก่ อสร้างกิจกรรมขุดลอกลาห้ว ย
และหน้าฝาย โครงการฝายห้วยธง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และการจ้างงานก่อสร้าง
กิจกรรมขุดลอกลาห้วยและก่อสร้างอาคารท่อรับน้า โครงการฝายห้วยหินลาด อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดหนองคาย โดยผูฟ้ ้ องคดีได้เข้าร่วมประกวดราคาทัง้ สองโครงการและได้รบั การคัดเลือก
ให้ผ่านคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นเป็นผูม้ สี ทิ ธิเสนนอราคางานก่อสร้างทัง้ สองโครงการ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ทาหนังสือตกลงยินยอมรับเงื่อนไขและวิธ ีปฏิบตั ิใ นการเข้าร่ว มประกวดราคาด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อ ๒.๑ ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประกวดราคา
ด้ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ด ัง กล่ า ว ก าหนดให้ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคาจะต้อ งมาเสนอราคา
ณ วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยต้ อ งส่ ง ผู้แ ทนเข้า เสนอราคา และหากไม่ส่ ง ผู้แ ทน
มาตามวัน เวลา และสถานที่ทก่ี าหนด ก็ให้ผรู้ บั บริการยึดหลักประกันทีป่ ระธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาก าหนดให้มใี นการเข้า เสนอราคาจากผู้ม ีส ิท ธิ เ สนอราคา ซึ่ง ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ว าง
หลัก ประกันซองเป็ นหนังสือ ค้าประกันของธนาคารไว้ทงั ้ สองโครงการ ปรากฏว่าเมื่อ ถึงวัน
กาหนดให้มกี ารเสนอราคา ณ สานักงานบริการโทรคมนาคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งกาหนดให้
มีการลงทะเบียนในเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๙.๐๐ นาฬิกา ผูฟ้ ้ องคดีได้มอบหมายให้นางสาว น.
เป็ นผูเ้ ข้าทาการเสนอราคาแทนผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สองโครงการ ซึง่ เดินทางโดยรถยนต์ออกจากจังหวัด
หนองบัวล าภู ในเวลา ๓.๐๐ นาฬิกา โดยมีนาย ช. เป็ นพนั กงานขับรถ ระหว่ างการเดินทาง
ถึงอาเภอสว่างแดนดินในเวลาประมาณ ๗.๐๐ นาฬิกา ก็เกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์ของผูฟ้ ้ องคดีชนท้าย
รถยนต์คนั ข้างหน้า ซึ่งจากบันทึกตกลงค่าเสียหายและเปรียบเทียบปรับของเจ้าหน้ าที่ตารวจ
ระบุว่า อุบตั ิเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนาย ช. ซึ่งนาย ช. ได้ให้การรับสารภาพ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจจึงได้อายัดรถยนต์ของผูฟ้ ้ องคดีไว้ทส่ี ถานีตารวจ ต่อมา นางสาว น. ได้ว่าจ้าง
รถยนต์เ ดิน ทางออกจากอ าเภอสว่ า งแดนดิน เพื่อ เดิน ทางต่ อ ไปยัง สถานที่เ สนอราคาซึ่ง มี
ระยะทางอีก ๘๐ กิโลเมตร และได้โ ทรศัพท์แจ้งให้ค ณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา
ทราบถึง อุ บ ัติเ หตุ ท างรถยนต์ ด ัง กล่ า วแล้ ว ปรากฏว่ า นางสาว น. เดิน ทางไปถึง สถานที่
ลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาในเวลา ๙.๑๕ นาฬิกา อันเป็ นเวลาล่วงเลยกาหนดให้ลงทะเบียนไป
๑๕ นาที ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้หมดสิทธิเสนอราคา
และด าเนิ น การประกวดราคาต่ อ ไปจนเสร็จ สิ้น และต่ อ มาผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ แ จ้ง สงวนสิท ธิ
การยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสืออุ ทธรณ์คาสังยึ
่ ดหลักประกันซอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังกล่าวไปยังสานักชลประทานที่ ๕ อุดรธานี กรมบัญชีกลาง และผูถ้ ูกฟ้องคดี แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ยังคงยืนยันการสงวนสิทธิยดึ หลักประกันซองดังกล่าว ส่วนกรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) มีหนังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่า เห็นด้วยกับ
การยึดหลักประกันซองของคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยื่นฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีคนื หลักประกันซองเป็ นหนังสือค้าประกันของธนาคาร
จานวน ๒ ฉบับ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๕๗๔,๑๐๐ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว น. ได้เดินทางไปถึงสถานที่ลงทะเบียนในเวลา
๙.๑๕ นาฬิกา อันเป็ นการล่วงพ้นเวลาทีก่ าหนดให้ทาการลงทะเบียนเข้าเสนอราคาแล้ว จึงเป็ น
กรณีท่ผี ู้ฟ้ องคดีห รือ ผู้แ ทนไม่สามารถไปลงทะเบียนเข้าเสนอราคาได้ทนั เวลาที่กาหนดและ
เป็ น การผิด เงื่อ นไขตามสัญ ญาหลัก ประกันซองแล้ว กรณีจ ึง มีข้อ พิจ ารณาว่า มีเ หตุ สุ ด วิส ัย
ทาให้นางสาว น. ไม่สามารถไปดาเนินการเสนอราคาทันตามเวลาที่กาหนดหรือไม่ เห็นว่า
เหตุสุดวิสยั หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ ก็ดี จะให้ผลพิบตั กิ ็ดี เป็ นเหตุทไ่ี ม่อาจป้องกันได้
แม้ทงั ้ บุค คลผู้ต้อ งประสบหรือ ใกล้จะต้อ งประสบเหตุนัน้ จะได้จดั การระมัดระวังตามสมควร
อัน พึง คาดหมายได้จ ากบุ ค คลในฐานะและภาวะเช่ น นั น้ เมื่อ กรณี น้ี ป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่ า
ภายหลังจากประสบอุ บตั ิเหตุแ ล้ว นางสาว น. สามารถเดินทางต่อ ไปยังจุดหมายปลายทาง
เพื่อดาเนินการเสนอราคาได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ชัวโมง
่
๒๕ นาที ดังนัน้ เมื่อเกิด
อุบตั ิเ หตุเ วลา ๖.๒๐ นาฬิก า หากนางสาว น. ให้ความสาคัญในเรื่อ งที่จะต้องไปดาเนินการ
ลงทะเบียนเสนอราคาให้ทนั ภายในเวลาทีก่ าหนด ย่อมมีเวลาเหลือมากพอทีจ่ ะเดินทางมาให้ทนั
ภายในก าหนดเวลา แต่ นางสาว น. กลับอยู่รอพบเจ้าหน้ าที่ต ารวจและอ้างว่าต้อ งอยู่รกั ษา
รถยนต์ของผูฟ้ ้ องคดีเนื่องจากเป็ นรถยนต์ใหม่มรี าคาแพง เพื่อป้องกันการสูญหาย ทัง้ ๆ ทีม่ นี าย ช.
พนักงานขับรถซึ่งเป็ นคู่กรณีแ ละมีห น้ าที่ใ นการรักษารถยนต์คนั ดังกล่ าวโดยตรง สมควรให้
นาย ช. เป็ นผู้เฝ้าทรัพย์สนิ และคอยพบเจ้าหน้ าที่ตารวจเพื่อจัดการคดีรถยนต์ชนกันไปพลางก่อน
นางสาว น. ก็จะเดินทางถึงที่ห มายได้ทนั เวลา เพราะคงเหลือระยะทางเพียง ๘๐ กิโลเมตร
เท่านัน้ แต่นางสาว น. กลับไม่ดาเนินการดังกล่าว จึงเป็นการตัดสินใจทีไ่ ม่เหมาะสม ถือไม่ได้ว่า
มีเหตุสุดวิสยั ทีท่ าให้นางสาว น. ไม่อาจเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทนั เวลา ประกอบกับ
เมื่อพิจารณารายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดินทีร่ ะบุว่า อุบตั เิ หตุ
เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ของนาย ช. และนาย ช. ให้ก ารรับสารภาพ กรณีจงึ ฟ งั ได้ว่ า
เหตุ ด ัง กล่ า วไม่ ใ ช่ เ หตุ สุ ด วิส ัย แต่ เ ป็ น เหตุ ท่ีเ กิด จากความประมาทเลิน เล่ อ ของพนั ก งาน
ขับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อภายหลังเสร็จสิน้ ภารกิจด้านคดีรถยนต์ชนกันแล้ว
นางสาว น. ได้เดินทางไปถึงจุดหมายเมื่อล่วงเลยเวลาเพียง ๑๕ นาที แสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าร่วมเสนอราคา แต่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ทนั จึงไม่ใช่กรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
จงใจทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขเพื่อสมยอมในการเสนอราคาหรือมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวางมิให้
การเสนอราคาเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย
แต่อย่างใด และโดยที่สญ
ั ญาหลักประกันซองพิพาทเป็ นการที่ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ยึดหลักประกันที่วางไว้เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขโดยไม่มาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลาที่กาหนด จึงมีลกั ษณะเป็ นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙๓๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ซึ่ง หากเบี้ย ปรับ ที่ร ิบ นั น้ สู ง เกิน ส่ ว น ศาลจะลดลงเป็ น จ านวน
พอสมควรก็ได้ ซึง่ การทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนัน้ ต้องพิเคราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนี้
ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๘๓
แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนัน้ เมื่อปรากฏว่าในการประกวดราคาทัง้ สองโครงการของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไปลงทะเบียนไม่ทนั ตามกาหนดเวลา
ก็ไ ม่ไ ด้ก่ อให้เ กิด ความเสียหายในเชิง ทรัพย์สนิ หรือ มีผ ลกระทบทาให้มาตรการเพื่อป้องกัน
การสมยอมในการเสนอราคา ตลอดจนการป้องกันการกระทาการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวาง
มิให้การเสนอราคาเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยไม่บรรลุผลแต่อย่างใด การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีใช้สทิ ธิ
ริบหลักประกันซองทัง้ หมดของผู้ฟ้องคดีจงึ สูง เกินส่ วน สมควรลดเบี้ยปรับที่จะริบลงกึ่งหนึ่ ง
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนื หลักประกันซองให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นเงิน ๒๘๗,๐๕๐ บาท ภายใน
หกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๕/๒๕๕๕)
กรณี ที่ผล้ ู าศึกษาต่อประพฤติ ผิดสัญญาโดยขอลาออกจากราชการ
เพื่ อ ไปศึ ก ษาให้ ส าเร็จ ตามหลัก สู ต รก่ อ นครบก าหนดระยะเวลาปฏิ บ ตั ิ ร าชการตาม
สัญญา เนื่ องจากหน่ วยงานทางปกครองต้ นสังกัดไม่อนุญาตให้ ขยายระยะเวลาลาศึกษา
ออกไป และภายหลัง จากนั ้น ได้ ข อบรรจุก ลับ เข้ า รับ ราชการตามเดิ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงาน
ทางปกครองต้ นสังกัดก็ได้ บรรจุผ้ลู าศึกษาต่ อกลับเข้ารับราชการตามคาขอแล้ว แม้จะเป็ น
กรณี ก ารขอบรรจุก ลับ เข้ า รับ ราชการเมื่ อ พ้ น ก าหนดระยะเวลาหกเดื อ นนั บ แต่ ว นั ที่
ได้ ล าออกจากราชการ อัน เป็ นกรณี ที่ ไ ม่ อ าจนั บ ระยะเวลาการกลับ เข้ า รับ ราชการ
เป็ นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ ทุนได้ กต็ าม แต่ การกลับมารับราชการในหน่ วยงาน
ทางปกครองต้ นสังกัดเดิ มดังกล่าว ถือเป็ นการชาระหนี้ ตามสัญญาบางส่วนและเป็ นการ
๓๓

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๗๙ ถ้ า ลู ก หนี้ ส ัญ ญาแก่ เ จ้ า หนี้ ว่ า จะใช้ เ งิน จ านวนหนึ่ ง เป็ น เบี้ ยปรับ เมื่อ ตนไม่ ช าระหนี้ ก็ ดี
หรือ ไม่ช าระหนี้ ใ ห้ถู กต้อ งสมควรก็ดี เมื่อ ลูก หนี้ ผ ิด นัด ก็ให้ร ิบ เบี้ย ปรับ ถ้า การช าระหนี้ อ ัน จะพึง ทานัน้ ได้แ ก่ ง ดเว้น การ
อันใดอันหนึ่ง หากทาการอันนัน้ ฝา่ ฝื นมูลหนี้เมือ่ ใด ก็ให้รบิ เบีย้ ปรับเมือ่ นัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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บรรเทาความเสี ย หายให้ แก่ ห น่ วยงานทางปกครองต้ นสัง กัด แล้ ว กรณี มีเหตุส มควร
ที่จะลดเบีย้ ปรับและอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดให้แก่ผล้ ู าศึกษาต่อข้างต้ น
สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมปศุ ส ัต ว์ (ผู้ ฟ้ องคดี) ได้ ท าสัญ ญาอนุ ญ าตให้ ข้า ราชการไปศึก ษา
ภายในประเทศ โดยตกลงอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลาไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอ้ กาหนดในสัญญาว่า
ในกรณี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิด สัญ ญาไม่ ว่ า ข้อ หนึ่ ง ข้อ ใด หรือ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ก ลับ มา
ปฏิบตั ริ าชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รบั ระหว่าง
ศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ ทีท่ างราชการจ่ายให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในระหว่างศึกษาคืนให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องจ่ายเงินเป็ นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอกี หนึ่งเท่า
ของเงิน ที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้อ งชดใช้ค ืน ดัง กล่ า ว ส่ ว นกรณี ท่ีผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับ มา
ปฏิบตั ริ าชการแต่ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ก็ให้ลดจานวนเงินทีจ่ ะต้องชดใช้ คนื และเบีย้ ปรับ
ดังกล่าวลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับเข้าปฏิบตั ริ าชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จะต้อ งชาระให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีจนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่
ได้ร บั แจ้งจากผู้ฟ้ องคดี หากผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ช าระภายในกาหนดหรือ ช าระไม่ค รบถ้ว น
ต้อ งช าระดอกเบี้ย ในอัต ราร้อ ยละ ๑๕ ต่ อ ปี ของเงินที่ย ังมิได้ช าระ นั บแต่ ว ันครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่ าวจนกว่ าจะช าระครบถ้ วน ปรากฏว่ า ภายหลัง จากลาศึก ษาต่ อ ผู้ ฟ้ องคดี
ได้มหี นังสือเพิกถอนคาสังอนุ
่ ญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศเฉพาะส่วน
ทีเ่ กินกาหนดระยะเวลา ๖ ปี และมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รายงานตัวกลับเข้ารับราชการตัง้ แต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ได้รายงานตัวเข้าปฏิบตั ิราชการที่หน่ วยงาน
ของผูฟ้ ้ องคดีตงั ้ แต่วนั ดังกล่าว แต่ต่อมาได้ยน่ ื หนังสือลาออกจากราชการเพื่อไปศึกษาต่อให้สาเร็จ
ตามหลักสู ตรที่ได้ร บั อนุ ญาตให้ลาศึกษา ซึ่งผู้ฟ้ องคดีไ ด้ม ีค าสัง่ อนุ ญ าตให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้แจ้งให้
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ซึ่ง เป็ น ผู้ค้ า ประกัน การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา รับ ผิด
ชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ทางราชการจ่ายให้ใ นระหว่างการศึกษาพร้อ มเบี้ยปรับตามสัญ ญา
และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วนั ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้อง
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น ๘๒๒,๒๔๗.๖๕ บาท แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองเพิก เฉยไม่ชาระ ผู้ฟ้ อ งคดี
จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน
จ านวนดัง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี อย่ า งไรก็ต าม ปรากฏต่ อ มาว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้ก าร
ยอมรับ ว่ า สาเหตุ ท่ีล าออกจากราชการก็เ พื่อ ไปศึก ษาต่ อ ให้ส าเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
และเมื่อ ส าเร็จการศึก ษาแล้ว จะกลับ เข้า รับ ราชการเพื่อ ชดใช้ทุ น ให้ค รบก าหนดระยะเวลา
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๒๕

ตามสัญญา ซึง่ ต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยผู้ฟ้องคดีมคี าสัง่
บรรจุผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ให้กลับเข้ารับราชการตามคาขอแล้ว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลต่างๆ รวมทัง้ ศาลปกครองนัน้
ต้อ งเป็ น ไปโดยยุ ติธ รรมตามรัฐ ธรรมนู ญ และตามบทบัญ ญัติข องกฎหมาย อี ก ทัง้ มิไ ด้ม ี
บทบัญ ญัติใ นกฎหมายใดจ ากัด อ านาจการพิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องศาลปกครองมิใ ห้น า
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บงั คับกับคดีปกครองไว้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครองนี้ ศาลปกครองมีอานาจใช้และตีความกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นพิพาท ในการวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทแห่งคดีเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือ บุ ค คลซึ่งกระท าการแทนรัฐ ที่เ ป็ น คู่สญ
ั ญาที่ไ ด้ก ระท าการ
ดังกล่าวตามอานาจหน้ าที่เพื่อให้บริการสาธารณะบรรลุผล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครอง
ประโยชน์ของฝ่ายเอกชนทีไ่ ด้เข้าทาสัญญาร่วมจัดทาบริการสาธารณะกับหน่ วยงานของรัฐหรือ
บุคคลซึ่งกระทาการแทนรัฐ โดยมิให้ฝ่ายเอกชนนัน้ ต้องเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรจาก
การจาต้อ งยอมรับข้อ ก าหนดในสัญ ญาของหน่ ว ยงานทางปกครองหรือบุค คลซึ่งกระทาการ
แทนรัฐที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่า เพื่อให้เกิดดุลยภาพและมิให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ
สาธารณะ ศาลปกครองจึงมีอ านาจทัวไปตามที
่
่บ ญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๑๙๗๓๔ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทีจ่ ะนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้
ในการพิจารณาคดีปกครองได้ เพื่อให้เป็นไปโดยยุตธิ รรม
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ลาศึกษาต่อเป็ นระยะเวลา
๒,๕๕๗ วัน แต่กลับมาปฏิบตั ิราชการเพียง ๓๖๕ วัน แล้วลาออกจากราชการ จึงเหลือระยะเวลา
ที่จ ะต้ อ งปฏิบ ัติร าชการชดใช้ อีก ๒,๑๙๒ วัน เมื่อ คิ ด ตามส่ ว นแล้ ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สอง
จะต้องรับผิดชดใช้เงินเดือน เงินทุน ที่ได้รบั ระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ เป็ นจานวน
๓๘๙,๒๑๐.๗๓ บาท และเบี้ ย ปรับ อี ก หนึ่ ง เท่ า ของเงิ น จ านวนข้ า งต้ น รวมเป็ นเงิ น
๗๗๘,๔๒๑.๔๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
นาเงินดังกล่าวมาชาระภายใน ๓๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองมิได้ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพ ากษาอรรถคดีเ ป็ น อ านาจของศาลซึ่ง ต้อ งดาเนิน การให้เป็ น ไปโดยยุ ติธ รรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็ นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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จึงต้อ งร่ว มกันชาระดอกเบี้ยของเงินจานวนดังกล่าวในอัตราร้อ ยละ ๑๕ ต่อ ปี ซึ่งถือ ว่าเป็ น
ดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจนกว่าจะชาระเสร็จ แต่โดยที่ขอ้ เท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ขอกลับเข้ารับราชการในหน่ วยงานของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีก็ได้มคี าสังรั
่ บผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ กลับเข้ารับราชการแล้ว แม้ว่าจะพ้นกาหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ลาออกจากราชการ อันเป็ นกรณีท่ไี ม่อาจนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็ นระยะเวลา
การรับราชการชดใช้ทุนได้ ตามข้อ ๒๐ (๑)๓๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญญา
และการชดใช้เ งิน กรณี รบั ทุ น ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบ ัติการวิจ ยั และปฏิบตั ิงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ตาม แต่การกลับมารับราชการในสังกัดผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ก็ถอื ได้ว่าเป็นการชาระหนี้ตามสัญญาบางส่วนแล้ว อีกทัง้ ยังเป็ นการบรรเทาความเสียหาย
ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีด้ ว ย เบี้ย ปรับ และดอกเบี้ยผิดนั ดซึ่งมีล ักษณะเป็ นค่ าเสียหายที่ก าหนดไว้
ตามสัญญาจึงเป็ นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เมื่อเทียบกับความเสียหายทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้รบั ศาลมีอานาจ
ลดเบี้ย ปรับ ดัง กล่ า วลงเป็ น จ านวนพอสมควรได้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ ง๓๖
แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ พิพากษาให้ล ดเบี้ยปรับตามสัญ ญาลงเหลือ เพีย ง
ร้อยละ ๒๕ ของจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ และลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากร้อ ยละ ๑๕ ต่อ ปี
เป็นร้อยละ ๗.๕ ต่อปี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๒/๒๕๕๕)

๓๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรบั ทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
และปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๐ ผูผ้ ดิ สัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้นบั ระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็ นระยะเวลาการรับราชการชดใช้
ตามสัญญาได้ เมือ่ เข้าหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข ดังนี้
(๑) ในกรณีท่ีผู้ผ ิด สัญ ญาซึ่ง ออกจากราชการขอกลับ เข้า รับ ราชการ ต้อ งได้ร ับ การบรรจุ ใ ห้เ ข้า รับ ราชการ
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีอ่ อกจากราชการ และการออกจากราชการนัน้ ต้องมิใช่กรณี
ถูกลงโทษเพราะกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ฯลฯ
ฯลฯ
๓๖
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควร
เพียงใดนัน้ ท่านให้พเิ คราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่ างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ
เมือ่ ได้ใช้เงินตามเบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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(๒) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ
การที่ ผ้ ูร ับ ทุ น ยื่ น ใบสมัค รเข้ า ท างานกับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่ ง ประเทศไทย และการไฟฟ้ าฯ ได้ บรรจุผ้รู บั ทุ นเป็ นพนั กงาน รวมทัง้ การที่ ผ้รู บั ทุ น
ทาสัญญารับทุนการศึ กษาระดับปริ ญ ญาโทต่ างประเทศกับการไฟฟ้ าฯ เป็ นการปฏิ บ ตั ิ
ตามเงื่อนไขและข้อผูกพันตามที่กาหนดในประกาศการให้ ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ศึ กษา ณ ต่ างประเทศ ที่ อนุ มตั ิ ทุนการศึ กษาให้ แก่ นิสิ ต นั กศึ กษา ที่ กาลังศึ กษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ช ั น้ ปี สุ ด ท้ า ยในสถาบัน การศึ ก ษาของรัฐ ไปศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาโท
ณ ต่ างประเทศ ในสาขาที่ กาหนด ดังนัน้ แม้ผ้รู บั ทุนจะทาสัญญาการรับทุนการศึ กษา
ภายหลังจากที่การไฟฟ้ าฯ มีคาสังบรรจุ
่
ผ้รู บั ทุนเป็ นพนักงานแล้วก็ตาม แต่ กไ็ ม่อาจถือได้ว่า
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่พนักงานของการไฟฟ้ าฯ ลาศึกษาต่ อโดยทุนของการไฟฟ้ าฯ
อันอยู่ในบัง คับของข้ อบัง คับและค าสังของการไฟฟ้
่
าฯ ที่ จะส่ ง ผลให้ ระยะเวลาที่ ต้อ ง
ปฏิ บตั ิ งานชดใช้ทุน รวมทัง้ จานวนเบีย้ ปรับลดลงจากที่ กาหนดในสัญญาแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เมื่อพิ จารณาวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ของการไฟฟ้ าฯ
แล้ วเห็นได้ ว่า มีวตั ถุประสงค์ในการผลิ ต จัดให้ ได้ มา จัด ส่ งหรือจาหน่ าย ซึ่ ง พลัง งาน
ไฟฟ้ าให้ แก่ ผ้ใู ช้ ไ ฟฟ้ า อัน เป็ นการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะที่ จ าเป็ นต่ อ ชี วิ ตประจาวัน
ของประชาชนทัวไป
่ การที่ การไฟฟ้ าฯ ดาเนิ นการประกาศโครงการให้ ทุนการศึกษาและ
ท าสัญ ญากับ ผู้ร ับ ทุ น ก็เ พื่ อ จัด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถมาปฏิ บัติ ง าน
ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่ าว และเป็ นการเตรีย มรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
และสร้ า งบุ ค ลากรรองรับ ส าหรับ ต าแหน่ งบริ ห ารในอนาคต การที่ ผ้ ูร บั ทุ น ไม่ ย อม
ปฏิ บตั ิ งานชดใช้ทุนให้ครบตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา จึงทาให้ การไฟฟ้ าฯ สูญเสีย
บุคลากรที่ ได้ สร้างขึ้นมาและสูญเสี ยเวลาที่ จะต้ องจัดหาผู้รบั ทุนรายอื่ นไปศึ กษาแทน
อันส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากรที่ ได้วางเป้ าหมายไว้ ซึ่ งเป็ นความเสียหายที่ ไม่อาจ
ค านวณเป็ นเงิ นได้ การที่ ส ั ญ ญามี ข้ อ ก าหนดให้ ผ้ ูร ับ ทุ น ต้ อ งปฏิ บัติ งานชดใช้ ทุ น
เป็ นระยะเวลา ๓ เท่ า ของระยะเวลาที่ ลาไปศึกษา และหากผิ ดสัญญาต้ องชดใช้ เบี้ยปรับ
จานวน ๒ เท่ า จึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ นการก าหนดระยะเวลาปฏิ บตั ิ ง านชดใช้ ทุ นและเบี้ย ปรับ ที่
สูงเกิ นส่วน

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๒๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สรุปข้อเท็จจริ ง
คณะกรรมการการไฟฟ้ าฝ่า ยผลิต แห่ ง ประเทศไทยมีม ติใ นการประชุ ม
เห็นชอบแผนการศึกษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาจัดทาเสนอ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก โดยมีหลักเกณฑ์ให้คดั เลือก
นิ ส ิต นั ก ศึก ษาระดับ ปริญญาตรีใ นสาขาที่ก ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย (ผู้ ฟ้ องคดี)
ต้องการ ซึ่งมีผลการเรียนดีจากมหาวิท ยาลัยของรัฐเพื่อ ให้ทุน ไปศึกษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาโท
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเป็ นการสร้างบุคลากรรองรับสาหรับตาแหน่ งบริหารในอนาคต
และเพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลนบุคลากรสาขาต่างๆ โดยผู้รบั ทุนจะต้องปฏิบตั งิ านกับผูฟ้ ้ องคดี
ระยะหนึ่งก่ อ น (ประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ) เพื่อ ให้เ ข้าใจกิจการและเรียนรู้งานที่เ กี่ ยวข้อ ง
ตลอดจนสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กรและเป็ นการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ซึ่งขณะนัน้ เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สมัคร
ขอรับทุนและได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผู้รบั ทุน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคาสังอนุ
่ มตั ใิ ห้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นผู้รบั ทุนดังกล่าว หลังจากนัน้
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงานของผู้ฟ้องคดีในตาแหน่ งวิศวกร ระดับ ๔ และ
ได้ทาสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศกับผูฟ้ ้ องคดีเมือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๓๗ โดยมีข้อ สัญ ญาก าหนดว่ า เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้อ งกลับมา
ปฏิบตั งิ านให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็ นเวลา ๓ เท่า ของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา หากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ไม่กลับมาปฏิบตั ิง านให้แ ก่ ผู้ฟ้อ งคดี ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ ต้อ งชดใช้เ งินเดือนในระหว่างการลา
ไปศึกษา เงินทุนทัง้ หมดที่ได้รบั จากผู้ฟ้องคดี พร้อมเบี้ยปรับอีก ๒ เท่า ของจานวนเงินดังกล่าว
ปรากฏว่าภายหลังจากสาเร็จการศึกษา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับมาปฏิบตั งิ านชดใช้เป็ นเวลา ๔ ปี
๘ เดือ น ๙ วัน ต่ อ มา ได้ ล าออกจากงานก่ อ นครบก าหนดระยะเวลาปฏิบ ัติงานชดใช้ ทุ น
โดยเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนอีก ๒ ปี ๑ เดือน ๑๘ วัน ผู้ฟ้อ งคดีจงึ มีหนังสือ
ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึง่ เป็ นผูค้ ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา ให้ชดใช้
เงินเดือน เงินทุน พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ชาระ ผู้ฟ้องคดีจงึ ฟ้องขอ
ให้ศาลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองร่ ว มกัน หรือ แทนกัน ชดใช้ เ งิน เดือ น
เงินทุน พร้อมเบีย้ ปรับตามสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ยื่น ใบสมัค รเข้า ท างานกับ ผู้ฟ้ องคดี และการที่
ผูฟ้ ้ องคดีบรรจุผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รวมทัง้ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทาสัญญารับทุนการศึกษาระดับ
ปริญ ญาโทต่ างประเทศกับผู้ฟ้ องคดี ล้วนแต่ เ ป็ นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อผูก พันตามที่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๒๙

ก าหนดในประกาศการให้ทุ น การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ศึก ษา ณ ต่ า งประเทศ ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนัน้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะได้ทาสัญญาการรับทุนพิพาทกับผูฟ้ ้ องคดีเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ อันเป็ นเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มคี าสังบรรจุ
่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
เป็ นพนักงานของผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม แต่ไม่อาจถือได้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่พนักงาน
ของผูฟ้ ้ องคดีลาศึกษาต่อโดยทุนของผูฟ้ ้ องคดีตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๒๓๔ ว่าด้วย การศึกษาและการให้ทุน ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับ ที่ ๒๙๑ ว่ า ด้ ว ย บุ ค คล พ.ศ. ๒๕๓๗ ค าสัง่ การไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
ที่ ค. ๗๙/๒๕๓๔ เรื่อ ง ระเบีย บปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การศึก ษาและการให้ทุ น ค าสัง่ การไฟฟ้ า
้ าฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย ที่ ค. ๘๓/๒๕๔๘ เรื่อง การพัฒนาบุ คคล ค าสังการไฟฟ
่
แห่ งประเทศไทย ที่ ค. ๕๔/๒๕๔๑ เรื่อ ง การพัฒ นาบุ ค คล และค าสัง่ การไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต
แห่งประเทศไทย ที่ ค. ๑๐๔/๒๕๔๑ เรื่อง การพัฒนาบุคคล และอยู่ในบังคับของข้อบังคับและ
คาสังดั
่ งกล่าวโดยตรงแต่ อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจอ้างได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
เข้าทาสัญญากับผู้ฟ้องคดีขณะเป็ นพนักงานของผู้ฟ้องคดี จึงย่อมได้รบั ประโยชน์ และได้รบั ผล
ตามคาสัง่ ที่ ค. ๑๐๔/๒๕๔๑ ซึง่ บังคับใช้ภายหลังทาสัญญา ทาให้ขอ้ สัญญาที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ต้องกลับมาปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๓ เท่า ของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ลดลงเหลือ
๒ เท่า โดยไม่จาต้องแก้ไขข้อสัญญา เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลาออกจากงานในขณะทีป่ ฏิบตั งิ าน
ชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็ นเวลานานกว่า ๒ เท่า จึงมิได้กระทาผิดสัญญา ไม่จาต้องชดใช้เงิน
พร้อมเบีย้ ปรับตามสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด
เมื่อ สัญ ญาการรับ ทุน พิพาทมิได้ถู ก กระทบกระเทือ นจากผลของค าสัง่
การไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต แห่ ง ประเทศไทย ที่ ค. ๑๐๔/๒๕๔๑ เรื่อ ง การพัฒ นาบุ ค คล ข้า งต้ น
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีความผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏิบตั ิงานให้แก่ ผู้ฟ้องคดีภายหลังจาก
สาเร็จ การศึก ษาเป็ น เวลา ๓ เท่ า ของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ดังนัน้ เมื่อเหลือระยะเวลาที่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีอีก ๒ ปี ๑ เดือน ๑๘ วัน ถือได้ว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผิดสัญญาพิพาท ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุน และเบี้ยปรับ สาหรับระยะเวลา
ที่เ หลือ ลดลงตามส่ ว น นอกจากนี้ ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น รัฐ วิส าหกิจ ที่จ ดั ตัง้ ขึ้นโดยมีว ัต ถุ ประสงค์
ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจาหน่ าย ซึง่ พลังงานไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้า อันเป็ นการจัดทา
บริก ารสาธารณะที่จาเป็ น ต่ อชีวติ ประจาวันของประชาชนโดยทัวไป
่ การที่ผู้ฟ้ องคดีด าเนินการ
ประกาศโครงการให้ทุนการศึกษาและให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทาสัญญาการรับทุนการศึกษาพิพาท
ก็เพื่อเป็ นการจัดหาบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถมาปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของผูฟ้ ้ องคดี และเป็ นการเตรียมรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี และสร้างบุคลากรรองรับสาหรับ
ตาแหน่ ง บริห ารในอนาคต เมื่อ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ บิดพลิ้ว ไม่ยอมปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนให้ค รบ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๓๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีย่อมสูญเสียบุคลากรที่ได้สร้างขึน้ มาและสูญเสีย
เวลาที่จ ะต้อ งจัด หาผู้ร บั ทุ น รายอื่น ไปศึก ษาแทน อัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ แผนพัฒ นาบุ ค ลากร
ของผู้ฟ้ องคดีต ามที่ไ ด้ ว างเป้ า หมายไว้ ซึ่ง เป็ น ความเสีย หายที่ไ ม่ อ าจค านวณเป็ น เงิน ได้
เมือ่ พิเคราะห์ถงึ ทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของผูฟ้ ้ องคดี ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย
ในเชิงทรัพย์สนิ เท่านัน้ ข้อสัญญาทีก่ าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องทางานชดใช้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
เป็ น เวลา ๓ เท่ า ของระยะเวลาที่ล าไปศึก ษา หากผิด สัญ ญาต้ อ งชดใช้เ งิน เดือ น เงิน ทุ น
และเบีย้ ปรับจานวน ๒ เท่า ของจานวนเงินดังกล่าว มิได้เป็ นการกาหนดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ชดใช้ทุนและเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนเลย ดังนัน้ การที่ศาลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยให้ลดจานวน
เบี้ยปรับจาก ๒ เท่า เหลือ เพีย ง ๑ เท่ า ของเงินเดือ นและเงินทุ นที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ร บั
ไปจากผู้ฟ้อ งคดี จึง นับว่าเป็ นคุ ณแก่ ผู้ถู กฟ้อ งคดีทงั ้ สองมากแล้ว พิพ ากษาให้ผู้ถู กฟ้อ งคดี
ทัง้ สองร่ ว มกัน หรือ แทนกัน ชดใช้ เ งิน ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีจ านวน ๓๐๘,๘๔๐.๒๐ บาท กับ อีก
๗,๓๘๑.๕๒ ดอลลาร์ ส หรัฐ และ ๓๑,๘๙๔.๕๖ ปอนด์ ส เตอร์ ล ิง พร้ อ มดอกเบี้ย ในอัต รา
ร้อยละ ๑๕ ต่ อปี ของต้นเงินจานวน ๒๘๔,๖๒๗.๓๘ บาท ๖,๘๐๒.๘๒ ดอลลาร์ส หรัฐ และ
๒๙,๓๙๔.๐๖ ปอนด์ส เตอร์ล ิง นั บ ถัด จากวัน ฟ้ องคดีเ ป็ น ต้ น ไปจนกว่ า จะช าระเสร็จ ให้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดี ทัง้ นี้ เงินตราต่างประเทศให้คานวณเป็ นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
พาณิชย์ ณ สถานที่และในเวลาที่ชาระหนี้ ตามคาพิพากษา หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว
ไม่มใี ห้ถอื เป็ นวันสุดท้ายทีม่ อี ตั ราแลกเปลี่ยนก่อนวันที่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา โดยให้ชาระหนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๔)
๔) การชาระค่าเสียหายตามสัญญา
โดยที่ ส ัญ ญาให้ จ ัด ท าบริ ก ารสาธารณะเป็ นสัญ ญาทางปกครอง
ที่มีลกั ษณะเป็ นการมอบหมายให้ เอกชนคู่สญ
ั ญาจัดทาบริ การสาธารณะแทนหน่ วยงาน
ทางปกครอง ดังนัน้ หากปรากฏว่าบริ การสาธารณะที่ หน่ วยงานทางปกครองมอบหมาย
ให้ เ อกชนคู่ ส ัญ ญาจัด ท าไม่ มี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง มี เ หตุ ผ ลโดยชอบที่ ห น่ ว ยงานทางปกครอง
จะใช้ เอกสิ ทธิ์ บอกเลิ กสัญญาฝ่ ายเดี ยวโดยที่ เอกชนคู่สญ
ั ญามิ ได้ เป็ นฝ่ ายผิ ดสัญญาได้
อย่างไรก็ตาม หากมีความเสียหายเกิ ดแก่เอกชนคู่สญ
ั ญาจากการบอกเลิ กสัญญาฝ่ ายเดียว
ดังกล่ าว หน่ วยงานทางปกครองก็มีหน้ าที่ ต้องชดใช้ ค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นให้ แก่ เอกชน
คู่สญ
ั ญา อันได้แก่ ค่าจ้างค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ อนั เป็ นบริ การสาธารณะ
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๓๑

เงิ นตกเบิ กเนื่ อ งจากการปรับอัตราค่ าจ้ างค่ าตอบแทนข้ างต้ นเพิ่ ม รวมทัง้ เงิ นชดเชย
หรือค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดด้วย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั การแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น ครูพ่ีเ ลี้ย งที่ศู น ย์อ บรมเด็ก ก่ อ นเกณฑ์
ในวัดหัว หวาย ซึ่งเดิมอยู่ใ นความดูแลของกรมการศาสนามาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่ อ มา
ได้มกี ารถ่ายโอนอานาจการดูแลศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ดงั กล่าวให้องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหวาย (ผู้ถูก ฟ้อ งคดี) ผู้ถูก ฟ้องคดีจงึ ได้ทาสัญ ญาจ้างผู้ฟ้อ งคดีให้เป็ นพนักงานจ้างทัวไป
่
ตาแหน่ งผู้ช่ว ยครูดูแ ลเด็ก อนุ บาลและปฐมวัย ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการจ้างเป็ นรายปี และ
ต่ อ สัญ ญาเรื่อ ยมา จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ท าสัญ ญาจ้า งให้ผู้ฟ้ องคดี
เป็ น พนั ก งานจ้า งทัว่ ไปมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อ สัญ ญาก าหนดว่ า ในกรณี ท่ีม ี
ความจาเป็ นเพื่อ ประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีอาจมีค าสังเปลี
่ ่ยนแปลงระยะเวลา
การมาปฏิบตั ิหน้ าที่ หรือมีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างอื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา
และผู้ฟ้ องคดีย ิน ยอมปฏิบ ัติต ามค าสัง่ โดยถือ เป็ น การก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบ ัติง าน
ตามสัญญานี้ โดยกาหนดค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๖๔๐ บาท และอาจได้รบั สิทธิประโยชน์ อ่นื
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ พนั ก งานจ้า ง หรือ ตามที่ค ณะกรรมการกลางพนัก งานส่ ว นต าบลหรือ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
กาหนด ซึง่ ในเรือ่ งค่าตอบแทนนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้จดั สรรงบประมาณรายจ่าย
ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีส าหรับ สนั บ สนุ น ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีร ับ โอนจากกรมการศาสนา
เป็ นค่ าตอบแทนผู้ดูแ ลเด็ก ในอัต ราคนละ ๔,๘๘๐ บาท ต่ อ เดือ น และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัวคราวในอั
่
ตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ค่าตอบแทนตามสัญญาเพิม่ ขึ้น
เป็ นเดือ นละ ๕,๘๘๐ บาท ต่อ มา เจ้าอาวาสวัด หัว หวายในฐานะประธานกรรมการบริหาร
ศู น ย์อ บรมเด็ก ก่ อ นเกณฑ์ ในวัดหัวหวายได้ม ีหนังสือขอยุบเลิกศู นย์อบรมดังกล่ าว ส่ งผลให้
นับแต่ นัน้ มาไม่มกี ารเรียนการสอนเด็ก ในศู นย์อ บรมข้างต้ น โดยผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมไิ ด้ม ีค าสังให้
่
ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างอื่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยุบเลิกศูนย์อบรมดังกล่าวเกิดจาก
ปญั หาส่วนตัวระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหวายกับผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดี
ถูกเลิกจ้างก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือค าสัง่ ให้ผู้ถู กฟ้ องคดีชดใช้ค่ าเสียหายเป็ นเงินค่ าจ้าง เงินตกเบิกที่พึงได้ร บั จากการปรับ
อัตราค่าจ้าง และเงินชดเชย พร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
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๙๓๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหัวหวายจะไม่มกี ารเรียนการสอนตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่ เมื่อข้อ ๓ วรรคหนึ่ ง ของสัญญาจ้างพิพาท ก าหนดให้ส ัญ ญาสิ้น สุ ด
ในวัน ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ ส่ ง ผลให้ผู้ฟ้ อ งคดีม ีห น้ า ที่ต้ อ งปฏิบตั ิงานในฐานะพนักงานจ้าง
ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ต่ อ ไปจนครบก าหนดระยะเวลาตามสั ญ ญา ดั ง นั ้น จึง ถื อ เป็ นกรณี ท่ี
มีความจาเป็นตามข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญาจ้าง ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีอาจมีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างอื่นจนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างพิพาท เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี
มีค าสังให้
่ ผู้ฟ้ อ งคดีปฏิบตั ิห น้ าที่อ ย่างอื่นให้ค รบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา ย่อ มแสดงว่ า
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประสงค์ท่จี ะให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิหน้ าที่อ่นื ใดตามสัญญาจ้างอีกต่อไป และแม้ว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีจะมิได้บอกเลิกสัญญาจ้างก็ตาม แต่ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี
ไปโดยปริยายแล้ว และโดยที่ขอ้ ๗ ของสัญญาจ้าง กาหนดให้สญ
ั ญาสิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อ ไปนี้ ... (๔) มีก ารเลิก สัญญาจ้างตามข้อ ๕๖ ของประกาศ ก.อบต. จังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งตามข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนัก งานส่ ว นต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับ พนัก งานจ้า ง
ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ลงวัน ที่ ๑๓ สิง หาคม ๒๕๔๗ ก าหนดว่ า องค์ก ารบริห าร
ส่ ว นต าบลอาจบอกเลิก สัญ ญาจ้า งกับพนัก งานจ้า งผู้ใ ดก่ อ นครบก าหนดตามสัญ ญาจ้า งได้
โดยไม่ ต้ อ งบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า และไม่ เ ป็ น เหตุ ท่ีพ นั ก งานจ้า งจะเรีย กร้อ งค่ า ตอบแทน
การเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนต าบลจะกาหนดให้ในกรณีใด
เป็นกรณีทไ่ี ด้รบั ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดไว้ ประกอบกับสัญญาจ้างพิพาท
เป็ น กรณี ท่ีผู้ ถู ก ฟ้ องคดีใ นฐานะหน่ ว ยงานทางปกครองตกลงว่ า จ้ า งผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ดู แ ล
เด็กอนุ บาลและปฐมวัยประจาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด อันมีลกั ษณะเป็ นการมอบหมาย
ให้ ผู้ ฟ้ องคดี จ ัด ท าบริก ารสาธารณะทางด้ า นการศึ ก ษา สัญ ญาจ้ า งพิพ าทจึง เป็ น สัญ ญา
ทางปกครอง ความในข้อ ๗ ของสัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็ นกรณีท่คี ู่สญ
ั ญารับรองถึงเอกสิทธิ ์ของ
ผู้ถู กฟ้ องคดีในฐานะคู่ ส ัญญาฝ่ ายปกครองในอันที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ ายเดียวโดยผู้ฟ้ องคดี
ในฐานะเอกชนคู่ส ญ
ั ญามิไ ด้เ ป็ นฝ่ายผิด สัญญา และเมื่อพิจารณาเหตุ ท่ีผู้ถู ก ฟ้อ งคดีเลิก จ้าง
ผูฟ้ ้ องคดีเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดหัวหวายได้มหี นังสือเสนอขอยุบเลิกศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดหัวหวายตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นผลให้ไม่มกี ารเรียนการสอนทีศ่ ูนย์อบรมเด็กดังกล่าวนับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ซึ่ง เมื่อ บริก ารสาธารณะที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมอบหมายให้ผู้อ งคดีจดั ทาไม่ม ีอ ยู่แ ล้ว ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
จึงมีเหตุ ผลโดยชอบที่จะใช้เอกสิทธิ ์บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแม้ว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
จะยังไม่ส้ินสุ ดลงตามที่ก าหนดไว้ ใ นข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นต าบล
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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จัง หวัด นครสวรรค์ข้า งต้ น ทัง้ นี้ แม้ข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญาจ้างจะระบุ ว่ า ในกรณี ท่ีม ี
ความจาเป็ น ผู้ถูกฟ้องคดีอาจมีคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นอย่างอื่นได้ก็ตาม แต่ ก็มไิ ด้
มีผ ลผู ก พัน ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีจ ะต้ อ งด าเนิ น การตามนั น้ แต่ ถื อ เป็ น ดุ ล พินิ จ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ที่อ าจมอบหมายให้ผู้ฟ้ อ งคดีปฏิบตั ิห น้ าที่อ ย่างอื่นหรือ ไม่ก็ไ ด้ และหากผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ า
ไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั หิ น้ าทีจ่ นครบกาหนดเวลาตามสัญญาต่อไป ก็ชอบ
ทีจ่ ะเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดีได้ กรณีจงึ เป็ นการเลิกจ้างโดยชอบแล้ว
ส าหรับ เงิน ค่ า จ้ า งค่ า ตอบแทน เงิน ตกเบิก เนื่ อ งจากการปรับ อัต ราค่ า จ้ า ง
ค่ า ตอบแทน และเงิน ชดเชยหรือ ค่ า ตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่ ม ีค วามผิด นั ้น
เมือ่ การเลิกจ้างผูฟ้ ้ องคดีเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ปฏิบตั หิ น้าที่
ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ตงั ้ แต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิ
ได้รบั ค่ าจ้างค่ าตอบแทนในช่ ว งเวลาที่ผู้ฟ้ อ งคดีมไิ ด้ปฏิบตั ิห น้ าที่ ส่ ว นเงินตกเบิก เนื่ อ งจาก
การปรับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นจานวนเดือนละ ๑,๔๗๐ บาท ตัง้ แต่เดือนมกราคม
จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ นัน้ ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิได้รบั ตัง้ แต่เดือนมกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๔๙ อันเป็ นวันสุ ดท้ ายที่ผู้ ฟ้ องคดีได้ ปฏิบ ัติงานตามสัญ ญา เป็ น เงิน จ านวน
๖,๖๑๕ บาท ส่ ว นเงิน ตกเบิก ตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนตุ ลาคม ๒๕๔๙
ผูฟ้ ้ องคดีไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เพราะผู้ฟ้องคดีมไิ ด้ปฏิบตั งิ านในช่วงเวลาดังกล่าว สาหรับเงินชดเชย
หรือค่ าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่ ม ีความผิด นั น้ เมื่อ ปรากฏว่ า คณะกรรมการกลาง
พนัก งานส่ ว นต าบลในการประชุ ม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อ วัน ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๔๙ ได้ม ีม ติ
เห็นชอบให้กาหนดกรณีพนักงานจ้างมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคี วามผิด
ซึ่งต่ อมาได้มปี ระกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใช้บงั คับ
ย้อนหลังนับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้กาหนดว่า ในกรณีท่อี งค์การบริหารส่วนตาบล
บอกเลิกจ้างพนั กงานจ้างผู้ใ ดก่ อนครบก าหนดเวลาการท างานตามสัญญาจ้างโดยมิใช่ เป็ น
ความผิดของพนักงานจ้างดังกล่าว ให้พนักงานจ้างผูน้ นั ้ มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนการออกจากงาน
โดยไม่มคี วามผิดจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยในกรณีท่ี พนักงานจ้าง
ผูน้ นั ้ ได้ปฏิบตั งิ านติดต่อกันมาครบ ๑๐ ปีขน้ึ ไป ก็ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดเป็นจานวนสิบเท่าของอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั อยู่ก่อน
วันออกจากงาน ดังนัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมสี ทิ ธิเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๕๖ ของประกาศ
คณะกรรมการพนัก งานส่ว นตาบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลฯ และการเลิกจ้างดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของ
ผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยหรือค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคี วามผิด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ค่ าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)ฯ โดยเงินดังกล่ าวเข้าลักษณะเป็ นสิทธิประโยชน์
ที่ ผู้ ฟ้ องคดี อ าจได้ ร ับ ตามข้ อ ๕ ของสัญ ญาจ้ า ง และเมื่ อ ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น พนั ก งานจ้ า งที่ ไ ด้
ปฏิบ ัติงานติด ต่ อ กัน มากว่ า ๑๒ ปี ผู้ ฟ้ องคดีย่ อ มมีส ิท ธิไ ด้ ร ับ เงิน ชดเชยหรือ ค่ า ตอบแทน
การออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดเป็ นจานวนสิบเท่าของอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ร ับ อยู่ก่ อ นวัน ออกจากงาน ซึ่ง ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับค่ าจ้างค่ าตอบแทนเดือ นละ ๗,๓๕๐ บาท
รวมเป็ นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท แต่ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถู กฟ้ องคดีรบั ผิด ชาระเงินชดเชยฯ
ดังกล่าวเป็ นจานวน ๒๙,๔๐๐ บาท จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีรบั ผิดชาระเงินชดเชยฯ ข้างต้นตามคาขอ
เป็ นจานวนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถู กฟ้ องคดีช าระเงินค่ าจ้างค่ าตอบแทน จานวน
๓๕,๒๘๐ บาท เงิน ตกเบิก ที่พ ึง ได้ ร ับ เนื่ อ งจากการปรับ อัต ราค่ า จ้า งค่ า ตอบแทน จ านวน
๖,๖๑๕ บาท และเงินชดเชยฯ จานวน ๒๙,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
นับแต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๕๕)
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวค าวิ นิจฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิจฉั ย ชี้ ข าด
อานาจหน้ าที่ระหว่างศาล
๒.๒.๑ การเกิ ดสัญญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒.๒ ผลของสัญญา
๑) การเลิ กสัญญา
กรณี ที่หน่ วยงานกลางซึ่ งทาหน้ าที่ ตรวจสอบวัสดุที่เอกชนผู้รบั จ้าง
ส่ ง มอบมี ค วามเห็น ว่ า วัส ดุที่ ส่ ง มอบมี คุณ สมบัติไ ม่ ตรงตามที่ กาหนดไว้ ใ นประกาศ
จัด ซื้ อ จัด จ้ า ง ผลการตรวจสอบดัง กล่ าวจึ ง มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ ประกอบกับ ข้ อ เท็จจริ ง
ปรากฏว่ า หน่ ว ยงานทางปกครองผู้ว่า จ้ า งได้ เปิ ดโอกาสให้ แ ก่ เอกชนผู้รบั จ้ างในการ
ส่ ง มอบวัส ดุ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ถูก ต้ อ งมาใหม่ แ ล้ ว แต่ เ อกชนผู้ร ับ จ้ า งมิ ไ ด้ ด าเนิ นการ
ส่งมอบใหม่แต่ อย่างใด การที่ คณะกรรมการตรวจรับปฏิ เสธไม่รบั วัสดุดงั กล่าวไว้ จึงชอบ
ด้ วยกฎหมาย และหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้ างชอบที่ จะใช้ สิ ทธิ บอกเลิ กสัญญาได้
ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ถู กฟ้ องคดี เ ป็ นผู้ ช นะการสอบราคาซื้ อ สารอิ น ทรี ย์ ชี ว ภาพ
กรมพัฒนาทีด่ นิ (ผูฟ้ ้ องคดี) จึงได้สงซื
ั ่ อ้ สารอินทรียช์ วี ภาพจากผูถ้ ูกฟ้องคดี ซึง่ ต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้ย่นื แบบใบเสนอราคาต่ อผู้ฟ้องคดีโดยรับรองว่าเป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดี
ก าหนดทุ กประการ และได้เสนอราคาสารอินทรีย์ชีวภาพเป็ นจ านวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท
โดยจะส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพให้ผฟู้ ้ องคดีอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ปรากฏว่า
ภายหลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
ผู้ฟ้องคดียงั ไม่สามารถตรวจรับมอบงานดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติพเิ ศษของสารอินทรีย์
ชีวภาพไม่สามารถตรวจรับได้ดว้ ยตาเปล่า จึงได้สุ่มตัวอย่างส่งไปให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ
คุณสมบัติพ ิเศษ ต่ อมา กรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจวิเ คราะห์ว่าสารอินทรีย์ชีว ภาพ
ที่ผู้ถูก ฟ้องคดีส่งมอบมีคุณสมบัติพเิ ศษไม่ตรงกับคุณ สมบัติพเิ ศษตามประกาศสอบราคาซื้อ
คณะกรรมการตรวจรับจึงปฏิเสธไม่รบั สารอินทรียช์ วี ภาพทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีส่งมอบ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
รับสารอินทรียช์ วี ภาพทัง้ หมดกลับไปเพื่อส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องมาใหม่
พร้อมทัง้ ได้แจ้งขอสงวนสิทธิในการปรับเป็ นเงินร้อยละ ๐.๒ ต่ อวัน แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย
ไม่ด าเนิ นการดัง กล่ าว ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ บอกเลิก สัญ ญากับผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี และแจ้ง ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
ช าระค่ า ปรับ ในอัต ราร้ อ ยละ ๐.๒ ต่ อ วัน เป็ น เงิน วัน ละ ๓,๕๖๐ บาท นั บแต่ ว ันถัดจาก
วันครบกาหนดส่ งมอบสินค้าตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา คิดเป็ นเงินค่าปรับ
ทัง้ สิ้น ๙๒๙,๑๖๐ บาท แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีเพิกเฉยไม่ ช าระ ผู้ฟ้ องคดีจ ึงน าคดีมาฟ้ องขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูก ฟ้องคดีชาระเงินค่าปรับจานวนดังกล่ าวพร้อ มดอกเบี้ยให้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็ นหน่ ว ยงานกลางที่ท าหน้ าที่ตรวจสอบ
สารอินทรียช์ วี ภาพที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบมีความเห็นว่า สารอินทรียช์ วี ภาพที่ส่งมอบมีคุณสมบัติ
พิเศษไม่ตรงตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศสอบราคา ผลการตรวจสอบดังกล่าวจึงมีความเชื่อถือได้
ประกอบกับ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ ปิ ด โอกาสให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีใ นการส่ ง มอบ
สารอินทรียช์ วี ภาพทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องมาใหม่แล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้ดาเนินการส่งมอบใหม่
แต่ อ ย่ า งใด การที่ ค ณะกรรมการตรวจรับ ปฏิ เ สธไม่ ร ับ สารอิ น ทรี ย์ ชี ว ภาพดัง กล่ า วไว้

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๓๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๙๓๗
แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีช ดใช้ค่ าปรับ เป็ นจานวน
ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุทจ่ี ดั ซือ้ เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
นับแต่วนั ถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รบั หนังสือบอกเลิกสัญญาเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๕)
๒) การชาระค่าปรับตามสัญญา
ในการเรี ย กค่ า ปรับ จากการที่ เ อกชนผู้ร บั จ้ า งส่ ง มอบงานไม่ ถ ูก ต้ อ ง
ตามสัญ ญา แม้ ห น่ ว ยงานทางปกครองผู้ว่า จ้ า งจะมี สิ ท ธิ เ รี ย กได้ ตัง้ แต่ ว นั ผิ ด สัญ ญา
อันเป็ นวันถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบงานจนถึงวันบอกเลิ กสัญญาได้ กต็ าม แต่ การที่
หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้ างปล่ อยเวลาให้ เนิ่ นนานโดยไม่ ยอมบอกเลิ กสัญญากับ
เอกชนผู้รบั จ้างภายในเวลาอันสมควร จนกระทังค่
่ าปรับมีจานวนสูงเกิ นกว่าร้อยละสิ บ
ของวงเงิ นค่ าวัสดุหรือค่ าจ้าง โดยไม่ปรากฏว่าเอกชนผู้รบั จ้างได้ ให้ ความยิ นยอมชาระ
ค่ า ปรับ โดยไม่ มี เ งื่ อ นไขใดๆ กรณี ถื อ เป็ นความบกพร่ อ งของหน่ วยงานทางปกครอง
ผูว้ ่าจ้าง โดยหน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่อาจอ้างเหตุว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของงานจ้าง การโต้ ตอบหนังสื อราชการ หรือการเร่งรัดทวงถามกับเอกชน
ผูร้ บั จ้างหลายครัง้ มาเป็ นเหตุในการผ่อนปรนการบอกเลิ กสัญญาได้
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ถูก ฟ้อ งคดีเป็ นผู้ชนะการสอบราคาซื้อสารอินทรีย์ชวี ภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
(ผู้ฟ้ องคดี) จึงได้ส งั ่ ซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพจากผู้ถู กฟ้ องคดี ซึ่งต่ อมาผู้ถู กฟ้ องคดีได้ย่นื แบบ
ใบเสนอราคาต่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดีโ ดยรับ รองว่ า เป็ น ผู้มคี ุ ณ สมบัติค รบถ้ ว นตามที่ผู้ฟ้ องคดีก าหนด
ทุ ก ประการ และได้ เ สนอราคาสารอิ น ทรีย์ ชีว ภาพเป็ น จ านวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท
โดยจะส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพให้ผฟู้ ้ องคดีอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อพ้น
กาหนดแล้ว ยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุทย่ี งั ไม่ได้รบั มอบ ปรากฏว่าภายหลัง
จากที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีส่ ง มอบสารอิน ทรีย์ชีว ภาพให้ แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
ผู้ฟ้องคดียงั ไม่สามารถตรวจรับมอบงานดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติพเิ ศษของสารอินทรีย์
ชีวภาพไม่สามารถตรวจรับได้ดว้ ยตาเปล่า จึงได้สุ่มตัวอย่างส่งไปให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ
๓๗

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๙ ถ้าการชาระหนี้ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็ นพ้นวิสยั เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษ
ลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญานัน้ เสียก็ได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๓๗

คุณสมบัติพ ิเศษ ต่ อมา กรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจวิเ คราะห์ว่าสารอินทรีย์ชีว ภาพ
ที่ผู้ถูก ฟ้องคดีส่งมอบมีคุณสมบัติพเิ ศษไม่ตรงกับคุณ สมบัติพเิ ศษตามประกาศสอบราคาซื้อ
คณะกรรมการตรวจรับจึงปฏิเสธไม่รบั สารอินทรียช์ วี ภาพทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีส่งมอบ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
รับสารอินทรียช์ วี ภาพทัง้ หมดกลับไปเพื่อส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องมาใหม่
พร้อมทัง้ ได้แจ้งขอสงวนสิทธิในการปรับเป็ นเงินร้อยละ ๐.๒ ต่ อวัน แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย
ไม่ดาเนินการดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ บอกเลิกสัญญากับผูถ้ ูกฟ้องคดี และแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชาระ
ค่ า ปรับ ในอัต ราร้ อ ยละ ๐.๒ บาทต่ อ วัน เป็ น เงิน วัน ละ ๓,๕๖๐ บาท นั บ แต่ ว ัน ถัด จาก
วันครบกาหนดส่ งมอบสินค้าตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา คิดเป็ นเงินค่าปรับ
ทัง้ สิ้น ๙๒๙,๑๖๐ บาท แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีเพิกเฉยไม่ ช าระ ผู้ฟ้ องคดีจ ึงน าคดีมาฟ้ องขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูก ฟ้องคดีชาระเงินค่าปรับจานวนดังกล่ าวพร้อ มดอกเบี้ยให้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็ นหน่ วยงานกลางที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบสารอินทรีย์
ชีวภาพทีผ่ ู้ฟ้องคดีส่งมอบมีความเห็นว่า สารอินทรียช์ วี ภาพที่ส่งมอบมีคุณสมบัตพิ เิ ศษไม่ตรง
ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศสอบราคา ผลการตรวจสอบดังกล่าวจึงมีความเชื่อถือได้ ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีได้เปิ ดโอกาสให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีในการส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพ
ที่มคี ุณสมบัติถูกต้องมาใหม่แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมไิ ด้ดาเนินการส่งมอบใหม่แต่อย่างใด การที่
คณะกรรมการตรวจรับปฏิเสธไม่รบั สารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่ าวไว้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
และผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเรียกค่าปรับตามสัญญานัน้ ข้อ ๑๓๘๓๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดว่า ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ หากจานวน
เงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่ าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่ม ี
เงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็ น
ดังนัน้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตงั ้ แต่ วนั ผิดสัญญา คือ
๓๘

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓๘ ในกรณีท่คี ู่ส ญ
ั ญาไม่ส ามารถปฏิบตั ิต ามสัญญาหรือ ข้อ ตกลงได้ และจะต้อ งมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิ้น ให้หวั หน้า
ส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็น
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๓๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็ นวันถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบสารอินทรียช์ วี ภาพจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมเป็ นระยะเวลา ๒๖๑ วัน ซึง่ หากคิดเป็ นเงิน
ค่ า ปรับ ทัง้ สิ้น จะเป็ นเงินจ านวนถึง ๙๒๙,๑๖๐ บาท แต่ การที่ผู้ฟ้ องคดีปล่ อยเวลาให้เนิ่ นนาน
โดยไม่ยอมบอกเลิกสัญญากับผู้ ถู กฟ้ องคดีภายในเวลาอันสมควร จนกระทัง่ ค่ าปรับมีจ านวน
สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่ าวัสดุ ย่อมถือเป็ นเหตุ บกพร่ องของผู้ฟ้ องคดีด้วย ผู้ฟ้ องคดี
จึงไม่อาจอ้างเหตุว่าต้องส่งสารอินทรียช์ วี ภาพของผูถ้ ูกฟ้องคดีไปตรวจสอบ และต้องโต้ตอบหนังสือ
ราชการ รวมทัง้ เร่งรัดทวงถามกับผู้ถู กฟ้ องคดีหลายครัง้ มาเป็ นเหตุ ให้ม ีระยะเวลาพอสมควร
ก่ อ นที่ จ ะบอกเลิก สัญ ญาได้ ซึ่ ง กรณี น้ี ห ากมีก ารเรีย กค่ า ปรับ ตามสัญ ญา เงิน ค่ า ปรับ
จะเกิน ร้อ ยละสิบ ของเงิน ค่ า วัส ดุ ผู้ฟ้ องคดีจงึ ควรพิจ ารณาด าเนิ นการบอกเลิก สัญ ญาตาม
ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เงินค่าปรับ
นัน้ นอกจากจะเป็ นหลัก ประกันให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีต้อ งปฏิบตั ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง เป็ นข้อ ตกลง
ที่ก าหนดค่ า เสีย หายระหว่า งคู่ส ัญ ญาไว้ล่ ว งหน้ า ในกรณีท่ีม ี การผิด สัญ ญา แต่ ถ้าปรากฏว่ า
เงินค่าปรับดังกล่าวสูงเกินไป ศาลก็มอี านาจพิจารณาลดค่ าปรับที่สูงเกินส่วนนัน้ ได้ตามสมควร
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓๘๓๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีน้ี เมื่อค่าปรับมีจานวน
สูงกว่าครึ่งหนึ่ งของวงเงินค่ าพัสดุท่ีจะจัดซื้อ ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้ องคดีไ ด้รบั จาก
การส่ ง มอบพัส ดุ ไ ม่ต รงตามคุ ณ สมบัติท่ีก าหนดไว้แ ละไม่ ส่ ง มอบพัส ดุ ต ามสัญ ญา รวมทัง้
ประโยชน์ ได้เ สียของคู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายและเหตุ บกพร่อ งอันเกิด จากฝ่ายผู้ฟ้ อ งคดีเ องแล้ว
เห็น ควรก าหนดให้ ลดค่ าปรับลงตามส่ วนเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่ าพัส ดุ ท่ีจ ัดซื้อ
คิดเป็ นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท พิพ ากษาให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีชดใช้ เ งินจ านวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท
พร้อ มดอกเบี้ย ร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี นั บ แต่ ว ันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็ นวันถัดจากวันที่
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ไ ด้ ร ับหนั ง สื อ บอกเลิ ก สัญ ญาเป็ น ต้ น ไปจนกว่ า จะช าระเสร็จ (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๕)

๓๙

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควร
เพีย งใดนัน้ ท่านให้พ ิเคราะห์ถึงทางได้เสีย ของเจ้าหนี้ทุกอย่ างอัน ชอบด้ว ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่ ทางได้เสีย ในเชิงทรัพ ย์ส ิน
เมือ่ ได้ใช้เงินตามเบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๒๑
คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
๑. การแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การเพิ กถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
การวิ นิจฉัยชี้ขาดข้อพิ พาทที่ เกิ ดจากสัญญาทางปกครอง คณะอนุญาโตตุลาการ
จะต้องคานึ งถึงหลักการจัดทาบริ การสาธารณะของฝ่ ายปกครอง กล่าวคือ การคุ้มครอง
ประโยชน์ ของมหาชนหรือประโยชน์ ส่วนรวมย่อมอยู่เหนื อกว่าประโยชน์ ของปั จเจกบุคคล
เสมอ แต่ หากการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาทางปกครองก่ อให้ เกิ ด ความเสี ยหายแก่ ค่ ูสญ
ั ญา
เอกชน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนก็มีสิทธิ เรียกร้องให้ ฝ่ายปกครองชดใช้ เยียวยาความเสียหาย
ที่ เกิ ดขึ้นได้ ดัง นั น้ การที่ ค่ ูส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนยกเอาเหตุที่ ฝ่ายปกครองผิ ดนั ดไม่ จ่าย
เงิ น ค่ า จ้ า งตามสัญ ญามาบอกเลิ ก สัญ ญา โดยท าให้ ก ารจัด ท าบริ ก ารสาธารณะของ
ฝ่ ายปกครองต้ องหยุดชะงักจึงไม่อาจกระทาได้ การที่ คณะอนุญาโตตุลาการวิ นิจฉั ยว่ า
กรณี ที่ฝ่ายปกครองไม่จ่ายเงิ นค่าจ้างให้แก่เอกชนคู่สญ
ั ญาในกาหนดเวลา ถือว่าเป็ นฝ่ าย
ผิ ดนัดและผิ ดสัญญา เอกชนคู่สญ
ั ญาจึงมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญา และการที่ เอกชนคู่สญ
ั ญา
บอกเลิ กสัญญากับฝ่ ายปกครองเป็ นการบอกเลิ กสัญญาโดยชอบด้ วยกฎหมาย จึ งเป็ น
คาชี้ ขาดที่ ฝ่าฝื นต่ อมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งถือว่าคาวิ นิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และการ
ยอมรับหรือบังคับตามคาชี้ ขาดนัน้ จะเป็ นการขัดต่ อความสงบเรียบร้อยหรือศี ลธรรม
อันดี ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ข) แห่ งพระราชบัญญัติ
เดี ย วกัน จึ ง มี เ หตุ ส มควรที่ ศ าลปกครองจะพิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนค าชี้ ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๔๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สรุปข้อเท็จจริ ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (ผู้ร้อง) ว่าจ้างผู้ค ดั ค้านให้ก่อสร้าง
ระบบชลประทานและโรงไฟฟ้า โครงการห้วยยะโม่ จังหวัดตาก ปรากฏว่าภายหลังจากมีการ
ดาเนิ น งานตามสัญ ญา ผู้ร้อ งไม่จ่า ยเงิน ค่ า จ้างงวดที่ ๑๐ ให้แ ก่ ผู้ค ัดค้า น ผู้ค ดั ค้านจึงหยุด
ด าเนิ น การก่ อ สร้า งและบอกเลิก สัญ ญากับ ผู้ร้อ ง ผู้ร้อ งเห็น ว่ า ผู้ค ัด ค้า นไม่ส ามารถท างาน
ให้แ ล้ว เสร็จ ได้ จึง มีห นัง สือ แจ้ง ให้ช าระค่ า ปรับ และมีหนัง สือ บอกเลิก สัญ ญาในเวลาต่ อ มา
หลังจากนัน้ ผู้คดั ค้านได้เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้ผรู้ อ้ งชดใช้ค่าเสียหาย
จากการไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้คดั ค้าน ส่วนผู้ร้องก็ได้ย่นื ข้อเรียกร้องแย้งเรียกค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการจ้างผูร้ บั จ้างรายใหม่ ซึง่ คณะอนุญาโตตุลาการได้วนิ ิจฉัยชีข้ าดว่า การทีผ่ รู้ อ้ ง
ไม่จ่า ยเงิน ค่ าจ้า งงวดที่ ๑๐ ให้แ ก่ ผู้ค ดั ค้านภายในก าหนดเวลา ถือ ว่ าผู้ร้อ งเป็ นฝ่ายผิด นั ด
และผิดสัญญา ผู้คดั ค้านจึงมีสทิ ธิบอกเลิก สัญญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ การทีผ่ คู้ ดั ค้านมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูร้ อ้ งจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ผู้รอ้ งชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้คดั ค้านเป็ นเงินจานวน ๒๙,๔๕๕,๘๑๑.๙๔ บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนั ที่ย่นื ข้อเรียกร้องหรือเสนอข้อพิพาทเป็ นต้นไป
จนถึงวันชาระเสร็จ แต่ผู้รอ้ งเห็นว่าคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าวฝ่าฝื นต่อกฎหมาย
และขัดแย้งต่ อข้อเท็จจริง จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือมีคาสังเพิ
่ กถอนคาชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สัญ ญาจ้างก่ อ สร้างระบบชลประทานและโรงไฟฟ้ า โครงการห้ว ยยะโม่ จังหวัดตาก
ระหว่างผูร้ อ้ งกับผูค้ ดั ค้าน เป็ นสัญญาทีม่ คี ่สู ญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่ง คือ ผูร้ อ้ งเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
มีวตั ถุประสงค์แห่งสัญญาให้ผู้คดั ค้านทาการก่อสร้างระบบชลประทานและโรงไฟฟ้าแก่ผู้ร้อง
และผูร้ อ้ งจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผคู้ ดั ค้านเป็ นการตอบแทนตามเนื้องานทีท่ าสาเร็จในแต่ละงวดงาน
ซึ่ง ระบบชลประทานและโรงไฟฟ้ าที่ผู้คดั ค้านทาการก่ อ สร้างนัน้ ถือ ว่าเป็ นทรัพ ย์สนิ ที่ผู้ร้อ ง
ในฐานะหน่ วยงานทางปกครองใช้เป็ นเครื่องมือโดยตรงในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
แก่ประชาชนได้ใช้ในสิง่ อุปโภคที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ สัญญาระหว่างผู้ร้องกับผู้คดั ค้าน
จึงเป็ นสัญญาจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค อันเป็ นสัญญาทางปกครอง ซึง่ แม้ในระบบกฎหมายไทย
จะไม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อกั ษรทีใ่ ช้บงั คับกับสัญญาทางปกครองเป็ นการเฉพาะ แต่แนวความคิด
รวมทัง้ หลักกฎหมายทัวไปที
่
่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต่างอยู่บนพื้นฐานของระบบกฎหมาย
มหาชนซึ่ง มุ่ ง เน้ น ก าหนดภาระหน้ า ที่ข องฝ่ า ยปกครองในการด าเนิ น กิจ การทางปกครอง
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีหลักการให้ฝ่ายปกครองมีอานาจมหาชน
เหนือกว่าเอกชนเพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะของรัฐบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๔๑

สัญญาทางปกครองถูกจัดว่าเป็ นเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทาบริการสาธารณะแล้ว
การปฏิบตั ติ ามสัญญาทางปกครองจึงอยู่ภายใต้หลักการจัดทาบริการสาธารณะทีส่ าคัญ ๓ ประการ
อันได้แก่ (๑) หลักว่าด้วยความเสมอภาคของผู้ใช้บริการสาธารณะ (๒) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
ของการบริการสาธารณะ และ (๓) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้การบริการสาธารณะ
เหมาะสมกับเหตุการณ์และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ด้วยหลักการบริการสาธารณะ
ทัง้ สามประการดังกล่าว การปฏิบตั ติ ามสัญญาทางปกครองเพื่อ ให้การบริการสาธารณะบรรลุผล
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยปกครองจึงมีอานาจพิเศษหรือเอกสิทธิ ์เหนือคู่สญ
ั ญาฝา่ ยเอกชน เช่น อานาจในการ
ควบคุมดูแลให้ค่สู ญ
ั ญาฝา่ ยเอกชนปฏิบตั ติ ามสัญญา อานาจในการบังคับให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ายเอกชน
ปฏิบตั ิต ามสัญ ญา อ านาจในการแก้ไ ขข้อก าหนดของสัญ ญาได้ฝ่ายเดียว และอ านาจในการ
เลิก สัญ ญาฝ่ ายเดียว เป็ นต้น โดยเอกชนผู้เ ข้ามาเป็ นคู่ ส ญ
ั ญากับฝ่ ายปกครองมีห น้ าที่ต้อ ง
ปฏิบ ัติต ามสัญ ญาทางปกครอง และต้ อ งยอมรับ อ านาจพิเ ศษหรือ เอกสิท ธิข์ องคู่ ส ัญ ญา
ฝ่ายปกครองดัง กล่ าว ดัง นัน้ เมื่อ สัญ ญาทางปกครองที่จดั ทาขึ้นระหว่ างผู้ร้อ งกับผู้ค ดั ค้าน
มีค วามแตกต่ างจากสัญ ญาทางแพ่ ง ที่คู่ส ัญ ญามีค วามสัม พันธ์ใ นลัก ษณะเท่า เทีย มกัน และ
คู่สญ
ั ญาจะต้อ งเคารพต่อ เจตนาของสัญ ญาเป็ นสาคัญ การนากฎหมายที่ใ ช้บงั คับกับสัญญา
ทางแพ่งมาใช้บงั คับกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้ร้องกับผู้ค ดั ค้าน จึงต้องไม่ขดั หรือ แย้ง
ต่อหลักการบริการสาธารณะดังกล่าวด้วย
และโดยที่ม าตรา ๓๔ วรรคสี่๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติอ นุ ญ าโตตุ ล าการฯ บัญ ญัติว่ า
การวินิ จ ฉัย ชี้ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการต้อ งเป็ น ไปตามข้อ สัญ ญา หากเป็ น ข้อ พิพ าท
ทางการค้าให้คานึงถึงธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างการค้าทีใ่ ช้กบั ธุรกรรมนัน้ ด้วย จากบทบัญญัตดิ งั กล่าว
แสดงให้เห็นว่า การวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาททีเ่ กิดจากสัญญาทางปกครอง คณะอนุ ญาโตตุลาการ
จะต้องคานึงถึงหลักการจัดทาบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองประกอบกันด้วย ซึง่ กรณีพพิ าทนี้
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมีค าวินิ จ ฉัย ชี้ขาดว่ า การที่ผู้ร้อ งไม่จ่า ยเงิน ค่ า จ้างงว ดที่ ๑๐ ให้แ ก่
๑

พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๔ ให้ค ณะอนุ ญาโตตุ ล าการชี้ข าดข้อ พิพ าทไปตามกฎหมายที่คู่พ ิพ าทกาหนดให้น ามาใช้บงั คับกับ
ข้อ พิพ าท ในกรณีท่มี กี ารกาหนดถึงกฎหมายหรือ ระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อ ความมิไ ด้กาหนดไว้โ ดยชัดแจ้ง
ให้หมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของประเทศนัน้
ในกรณีท่คี ู่พ ิพ าทมิไ ด้กาหนดถึงกฎหมายที่จะน ามาใช้บงั คับกับข้อ พิพ าทไว้ ให้ค ณะอนุ ญาโตตุ ล าการชี้ข าด
ข้อ พิพ าทไปตามกฎหมายไทย เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ีม ีก ารขัด กัน แห่ ง กฎหมาย ก็ใ ห้พ ิจ ารณาจากหลัก ว่ า ด้ว ยการขัด กัน
แห่งกฎหมายทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนามาปรับใช้
คู่พ ิพาทอาจกาหนดไว้โดยชัดแจ้งให้คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีอ านาจชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่ งความสุ จริต
และเป็นธรรม
การวินิจฉัยชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา และหากเป็นข้อพิพาททางการค้าให้คานึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างการค้าทีใ่ ช้กบั ธุรกรรมนัน้ ด้วย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้คดั ค้านภายในกาหนดเวลา ถือว่าผู้รอ้ งเป็ นฝ่ายผิดนัดและผิดสัญญา ฝ่ายผู้คดั ค้านจึงมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้คดั ค้าน
มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้รอ้ ง เป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึ มีประเด็น
ที่ต้อ งพิจารณาว่า การที่ผู้ร้อ งไม่จ่ายเงินค่ าจ้างงวดที่ ๑๐ ให้แก่ผู้ค ดั ค้านภายในกาหนดเวลา
ทาให้ผู้คดั ค้านมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือไม่
โดยที่มาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็ นบทบัญญัติท่ใี ห้สทิ ธิ
ในการบอกเลิกสัญญาแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ายทีเ่ ป็ นเจ้าหนี้ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดชาระหนี้
โดยมีเ จตนารมณ์ มุ่ง คุ้มครองประโยชน์ ข องเจ้า หนี้ ใ นฐานะปจั เจกบุ ค คลอย่า งเท่ าเทียมกัน
แต่สาหรับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางปกครองนัน้ จะให้ความสาคัญกับภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
ในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก และการ
คุ้มครองประโยชน์ ของมหาชนหรือ ประโยชน์ ส่ ว นรวมในการปฏิบตั ิต ามสัญญาทางปกครอง
จะอยู่เ หนือกว่าประโยชน์ ของปจั เจกบุ คคลเสมอ อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบตั ิตามสัญญา
ทางปกครองก่อให้เกิดความเสียหายแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ายเอกชน คู่สญ
ั ญาฝ่ายเอกชนก็มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ให้ฝ่ายปกครองชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนัน้ การบอกเลิกสัญญาทางปกครอง
ของคู่ ส ัญญาฝ่ ายเอกชนโดยท าให้การบริการสาธารณะต้อ งหยุด ชะงัก ไม่ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
จึงไม่อาจกระทาได้ นอกจากนี้ ตามหลักกฎหมายทัวไปเกี
่
่ยวกับการสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง
กาหนดว่า สัญญาทางปกครองอาจสิ้นสุดลงด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ ประการ คือ
ประการแรก สัญญาทางปกครองสิ้นสุดลงตามปกติเมื่อคู่สญ
ั ญาบรรลุวตั ถุประสงค์ของสัญญา
และประการที่สอง สัญญาทางปกครองสิ้นสุดลงด้วยการเลิกสัญญา ซึ่งการเลิกสัญญาทางปกครอง
อาจเกิดขึน้ ได้ใน ๔ กรณี ดังนี้ (๑) การเลิกสัญญาโดยความยินยอมของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย
(๒) การเลิกสัญญาเมื่อสัญญาเลิกกันโดยปริยาย เช่น มีเหตุสุดวิสยั ทาให้วตั ถุประสงค์ของสัญญา
หมดไป (๓) การเลิกสัญญาเมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เลิกสัญญา และ (๔) การเลิกสัญญา
โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ายปกครองเลิกสัญญาฝ่ายเดียว กรณีจงึ เห็นได้ว่า การที่ผู้คดั ค้านยกเอาเหตุ ท่ี
ผูร้ อ้ งผิดนัดชาระหนี้มาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยทาให้การจัดทาบริการสาธารณะของผูร้ อ้ งต้องหยุดชะงัก ผูค้ ดั ค้านไม่อาจกระทาได้ คาวินิจฉัย
ชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจึงเป็ นคาชี้ขาดทีฝ่ ่าฝื นต่อมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ซึง่ ถือว่าคาวินิจฉัยชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขต
๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๓๘๗ ถ้าคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งไม่ชาระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกาหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน้
ชาระหนี้ภายในระยะเวลานัน้ ก็ได้ ถ้าและฝา่ ยนัน้ ไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้ไซร้ อีกฝา่ ยหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๔๓

ของสัญญาอนุ ญาโตตุล าการ และการยอมรับหรือการบังคับตามคาชี้ขาดนัน้ จะเป็ นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ข)
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
เมื่อผู้คดั ค้านไม่มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา สัญญาระหว่างผู้รอ้ งกับผู้คดั ค้านจึงต้องดาเนิน
ต่อ ไป แต่ผู้ค ดั ค้านกลับหยุดดาเนินการก่อ สร้างทัง้ ที่งานก่ อ สร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญ ญา
การหยุ ด ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งของผู้ ค ัด ค้ า นจึง ท าให้ ผู้ ร้ อ งได้ ร ับ ความเสี ย หาย ดัง นั ้น
เมื่อคณะอนุ ญาโตตุลาการยังมิได้พจิ ารณาความเสียหายของผูร้ อ้ งตามข้อเรียกร้องแย้ง คดีจงึ มีเหตุ
อันสมควรที่ศาลปกครองจะพิพากษาให้เ พิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุล าการดังกล่ าว
ทัง้ หมด เพื่อให้ค่พู พิ าททัง้ สองฝา่ ยได้นาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการอีกครัง้ หนึ่ง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๔)
๔. การบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๒๒
คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๑. องค์กรอิ สระตามรัฐธรรมนูญ
๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้
คาสังของประธานกรรมการการเลื
่
อกตัง้ ที่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบติ ดตาม
การดาเนิ นกิ จการของพรรคการเมือง เป็ นคาสังภายในของหน่
่
วยงานทางปกครองที่ มิได้
มีผลกระทบต่ อสถานภาพของสิ ทธิ และหน้ าที่ ของพรรคการเมืองใด ในอันที่ จะมีสิท ธิ
ฟ้ องขอให้เพิ กถอนคาสังดั
่ งกล่าวต่อศาลปกครองได้
โดยที่ กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองกาหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตัง้
มี อ านาจในการออกประกาศหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารในการจัด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แก่
พรรคการเมือง และควบคุมดูแลการใช้ จ่ายเงิ นทุนหมุนเวียน และเงิ นสนับสนุนส่วนหนึ่ ง
ให้ จดั สรรเงิ นสนับสนุนในเรื่องค่าไปรษณี ยากรและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคให้ แก่
พรรคการเมือง ดังนัน้ การออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธีการสนับสนุนค่ าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคให้ แก่พรรคการเมือง จึงเป็ น
การดาเนิ นการตามที่ กฎหมายให้ อานาจไว้ เมื่อประกาศดังกล่าวมิ ได้มีลกั ษณะเป็ นการ
เลือกปฏิ บตั ิ ต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง หรือมีลกั ษณะเป็ นการแทรกแซง
การดาเนิ นกิ จการทางการเมืองของพรรคการเมือง การออกประกาศดังกล่ าวจึงชอบ
ด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นหัว หน้ าพรรคชีว ิต ที่ด ีกว่ า ได้รบั ความเดือ ดร้อ นหรือ เสียหายจาก
การที่ประธานกรรมการการเลือกตัง้ และคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒
ตามลาดับ) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
สนับสนุ นพรรคการเมือง ทาให้พรรคการเมืองทีไ่ ม่มสี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอยู่ในสังกัดพรรค
ต้องถูกลิดรอนสิทธิทอ่ี าจจะได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว นอกจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุ นค่าไปรษณียากร
และค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพ สร้างเงื่อนไข

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๔๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เชิง บัง คับ ไม่ ใ ห้ ค วามเป็ น ธรรมและเสมอภาคเท่ า ที่ค วรแก่ พ รรคการเมือ งที่ต ัง้ ขึ้น ใหม่
อีก ทัง้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ยัง ได้ม ีห นัง สือ ให้ป ระธานกรรมการการเลือ กตัง้ และผู้อ านวยการ
การเลือกตัง้ ประจาจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบติดตามและให้การสนับสนุ นการดาเนินกิจการ
ของพรรคการเมือ งและสาขาพรรคในพื้น ที่ แล้ว รายงานผลให้ส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ทราบเป็ นระยะ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาโดยไม่มกี ฎหมาย
ให้อานาจ นอกเหนืออานาจหน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการ
ดาเนินกิจการพรรคการเมือง และเป็ นการฝ่าฝื นบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังที
่ ใ่ ห้ประธานกรรมการ
การเลือ กตัง้ และผู้อ านวยการการเลือ กตัง้ ประจาจังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปตรวจสอบติดตาม
การปฏิบตั ิงานของสาขาพรรคการเมือ ง ประกาศคณะกรรมการการเลือ กตัง้ เรื่อ ง กองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทุกฉบับ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธกี ารสนับสนุนค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ น องค์ก รที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามรัฐ ธรรมนู ญ และมีอ านาจหน้ า ที่
ตามมาตรา ๑๔๔ ๑ และมาตรา ๑๔๕ ๒ ของรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

๑-๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๔๔ คณะกรรมการการเลื อ กตั ง้ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม และด าเนิ น การจัด หรื อ จัด ให้ ม ีก ารเลื อ กตั ้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ รวมทัง้ การออกเสียงประชามติ ให้เป็ นไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ประธานกรรมการการเลือ กตัง้ เป็ น ผู้ ร ัก ษาการตามกฎหมายประกอบ รัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลือ กตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ และเป็ นนายทะเบียน
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๔๕ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดการทัง้ หลายอันจาเป็นแก่การปฏิบตั ติ ามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
(๒) มีคาสังให้
่ ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ของรัฐ ปฏิบตั กิ ารทัง้ หลายอันจาเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
ั หาหรือ ข้อ โต้ แ ย้ง ที่เ กิดขึ้น ตามกฎหมายตาม
(๓) สืบ สวนสอบสวนเพื่อ หาข้อ เท็จจริง และวินิ จฉัย ชี้ข าดป ญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
(๔) สัง่ ให้ ม ีก ารเลือ กตัง้ ใหม่ ห รือ ออกเสีย งปร ะชามติ ใ หม่ ใ นหน่ ว ยเลือ กตัง้ ใดหน่ ว ยเลือ กตัง้ หนึ่ ง หรือ
ทุกหน่วยเลือกตัง้ เมือ่ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้ว่าการเลือกตัง้ หรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ ๆ มิได้เป็ นไปโดย
สุจริตและเทีย่ งธรรม
(๕) ประกาศผลการเลือกตัง้ และการออกเสียงประชามติ
(๖) ดาเนินการอื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๔๗

๒๕๔๐ จึง เป็ น คณะกรรมการที่ม ีก ฎหมายให้ อ านาจในการออกกฎ ค าสัง่ หรือ มติใ ดๆ
ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ บุ ค คล และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอ านาจตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีฐานะเป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐตาม
มาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้อ งคดีกล่ าวอ้างว่าผู้ถูก ฟ้อ งคดี
ทัง้ สองออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุ นค่าไปรษณียากร
และค่าสาธารณู ปโภคให้แก่ พรรคการเมือง และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังให้
่ ประธานกรรมการ
การเลือกตัง้ และผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดทุกจังหวัดติดตาม ตรวจสอบให้คาปรึกษา
แนะนาในการดาเนินกิจการทางการเมืองของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองในท้องที่
เป็ น การกระท าที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ฟ้ องขอให้ศ าลปกครองมีค าพิพ ากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ เ พิก ถอนประกาศและค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองดัง กล่ า ว เป็ น คดีพิพ าท
เกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ
อย่างไรก็ตาม การออกคาสังให้
่ ประธานกรรมการการเลือกตัง้ และผู้อ านวยการ
การเลือกตัง้ ประจาจังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปตรวจสอบติดตามการปฏิบตั งิ านของพรรคการเมือง
และสาขาพรรคการเมือง นัน้ เป็ นการออกคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาเพื่อมอบหมายการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ใ ห้ก ับ ผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา ค าสัง่ ดัง กล่ า วจึง มีล ัก ษณะเป็ น ค าสัง่ ภายในของหน่ ว ยงาน
ทางปกครองที่มไิ ด้มผี ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิท ธิแ ละหน้ าที่ของผู้ฟ้ อ งคดี อัน จะท าให้

ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจเรียกเอกสารหรือ หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิน่ ดาเนินการเพือ่ ประโยชน์แห่งการปฏิบตั หิ น้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชีข้ าด
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจแต่งตัง้ บุคคล คณะบุคคล หรือผูแ้ ทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
มอบหมาย
๓-๔
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้ รักษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มอี านาจ
ออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศของคณะกรรมการเลือกตัง้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือ กตัง้ เป็ น นายทะเบีย นมีอ านาจหน้ าที่ต ามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหน้าที่รบั คาขอจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือ ง ควบคุ ม ตรวจสอบ
การดาเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๔๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิฟ้องเพิกถอนคาสังนี
่ ้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองฯ
สาหรับประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๔๑ และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม นั น้ เมื่อ ปรากฏว่ า ในระหว่ า ง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้
เรือ่ ง กองทุนการพัฒนาพรรคการเมืองฉบับใหม่และให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา อันมีผลเป็ นการยกเลิกประกาศฉบับพิพาท ดังนัน้ เหตุแห่งการฟ้องคดี
จึงหมดสิ้นไป ศาลปกครองไม่จาต้องออกคาบังคับตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ
สาหรับประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุ น
ค่ า ไปรษณีย ากรและค่ า สาธารณู ป โภคให้แ ก่ พ รรคการเมือ ง นัน้ เมื่อ พิจ ารณามาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง๖ มาตรา ๖๑๗ มาตรา ๖๒๘ และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)๙
แห่ง พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว เห็นได้ว่า
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองได้กาหนดให้รฐั จัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุ น
การดาเนินกิจการทางการเมือง โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
และเป็ นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตขิ า้ งต้น และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอานาจในการออกประกาศ
๕-๙

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕๖ ให้มกี องทุน เพื่อ การพัฒนาพรรคการเมือ งในส านักงานคณะกรรมการการเลือ กตัง้ เพื่อ ใช้เป็ น
ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุ นพรรคการเมืองและการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด โดยกองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๗ ให้ค ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอ านาจและหน้ าที่ในการจัดสรรเงิน สนับสนุ น แก่พ รรคการเมือ ง
และควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจกาหนดให้พรรคการเมืองได้รบั การสนับสนุ นในเรื่องค่าไปรษณียากร
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสาธารณูปโภค และด้านอื่นๆ เพื่อดาเนินกิจการในทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด
มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองที่ไ ด้ร บั เงิน สนับสนุ น ต้อ งใช้จ่ายเงิน สนับสนุ น ให้เป็ นไปตามที่บญ
ั ญัติไ ว้ในส่ วนนี้
และจะต้องจัดทารายงานการใช้จ่ายเงิน สนับสนุ นของพรรคการเมืองในรอบปี ปฏิทนิ ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริงและยื่นต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ภายในเดือนมีนาคมของปีถดั ไป
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒
ฯลฯ
ฯลฯ
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๔๙

หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรเงินสนับสนุ นแก่พรรคการเมือง และควบคุมดูแลการใช้จ่าย
เงินทุนหมุนเวียน และเงินสนับสนุ นส่วนหนึ่งให้จดั สรรเป็ นเงินสนับสนุ นในเรื่องค่าไปรษณียากร
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง ดังนัน้ การออกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุ นค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคให้แก่
พรรคการเมือง จึงเป็นการดาเนินการตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้ อีกทัง้ ประกาศฉบับดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์ใ ห้พ รรคการเมือ งทุกพรรคมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั การสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อ การ
พัฒนาพรรคการเมืองในส่วนค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์
เดียวกัน และให้มกี ารควบคุ มค่ าใช้จ่ายเงินสนับสนุ นดังกล่ าวเพื่อ ให้พรรคการเมือ งที่ได้ร บั
เงินสนับสนุ นนาไปใช้อย่ างถูก ต้องตรงตามวัตถุ ประสงค์ของกองทุน มิได้มลี กั ษณะเป็ นการ
เลือกปฏิบตั แิ ก่บุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็ นการเฉพาะ หรือมีลกั ษณะ
เข้าไปแทรกแซงการดาเนินกิจการทางการเมืองของพรรคการเมืองแต่อย่างใด ประกาศดังกล่าว
จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๒/๒๕๕๔)
๑.๒ ผูต้ รวจการแผ่นดิ น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๒.๑ องค์กรอัยการ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๒ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๒๓
คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓. การจับ ขัง จาคุก ค้น และปล่อยตัวชัวคราว
่
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔. การแจ้งข้อหา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕. การสอบสวน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖. การเปรียบเทียบปรับ
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗. การสรุปสานวนและการสังคดี
่
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๘. การดาเนิ นการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๒๔
คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์
๑. การพระราชทานอภัยโทษ
คดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ดเป็ นคดี ค วามผิ ด ร้ า ยแรง มี ผ ลกระทบต่ อ
คนจานวนมาก รวมทัง้ อาจก่อให้ เกิ ดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการ
ดังนัน้ การที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดเงื่อนไขอันเป็ น
การจากัดสิ ทธิ การได้รบั พระราชทานอภัยโทษแก่ผต้ ู ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติ ด
แตกต่ างจากผู้ต้องโทษในคดี ความผิ ดอื่ นๆ จึ งเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ของส่ วนรวมและ
เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ รัก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของสัง คม บทบัญ ญัติ ด ัง กล่ า วจึ ง มิ ใ ช่
บทบัญญัติที่ เป็ นการจากัดสิ ทธิ และเสรีภาพของผู้ต้องโทษในคดี ยาเสพติ ด มิ ใช่ เป็ นการ
เลื อกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม หรือขัดต่ อหลักความเสมอภาคของบุคคล หรือจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภ าพของผู้ต้ อ งโทษในคดี ย าเสพติ ด โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์
นอกจากนั ้น เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดความไม่ เป็ นธรรมกับผู้ต้ องโทษที่ คดี ถึ งที่ สุ ดและได้ ร บั โทษ
มาแล้วในระยะเวลาหนึ่ ง การที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้
นาระยะเวลาสิ้ นสุดของคดี มาเป็ นเงื่ อ นไขในกรณี ผ้ตู ้ องโทษในคดี เกี่ ยวกับยาเสพติ ด
จะได้ รบั พระราชทานอภัยโทษ จึ งไม่ขดั ต่ อหลักความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมกัน
ในกฎหมายแก่ ผ้ตู ้ องโทษในคดี ความผิ ดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดซึ่ งต้ องโทษตามคาพิ พากษา
ถึ ง ที่ สุ ด ภายหลัง วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี กาพระราชทาน อภั ย โทษใช้ บ ัง คั บ ดั ง นั ้ น
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็ นพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นนักโทษเด็ดขาดในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย มีเฮโรอีนและมีอเี ฟลดรีนไว้ในครอบครองเกิ นปริมาณทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศกาหนด และในความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปื นและเครื่องกระสุนปื นไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้จาคุก ๕๐ ปี ต่อมา เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รบั พระราชทาน
อภัยโทษในฐานความผิดร่วมกันมีอาวุธปื นและเครื่องกระสุนปื นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั
อนุ ญ าต และได้ ร ับ การลดโทษในฐานความผิด มีเ ฮโรอีน และอีเ ฟลดรีน ไว้ใ นครอบครอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๕๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทัง้ นี้ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่ ว นความผิดฐานมีเ มทแอมเฟตามีนไว้ใ นครอบครองเพื่อ จาหน่ า ย
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ ไ ด้รบั พระราชทานอภัยโทษเนื่ อ งจากผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ต้ อ งโทษตามค าพิพ ากษา
ถึงทีส่ ุดให้จาคุกเกิน ๘ ปี ในความผิดฐานผลิต นาเข้าเพื่อส่งออก หรือผลิต นาเข้าหรือส่งออก
เพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย ภายหลังวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บงั คับ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขทีจ่ ะได้รบั
พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับ ดัง กล่ าวไม่เ ป็ นธรรม ไม่ ค านึ ง ถึงศักดิศ์ รี
ความเป็ นมนุ ษ ย์ ท าให้เ กิดการลดโทษที่แ ตกต่ า งกัน ต่ อ ผู้ต้อ งโทษในคดีค วามผิด เดีย วกัน
หากผู้ ต้ อ งโทษนั ้น มีก าหนดวัน ที่ค ดี ถึ ง ที่สุ ด ต่ า งกั น บทบัญ ญัติ ข องพระรา ชกฤษฎี ก า
ฉบับดังกล่าวจึงขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาค ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือ ค าสัง่ ให้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั สิท ธิล ดหย่อ นโทษเช่ น เดีย วกับ ผู้ต้อ งโทษในคดีค วามผิด อื่น ๆ
และได้ร บั การคืน สิท ธิท่ีจ ะได้ร บั พระราชทานอภัย โทษตามพระราชกฤษฎีก าพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่บ ทบัญ ญัติ ม าตรา ๑๒ (๑) ๑ แห่ ง พระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัย โทษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดเงื่อนไขในการได้รบั พระราชทานอภัยโทษให้กบั ผูต้ ้องโทษในคดีความผิด
เกี่ย วกับ ยาเสพติดซึ่ง เป็ น ผู้ค้า และศาลได้กาหนดโทษอย่างสูงแก่ ผู้ต้อ งโทษเนื่อ งจากเป็ น
ผูค้ า้ รายใหญ่นนั ้ เป็นการกาหนดเงือ่ นไขการจะได้รบั พระราชทานอภัยโทษจากความจาเป็ นทีร่ ฐั
ต้อ งมีมาตรการเพื่อให้ผู้ใ ดก็ต ามที่จะกระทาความผิดฐานนี้ได้ค านึงถึงว่าการกระทาเช่นนัน้
รัฐ ถือ เป็ น อัน ตรายที่ร้า ยแรงต่ อ สัง คม ผู้ ท่ีฝ่ า ฝื น จะต้ อ งได้ร บั ผลร้า ยทัง้ จากการถู ก ลงโทษ
ที่ห นั ก กว่ า ในคดีค วามผิด อื่น รวมถึง การจะได้ร บั การลดหย่ อ นผ่ อ นโทษที่น้ อ ยกว่ า ทัง้ นี้
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการยับยัง้ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเป็ นคดีความผิดร้ายแรง มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบและตกเป็ นเหยื่อเป็ นจานวนมาก รวมถึง
พิษ ภัย ของยาเสพติด นัน้ มีผ ลเป็ น การบ่ อ นท าลายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทัง้ การเสพยาเสพติด
ได้ก่อให้เกิดปญั หาอาชญากรรมและเกิดเป็ นปญั หาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ ดังนัน้
๑

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รบั พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๑) ผู้ต้อ งโทษตามค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้ จ าคุ ก เกิน แปดปี จาคุ ก ตลอดชีว ิต หรือ ประหารชีว ิต ภายหลัง วัน ที่
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงั คับในความผิดฐานผลิต น าเข้าหรือ ส่ งออก หรือ ผลิต น าเข้า
หรือส่งออกเพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎ หมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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บทบัญญัตมิ าตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่ าหนด
เงือ่ นไขอันเป็ นการจากัดสิทธิการได้รบั พระราชทานอภัยโทษแก่ผตู้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด แตกต่ างจากผู้ต้อ งโทษในคดีค วามผิด อื่นๆ จึง มีเ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ห นักแน่ น
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงมิใช่เป็ น
บทบัญ ญัติท่จี ากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของผู้ต้ อ งโทษในคดีค วามผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
และมิใช่เป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ นธรรมต่อบุคคล หรือขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคล
หรือเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของผูต้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยไม่คานึงถึง
ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และความเสมอภาคของบุคคล อีกทัง้ แม้ผฟู้ ้ องคดีจะไม่ได้รบั พระราชทาน
อภัย โทษตามมาตรา ๑๒ (๑) แห่ ง พระราชกฤษฎีก าฉบับ ดัง กล่ า ว แต่ ผู้ฟ้ องคดีก็ย งั ได้ร บั
พระราชทานอภัยโทษตามบทบัญญัตอิ ่นื ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ แม้จะได้รบั พระราชทาน
อภัยโทษในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าผูต้ ้องโทษในคดีความผิดอื่นๆ ก็ตาม แต่กแ็ สดงให้เห็นว่าเงื่อนไข
การได้รบั พระราชทานอภัยโทษของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยงั คงใช้หลักแห่งความเมตตา
ความกรุณ า เพื่อให้ผู้กระทาผิดในคดีท่เี กี่ยวกับยาเสพติดได้สานึกและมีโอกาสแก้ไขตนเอง
ดังนัน้ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับ กรณี ท่ีบ ทบัญ ญัติใ นมาตรา ๑๒ (๑) แห่ ง พระราชกฤษฎีก าพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้นาระยะเวลาสิน้ สุดของคดีมาเป็ นเงื่อนไขในกรณีทผ่ี ตู้ ้องโทษ
ในคดีค วามผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด จะได้ ร ับ พระราชทานอภัย โทษ นั ้น เมื่อ มาตรา ๒๕๙๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กาหนดว่าการขอพระราชทานอภัยโทษจะกระทาได้
ต่อเมื่อคดีความผิดของผู้ขอนัน้ ต้องถึงที่สุด ดังนัน้ เมื่อจะมีการพระราชทานอภัยโทษเงื่อนไข
ดังกล่าวจึงนามาบัญญัตปิ ระกอบกันกับเงื่อนไขที่ว่าผู้ต้องโทษทีจ่ ะได้รบั พระราชทานอภัยโทษ
จะต้อ งได้รบั โทษตามค าพิพ ากษาถึงที่สุ ด นัน้ มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง อัน เป็ นหลัก การที่มมี า
ตัง้ แต่เดิมแล้ว ทัง้ นี้ การกาหนดให้มเี งื่อนไขดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการพระราชทานอภัยโทษ
ในแง่ท่วี ่ารัฐนัน้ มิได้ละเลยต่อการลงโทษผู้กระทาความผิดตามโทสานุ โทษที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
นอกจากนัน้ ยังเป็ นความจาเป็ นที่จะต้ องมีค วามแน่ นอนว่าคดีของผู้ท่จี ะได้รบั พระราชทาน
อภัยโทษนัน้ ได้ถึงที่สุดแล้ว และผู้กระทาผิดได้รบั การกาหนดโทษในความผิดเรื่องใดและเป็ น
จานวนทีแ่ น่นอน ซึง่ จาเป็นต่อการคิดคานวณสัดส่วนการลงโทษตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษในแต่ ล ะฉบับ ในทางกลับ กัน หากจะมิใ ห้นาเงื่อ นไขที่ใ ห้ผู้ต้อ งโทษ
ทีจ่ ะได้รบั พระราชทานอภัยโทษจะต้องได้รบั โทษมาบ้างแล้วระยะเวลาหนึ่งมาใช้บงั คับ จะทาให้เกิด
๒

ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๒๕๙ ผู้ต้องคาพิพากษาให้รบั โทษอย่างใดๆ หรือผู้ท่มี ปี ระโยชน์ เกีย่ วข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ
ถวายเรือ่ งราวต่อพระมหากษัตริยข์ อรับพระราชทานอภัยโทษ จะยืน่ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมก็ได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ความเหลื่อ มล้าและแตกต่ างกันในการลงโทษระหว่างผู้ต้อ งโทษที่ค ดีถึงที่สุ ดก่อ นและได้รบั
การลงโทษมาบ้างแล้วกับผูท้ เ่ี พิง่ จะได้รบั การกาหนดโทษและคดีได้ถงึ ทีส่ ุดใกล้เคียงกัน กับเวลา
ทีพ่ ระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลใช้บงั คับ ซึง่ จะไม่เป็ นธรรมกับผู้ต้องโทษที่สานึกผิด
และยอมรับโทษอันเกิดจากการกระทาของตนไปแล้ว ทัง้ ยังผิดต่อวัตถุประสงค์ในการอภัยโทษ
ที่ต้องการลดหย่อนผ่อนโทษให้กบั ผู้ต้องโทษที่สานึกผิด ในการกระทาผิดและพร้อมจะกลับตน
เป็ นพลเมืองดี โดยประพฤติตนจนได้รบั การเลื่อนลาดับชัน้ นักโทษดีขน้ึ ตามหลักการของกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยราชทัณ ฑ์ห ลัง จากที่ไ ด้ร ับ การลงโทษมาแล้ว ในระยะเวลาหนึ่ ง ดัง นั น้ บทบัญ ญัติ
มาตรา ๑๒ (๑) แห่ ง พระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้น า
ระยะเวลาการสิน้ สุดของคดีมาเป็ นเงื่อนไขในการที่ผตู้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จะได้รบั พระราชทานอภัยโทษ จึงสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลข้างต้น และไม่ได้เป็ นบทบัญญัติ
ทีท่ าให้เกิดความไม่เป็ นธรรม ขัดต่อหลักนิตธิ รรม ไม่คานึงถึงศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ หรือขัดต่อ
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในกฎหมายแก่ผตู้ ้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่ง ต้อ งโทษตามค าพิพ ากษาถึงที่สุ ด ภายหลัง วัน ที่พ ระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงั คับแต่ อย่างใด ดังนัน้ บทบัญ ญัติมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิ พ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ฟ.๕/๒๕๕๕ ที่ ฟ.๖/๒๕๕๕
และที่ ฟ.๗/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
การกระทาความผิ ดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการกระทาความผิ ด
ฐานผลิ ต นาเข้ าหรือ ส่ ง ออก หรื อผลิ ต นาเข้ าหรื อส่ ง ออกเพื่ อ จาหน่ าย หรื อจาหน่ าย
หรือ มีไว้ ในครอบครองเพื่ อจาหน่ าย ตามกฎหมายว่ าด้ วยยาเสพติ ดให้ โทษ กฎหมาย
ว่าด้ วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติ ด หรือกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท เป็ นการกระทาผิ ดร้ายแรงเนื่ องจากมีผ้ทู ี่ได้รบั
ผลกระทบจากการกระทาความผิดฐานดังกล่าวจานวนมาก การไม่พระราชทานอภัยโทษ
แก่ นั ก โทษเด็ ด ขาดซึ่ ง ต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ฐานดัง กล่ า ว
หรือพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดดังกล่าว โดยลดโทษจากกาหนดโทษน้ อยกว่า
นักโทษเด็ดขาดซึ่ งต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาถึง ที่ สุด ในความผิ ด ฐานอื่ น ก็น่าจะท าให้
ประชาชนโดยทัวไปเกิ
่
ดความเกรงกลัวต่ อกฎหมาย ยับยัง้ ชังใจที
่ ่ จะกระทาผิ ดฐานดังกล่าว
อันจะยังผลให้ การกระทาผิ ดฐานดังกล่าวลดจานวนลง หรืออย่างน้ อยๆ ก็ไม่ทวีจานวน
มากขึ้ น ดัง นั ้น มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ (๑) แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าพระราชทาน
อภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ ง มิ ไ ด้ มี ล ัก ษณะเป็ นการเลื อ กปฏิ บัติ ต่ อ นั ก โทษเด็ ด ขาด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ในความผิ ดฐานดังกล่าวโดยไม่เป็ นธรรมอันเป็ นการขัดต่ อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สาม (นายกรัฐ มนตรี ที่ ๑ คณะรัฐมนตรี ที่ ๒ และรัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงยุ ติธ รรม ที่ ๓) ได้ อ อกพระราชกฤษฎีก าพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๕๓
เนื่องในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษกปี ท่ี ๖๐ โดยมาตรา ๑๐ บัญญัติให้นักโทษเด็ดขาด
ในคดีค วามผิด ต่ อ กฎหมายว่ า ด้ว ยยาเสพติด ให้โ ทษ ซึ่ง ต้อ งโทษตามค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ด
ให้จาคุกเกินแปดปี จาคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ใช้บงั คับ จึงจะมีส ิทธิไ ด้รบั พระราชทานอภัยโทษ และมาตรา ๑๒ (๑) ได้จากัดสิทธินักโทษ
เด็ดขาดดังกล่าวที่คดีถงึ ที่สุดภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บงั คับ มิให้อยู่ ในข่ายได้รบั
พระราชทานอภัยโทษในครัง้ นี้ จากบทบัญญัติดงั กล่าวทาให้ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นนักโทษเด็ดขาด
ประหารชีว ิต ในความผิด ต่ อ กฎหมายว่า ด้ว ยยาเสพติดให้โทษและคดีถึงที่สุ ดภายหลัง วัน ที่
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงั คับ ไม่อยู่ในข่ายได้รบั พระราชทาน
อภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพราะถูกจากัดสิทธิดงั กล่าว
ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่ าบทบัญ ญัติด งั กล่ าวไม่มคี วามเสมอภาคและไม่เ ป็ นธรรม มีล กั ษณะเป็ นการ
เลือกปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นธรรมและเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ผู้ฟ้ องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครอง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระทาความผิดฐานผลิต
นาเข้าหรือส่งออก หรือผลิต นาเข้า หรือส่งออกเพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ าย หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่ าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุ ท่อี อกฤทธิ ์ต่ อจิตและประสาท
เป็ น การกระท าผิด ร้า ยแรง เนื่ อ งจากมีผู้ท่ีไ ด้ร บั ผลกระทบจากการกระท าผิด ฐานดัง กล่ า ว
เป็ นจานวนมาก เป็ นการบ่อนทาลายทรัพยากรมนุ ษย์ รัฐจึงมีอานาจหน้าที่ในการปราบปราม
ผูก้ ระทาความผิดฐานดังกล่าวอย่างเฉียบขาดปราศจากการผ่อนปรนใดๆ และการไม่พระราชทาน
อภัย โทษแก่ นัก โทษเด็ด ขาดซึ่ง ต้อ งโทษตามค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ในความผิด ฐานดัง กล่ า ว
ก็น่าจะทาให้ประชาชนโดยทัวไปเกิ
่
ดความเกรงกลัว ต่ อ กฎหมาย ยับยัง้ ชังใจที
่ ่จะกระทาผิด
การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ใช้ดุ ล พินิ จ ถวายค าแนะน าต่ อ พระมหากษัต ริย์ข อให้อ าศัย อ านาจ
ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ โดยไม่ใช้บงั คับกับนักโทษเด็ดขาดในความผิด
ฐานผลิต นาเข้าหรือส่ งออก หรือผลิต นาเข้า หรือส่งออกเพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ าย หรือมีไว้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ในครอบครองเพื่อจาหน่ ายซึง่ ยาเสพติดให้โทษ หรือพระราชทานอภัยโทษลดโทษจากกาหนดโทษ
ให้แก่ผตู้ อ้ งโทษดังกล่าวน้อยกว่านักโทษเด็ดขาดซึง่ ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดในความผิดฐานอื่น
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการป้อ งกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมิได้
เป็ นไปตามอาเภอใจ หากแต่ มเี หตุ ผ ลอันควรแก่ การรับฟงั เป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ มาตรา ๑๐๓
และมาตรา ๑๒ (๑)๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมิได้เป็ นการ
เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ฟ้องคดีหรือนักโทษเด็ดขาดเช่นผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็ นธรรมอันเป็ นการขัดต่ อ
มาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้อ ยู่ในเวลาที่
๓-๔

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เกินแปดปี จาคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ ก่อนหรือในวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงั คับ
ในความผิดฐานผลิต นาเข้าหรือส่งออก หรือผลิต นาเข้าหรือส่งออกเพือ่ จาหน่าย หรือจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย
ตามกฎหมายว่าด้ว ยยาเสพติดให้โ ทษ กฎหมายว่ าด้ว ยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ย วกับยาเสพติด
หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท ให้ได้รบั พระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังต่อไปนี้
(๑) ผูต้ อ้ งโทษประหารชีวติ ให้ลดลงเป็นโทษจาคุกตลอดชีวติ
(๒) ผูต้ ้องโทษจาคุกตลอดชีวติ ให้เปลี่ยนเป็ นกาหนดโทษจาคุกห้าสิบปี แล้วให้ลดโทษตามลาดับชัน้ นักโทษ
เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร ดังต่อไปนี้
ชัน้ เยีย่ ม
๑ ใน ๙
ชัน้ ดีมาก
๑ ใน ๑๐
ชัน้ ดี
๑ ใน ๑๑
ชัน้ กลาง
๑ ใน ๑๒
โดยให้นบั โทษจาคุกนัน้ ตัง้ แต่วนั ทีต่ อ้ งรับโทษ เว้นแต่กรณีทจ่ี ะต้องนับโทษต่อจากคดีอ่นื ให้นบั โทษต่อจากคดีอ่นื นัน้
(๓) ผูต้ อ้ งโทษจาคุกไม่ถงึ ตลอดชีวติ ให้ลดโทษจากกาหนดโทษตามลาดับชัน้ นักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วย
ราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร ตาม (๒)
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รบั พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๑) ผู้ต้องโทษตามคาพิพ ากษาถึงที่สุ ดให้จาคุ กเกิน แปดปี จาคุ กตลอดชีว ิต หรือ ประหารชีว ิต ภายหลังวัน ที่
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย โทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงั คับในความผิดฐานผลิต น าเข้า หรือ ส่ งออก หรือ ผลิต น าเข้า
หรือส่งออกเพื่อจาหน่ าย หรือจาหน่ าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรการที่รฐั กาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
๔ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓
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๙๕๙

ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ต ราพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวแต่ อ ย่างใด พิพ ากษายกฟ้ อ ง
(ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ฟ.๔๕/๒๕๕๕ ที่ ฟ.๔๖/๒๕๕๕ ที่ ฟ.๔๗/๒๕๕๕
ที่ ฟ.๔๘/๒๕๕๕ ที่ ฟ.๔๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๕๐/๒๕๕๕ วิ นิจฉัยแนวทางเดียวกัน)
๒. การราชทัณฑ์
การที่ผต้ ู ้องขังในเรือนจามีจดหมายถึงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีข้อความ
ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ใจผิ ด ในสถานะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ต้ อ งขัง
กับ รองปลัด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ถื อ ได้ ว่ า การกระท าดัง กล่ า วเป็ นการจงใจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายให้ แ ก่ ผ้ อู ื่ น หรื อ กิ จการของเรื อ นจา แต่ ไ ม่ เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น การที่
ผู้บ ัญ ชาการเรื อ นจ ามี ค าสัง่ ลดชัน้ นั ก โทษและตัด จ านวนวัน ลดวัน ต้ อ งโทษจ าคุ ก
ของผูต้ ้องขังดังกล่าว จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูต้ อ้ งขังอยูท่ เ่ี รือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครและได้ถูกย้ายมายังเรือนจากลาง
คลองเปรม ผู้ฟ้องคดีได้มจี ดหมายถึงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยในจดหมายดังกล่าวนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีใช้คาขึน้ ต้นว่า “กราบเรียนคุณอา” ซึ่งทางเรือนจากลางคลองเปรมได้มหี นังสือถึงรองปลัด
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเพื่ อ สอบถามว่ า เป็ น ญาติ ผู้ ใ หญ่ ข องผู้ ฟ้ องคดี จ ริ ง หรือ ไม่ และได้ ร ับ
การตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็ นญาติตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจากลาง
คลองเปรม (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) จึงได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการ
สอบข้อ เท็จ จริง พิจารณาแล้ วเห็นว่ าข้อ กล่ าวอ้ างของผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ม ีน้ าหนั ก การกระท าของ
ผู้ฟ้องคดีเป็ นการฝ่าฝื นระเบียบวินัยของเรือนจา จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อ่นื และกิจการ
ของเรือ นจ า จึง มีค าสัง่ ลงโทษผู้ฟ้ องคดีโ ดยลดชัน้ จากนั ก โทษชัน้ เยี่ย มเป็ น ชัน้ ดีม ากและ
ตัด จ านวนวัน ลดวัน ต้ องโทษจ าคุ กจ านวน ๓๐ วัน ต่ อมา ในระหว่ างน าตัวผู้ ฟ้ องคดีไปฟ งั
ค าพิพากษาในคดีอ่ ืน ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย่นื เอกสารเรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์ต่ อ ศาลโดยไม่ ผ่ า นขัน้ ตอน
ระเบียบปฏิบ ัติข องทางราชการว่ า ด้ว ยการยื่น เรื่อ งราวร้อ งทุ กข์ข องผู้ต้อ งขัง และเมื่อ ศา ล
พิจารณาคดีเสร็จแล้วผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเข้าห้องควบคุมเป็ นเหตุให้เจ้าหน้ าที่เรือนจาต้องดันตัว
ผู้ฟ้องคดีเข้าไปในห้องควบคุมและล็อคกุ ญแจไว้ ภายหลังเจ้าหน้ าที่เรือนจารายงานพฤติกรรม
ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง ผลการสอบ
ข้อเท็จจริงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทาผิดวินัยฐานยื่นเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ต่อศาลโดยไม่ผ่าน
ขัน้ ตอนระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องทางราชการว่ า ด้ ว ยการยื่น เรื่อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ต้ อ งขัง
กระด้างกระเดื่อง และขัดคาสังพนั
่ กงานเจ้าหน้าที่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีคาสังลดชั
่ น้ นักโทษจากชัน้ ดีมาก
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๙๖๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เป็ น ชัน้ ดีแ ละตัด จ านวนวัน ลดวัน ต้ อ งโทษจ าคุ ก จ านวน ๓๐ วัน ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็ น ว่ า การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี าสังลงโทษผู
่
ฟ้ ้ องคดีโดยลดชัน้ และตัดจานวนวันลดวันต้องโทษจาคุก เป็ นคาสัง่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังดั
่ งกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีใช้ถอ้ ยคาในจดหมายทีม่ ถี งึ รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรมโดยใช้ขอ้ ความว่า
กราบเรีย นคุ ณ อา พล.ต.ท. ว ที่เ คารพนั บ ถือ ผู้ฟ้ องคดีด ีใ จมากที่คุ ณ อามาด ารงต าแหน่ ง
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ขณะนี้ผู้ฟ้องคดีถูกย้ายด่วนจากเรือนจาพิเศษมาอยู่เรือนจากลาง
คลองเปรมแล้ว ต้องการพบคุณอาด่วนมาก หากคุณอาไม่มเี วลาให้ผใู้ หญ่ในกระทรวงมาพบแทน
ก็ได้ และมีหมายเหตุ ท้ายจดหมายว่าให้ช่วยโทรศัพท์บอกภรรยาผู้ฟ้องคดีถึงการที่ผู้ฟ้องคดี
ถู ก ย้า ยสถานที่คุ ม ขัง ดัง กล่ า วโดยแจ้ง ก าหนดวัน ที่เ ยี่ย มรวมทัง้ ชื่อ และหมายเลขโทรศัพ ท์
ของภรรยาไว้ให้ เมื่อพิจารณาถึงการใช้ถ้อยคาของผูฟ้ ้ องคดีในจดหมายแล้วเห็นได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ย่อมทราบข้อเท็จจริงดีท่สี ุดว่าผู้ฟ้องคดีมคี วามสัมพันธ์ในฐานะญาติกนั จริงหรือไม่ แต่สาหรับ
บุคคลภายนอกที่จะล่วงรูก้ ารใช้คาดังกล่าวในจดหมายที่ผฟู้ ้ องคดีมไี ปถึง พล.ต.ท. ว ซึง่ ได้แก่
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นเรือ นจ ากลางคลองเปรมรวมถึ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ีม ีห น้ า ที่ ต รวจสอบเอกสาร
หรือจดหมายที่ผตู้ ้องขังมีไปถึงบุคคลนอกเรือนจาจะเข้าใจว่า พล.ต.ท. ว เป็ นญาติกบั ผู้ฟ้องคดี
อันจะทาให้ พล.ต.ท. ว ได้รบั ความเสียหายหรือไม่นัน้ จะเห็นว่าในสังคมไทยการเรียกขานบุคคล
โดยใช้คาแสดงความเป็ นญาติ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ อาจมีความหมายได้หลายลักษณะ
กล่ า วคือ ประการแรก แสดงถึ ง ความเป็ น ญาติ กัน จริง ๆ ระหว่ า ง ผู้ เ รีย กและผู้ ถู ก เรีย ก
ประการที่ส อง แสดงถึงการรู้จ ัก คุ้ นเคยจนนั บถือ กันเหมือ นญาติ ประการที่ส าม แสดงถึง
ความเคารพนับถือต่อบุคคลทีม่ วี ยั วุฒติ าแหน่ งหน้าทีก่ ารงานหรือสถานะสูงกว่าตน ประการที่ส่ี
แสดงถึ ง ความไม่ ต้ อ งการให้ เ ป็ น ทางการโดยที่ผู้ เ รีย กและผู้ ถู ก เรีย กมิไ ด้ รู้ จ ัก กัน มาก่ อ น
เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีต้ อ งขัง โดยได้ ร ับ โทษจ าคุ ก มานานพอสมควรแล้ ว ย่ อ มทราบเป็ น อย่ า งดีว่ า
ตามระเบียบปฏิบตั ขิ องกรมราชทัณฑ์นัน้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบข้อความ
ในเอกสารหรือ จดหมายนั น้ โดยละเอีย ด ผู้ฟ้ อ งคดีย่ อ มคาดหมายได้ว่ า ก่ อนที่จดหมายของ
ผู้ฟ้ องคดีจะไปถึง พล.ต.ท. ว เจ้าหน้ าที่ของผู้ถู กฟ้องคดีรวมตลอดถึงผู้ถู กฟ้ องคดีจะต้องอ่ าน
และรับทราบข้อความในจดหมายนัน้ และมีโอกาสสูงที่จะก่ อให้เ กิดความเข้าใจผิดในสถานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั พล.ต.ท. ว ขึน้ ได้ หรือแม้จะไม่มผี ู้เข้าใจผิดเลย พล.ต.ท. ว
ก็น่าจะได้รบั ความเสียหายในภายหลังจากการใช้ถ้อยคาในลักษณะเช่นว่านัน้ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว
การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีใ ช้ดุ ล พินิ จ พิจ ารณาข้อ เท็จ จริง แล้ว มีค าสัง่ ลงโทษผู้ฟ้ องคดีฐ านจงใจก่ อ
ความเสียหายให้แก่ผู้อ่นื หรือกิจการของเรือนจาแต่ไม่เกิดความเสียหายขึน้ โดยตัดจานวนวัน
ลดวันต้องโทษจาคุกสามสิบวัน จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ คาสังลงโทษผู
่
ฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ใช่
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๙๖๑

คาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีย่นื เรื่องร้องทุกข์ต่อศาลในระหว่างการพิจารณาคดี
โดยประสงค์ จ ะให้ศ าลด าเนิ น การส่ ง หนัง สือ ร้อ งทุ ก ข์ฉ บับ ดัง กล่ า วถึง อธิบ ดีก รมราชทัณ ฑ์
แต่ศาลเห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับศาล จึงมอบหนังสือคืนให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ รือนจา ผูฟ้ ้ องคดีได้ขอ
เอกสารคืนและไม่ยอมเข้าห้องควบคุมจนเป็ นเหตุ ให้เจ้าหน้ าที่เรือนจาต้องดันตัวผู้ฟ้องคดีเข้าไป
ในห้ องควบคุ ม พฤติ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วของผู้ ฟ้ องคดีม ีล ัก ษณะเป็ น การกระด้ า งกระเดื่อ งต่ อ
เจ้าพนักงานเรือนจา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสังลงโทษผู
่
้ฟ้องคดีโดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทาการ
อันเป็ นการฝ่าฝื นระเบียบของเรือนจาโดยยื่นเอกสารเรื่องร้องทุ กข์ต่ อ ศาลโดยไม่ผ่ านขัน้ ตอน
ระเบียบปฏิบตั ิของทางราชการ กระด้างกระเดื่อง และขัดคาสังพนั
่ กงานเจ้าหน้ าที่ จึงลงโทษ
ตัดจานวนวันลดวันต้องโทษจาคุกจานวน ๓๐ วัน และลดชัน้ จากชัน้ ดีมากเป็ นชัน้ ดี จึงมิใช่คาสัง่
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๓/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๒๕
คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิ ชาชีพ
๑. องค์กรวิ ชาชีพด้านกฎหมาย
๑.๑ สภาทนายความ
๑.๑.๑ คาสังยกค
่
ากล่าวหา
การกระท าที่ จะถื อ ว่ า ทนายความผู้ ใ ดประพฤติ ผิ ดมรรยาท
ทนายความตามข้อ ๑๒ (๒) ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้ วยมรรยาททนายความ
พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้ ต้องเป็ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง อันอาจทาให้ เสื่อมเสียประโยชน์
ของลูกความ การที่ ท นายความแถลงต่ อ ศาลว่ า คดี ส ามารถตกลงกัน ได้ ใ นเบื้ อ งต้ น
โดยโจทก์ ไ ด้ ร ับ ช าระหนี้ บ างส่ ว นแล้ ว หากโจทก์ ไ ด้ ร ับ ส่ ว นที่ เ หลื อ ก็ไ ม่ ติ ด ใจที่ จ ะ
ดาเนิ นคดี กบั จาเลยทัง้ สองต่ อไป โดยมิ ไ ด้ มีข้อ ความใดที่ แสดงว่ าคู่ค วามทัง้ สองฝ่ าย
ตกลงระงับ ข้ อ พิ พ าทอัน ใดอัน หนึ่ งซึ่ ง มี อ ยู่ นั ้น ให้ เ สร็จ ไป ถื อ เป็ นการปฏิ บัติ ห น้ าที่
ตามปกติ ข องทนายความในขัน้ ตอนการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทตามประมวลกฎหมาย
วิ ธีพิจารณาความแพ่งและเป็ นเพียงข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการดาเนิ นคดีในเบื้องต้ น
ที่ ไม่มีผลเป็ นการประนี ประนอมยอมความ หรือทาให้ สิทธิ เรียกร้องของลูกความในคดี
ดัง กล่ า วระงับ สิ้ น ไป ค าแถลงดัง กล่ าวจึ ง มิ ไ ด้ ท าให้ เ สื่ อ มเสี ย ประโยชน์ ข องลู ก ความ
ดัง นั น้ แม้ ทนายความจะไม่ ได้ แจ้ ง ข้ อ ความที่ แถลงต่ อ ศาลดัง กล่ าวให้ ลูกความทราบ
กรณี กไ็ ม่เข้าองค์ประกอบที่จะถือว่าเป็ นผู้ประพฤติ ผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๒)
ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีย่ ืน ค ากล่ า วหาเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องนาย ด. ซึ่ง เป็ น
ทนายความต่อสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ตกลงว่าจ้างนาย ด. ให้ฟ้อง
คดีแพ่งเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากเหตุละเมิดต่อศาลแขวงพระนครใต้ในคดีหมายเลขดาที่
ส. ๘๕๘๔/๒๕๔๖ แต่นาย ด. ได้ใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดียอมความ ไม่ติดตามคดี
และไม่ไ ปศาลด้วยตนเอง คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๒) ได้แต่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ผลการสอบสวนปรากฏว่า การกระทาของ นาย ด. ไม่เป็ นการประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๖๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมีคาสังให้
่ ยกคากล่าวหาแล้วเสนอความเห็นดังกล่าวต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
เพื่ อ พิ จ ารณา โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ มี ม ติ ย ื น ตามค าสั ง่ ชี้ ข าดของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒
ให้ยกคากล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีย่ กคากล่าวหาของผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
รายงานกระบวนพิจารณาของศาลแขวงพระนครใต้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่ า
ในวันนัดพร้อมและนัดสืบพยานโจทก์ ศาลแขวงพระนครใต้ได้นัดพร้อมและได้ทาการไกล่เกลี่ย
ตามมาตรา ๒๐ ๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจ ารณาความแพ่ง ซึ่งทนายความของคู่ค วาม
ทัง้ สองฝ่ายได้แ ถลงร่ว มกันว่ า คดีส ามารถตกลงกันได้ใ นเบื้อ งต้น โดยโจทก์ไ ด้รบั ชาระหนี้
บางส่วนแล้ว หากโจทก์ได้รบั ส่วนที่เหลือจากกรมการประกันภัยเกี่ยวกับเงินประกันที่โจทก์
มีสทิ ธิจะได้รบั ตามสัญญาก็ไม่ติดใจที่จะดาเนินคดีกบั จาเลยทัง้ สองต่อไป และได้ขอเลื่อนไป
นัดพร้อ มอีก นัดหนึ่ง รายงานกระบวนพิจ ารณาดัง กล่ าวมิได้มขี ้อ ความใดที่แสดงว่าคู่ค วาม
ทัง้ สองฝา่ ยตกลงระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึง่ มีอยู่นนั ้ ให้เสร็จไป อันจะเป็ นการประนีประนอม
ยอมความกัน ตามมาตรา ๘๕๐ ๒ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แต่ เ ป็ น เพีย ง
แนวทางการดาเนินคดีในเบื้องต้น เท่านัน้ อันเป็ นไปตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่ง ยัง
ไม่มผี ลทาให้คดีระงับสิ้นไป การแถลงของนาย ด. ในวันนัดพร้อมดังกล่าว จึงเป็ นการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ต ามปกติข องทนายความในขัน้ ตอนการไกล่ เ กลี่ย ข้อ พิพ าทตามประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความแพ่ง และแม้จะฟงั ว่านาย ด. ไม่ได้แจ้งข้อความที่แถลงต่ อศาลให้ผู้ฟ้อ งคดี
ทราบก็ ต าม แต่ ก ารกระท าที่จ ะถื อ ว่ า ทนายความผู้ ใ ดประพฤติผ ิด มรรยาททนายความ
ตามข้อ ๑๒ (๒)๓ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ นัน้ จะต้องเป็ นการ
กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจทาให้เสื่อมเสียประโยชน์ ของลูกความด้วย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี
ไม่เห็นพ้องด้วยกับคาแถลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีในฐานะโจทก์ในคดีดงั กล่าวย่อมมีสทิ ธิโดยชอบ
๑

ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๐ ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ดาเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอานาจทีจ่ ะไกล่เกลีย่ ให้ค่คู วามได้ตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อทีพ่ พิ าทนัน้
๒
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘๕๐ อันว่าประนีประนอมยอมความนัน้ คือสัญญาซึง่ ผูเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่ง
ซึง่ มีอยู่หรือจะมีขน้ึ นัน้ ให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กนั
๓
ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อ ๑๒ กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทาให้เสือ่ มเสียประโยชน์ของลูกความ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) จงใจละเว้นหน้าทีท่ ค่ี วรกระทาอันเกีย่ วแก่การดาเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบัง ข้อความทีค่ วรแจ้งให้
ลูกความทราบ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๖๕

ทีจ่ ะโต้แย้งหรือขอให้ยกเลิกคาแถลงดังกล่าวต่อศาลได้ คาแถลงดังกล่าวจึงมิได้ทาให้เสื่อมเสีย
ประโยชน์ ของผู้ฟ้องคดี ดังนัน้ กรณีย่อมไม่เข้าองค์ประกอบของข้อบังคับดังกล่าวที่จะถือว่า
นาย ด. เป็นผูป้ ระพฤติผดิ มรรยาททนายความ ด้วยเหตุน้ี การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้ว
เห็นว่านาย ด. มิได้ประพฤติผดิ มรรยาททนายความแล้วมีคาสังยกค
่
ากล่ าวหาของผู้ฟ้องคดี
จึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔/๒๕๕๕)
๑.๑.๒ คาสังห้
่ ามทาการเป็ นทนายความ
การที่ ทนายความทราบกาหนดนัดของศาลแล้ วไม่ไปศาล โดยไม่แจ้ง
ข้อขัดข้องให้ ศาลทราบ ถือได้ ว่าเป็ นการจงใจขาดนัด ซึ่ งแม้การกระทาดังกล่าวจะเป็ น
เพียงการประพฤติ ผิดมรรยาททนายความเล็กน้ อย และตัวความไม่เสี ยหายจากกรณี
ดัง กล่ าวก็ตาม แต่ เมื่ อ ปรากฏว่ าทนายความคนดังกล่ าวได้ เคยประพฤติ ผิดมรรยาท
ทนายความจนถูก ลงโทษภาคทัณ ฑ์ม าแล้ ว ครัง้ หนึ่ ง การที่ ค ณะกรรมการมรรยาท
ทนายความมี ค าสัง่ ห้ า มท าการเป็ นทนายความเป็ นเวลา ๙ เดื อ น จึ ง เหมาะสม
แก่พฤติ การณ์ แล้ว กรณี ไม่มีเหตุอนั ควรงดโทษ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ นทนายความได้ ร ับ มอบอ านาจให้ เ ป็ น ทนายความว่ า ความ
ในคดีอาญาของศาลจังหวัดชลบุร ี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลจังหวัด
ชลบุรไี ด้มหี นังสือ ไปยังสภาทนายความจานวน ๓ ครัง้ แจ้ง ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ เป็ นทนายความ
ได้ท ราบนั ด ของศาลแล้ว แต่ ป รากฏว่ า ไปศาลเพีย งครัง้ เดีย ว โดยในนั ด ต่ อ มาไม่ ไ ปศาล
ตามกาหนดและไม่แจ้งเหตุขดั ข้องให้ศาลทราบ คณะกรรมการมรรยาททนายความได้มคี าสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน โดยให้รวมสานวนคดีมรรยาททนายความทัง้ ๓ คดีเข้าด้วยกัน
ซึ่ง ผลการสอบสวนพบว่ า มีพ ฤติก ารณ์ ต ามที่ศ าลจังหวัด ชลบุ รกี ล่ า วหาจริง แต่ เ ห็น ว่ า เป็ น
ความผิดเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการมรรยาททนายความจึงมีคาสังลงโทษผู
่
ฟ้ ้ องคดีหา้ มทาการ
เป็ น ทนายความมีก าหนด ๓ เดือ น ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้ประชุม
และมีมติของทีป่ ระชุมว่าพฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทาผิดติดต่อกันถึง ๓ คดี เป็ นการ
แสดงถึงความไม่รบั ผิดชอบและไม่คานึงถึงหน้ าทีท่ ่พี งึ ปฏิบตั ติ ่อศาล เห็นควรลงโทษผูฟ้ ้ องคดี
เรีย งกระทงความผิด คดีล ะ ๓ เดือ น ๓ คดี รวมเป็ น ๙ เดือ น จึง มีค าสัง่ แก้ ค าสัง่ ของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ลงโทษผู้ฟ้องคดี ห้ามทาการเป็ นทนายความมีกาหนด
๙ เดือ น ผู้ฟ้ องคดีม ีห นั ง สือ อุ ท ธรณ์ ค าสัง่ ดัง กล่ า วต่ อ สภานายกพิเ ศษแห่ งสภาทนายความ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๖๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีมติยนื ตามคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นทนายความของจาเลยในคดีอ าญาทัง้ ๓ คดี และได้ทราบ
กาหนดนัดพิจารณาของศาลแล้ว แต่ไม่ไปศาลตามกาหนดนัดโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้องให้ศาลทราบ
จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัด อันเป็ นการประพฤติผดิ มรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๑)๔
ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ทัง้ นี้ ไม่จาต้องพิจารณา
ก่อนว่าตัวความได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่ และการพิจารณางดโทษให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
นัน้ มาตรา ๕๒ วรรคสอง๕ แห่งพระราชบัญญัตทิ นายความฯ ได้กาหนดเหตุอนั ควรงดโทษไว้ว่า
ต้องเป็นการประพฤติผดิ มรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็ นความผิดครัง้ แรก แต่เมื่อปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีมพี ฤติการณ์ไม่ไปศาลตามกาหนดนัดโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้องให้ศาลทราบถึง ๓ ครัง้
ประกอบกับผู้ฟ้อ งคดีได้เ คยประพฤติผดิ มรรยาททนายความจนถู กลงโทษภาคทัณ ฑ์มาแล้ว
ครัง้ หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ดังนัน้ ความผิดของผู้ฟ้องคดีจงึ มิใช่เป็ นความผิด
ครัง้ แรก แม้การกระทาของผู้ฟ้องคดีจะเป็ นการประพฤติผดิ มรรยาททนายความเล็กน้ อยหรือ
ไม่รา้ ยแรง และการไม่ไปศาลตามกาหนดนัดก็ไม่ได้ทาให้ผลของคดีเปลีย่ นแปลงไปและตัวความ
ไม่เสียหายก็ตาม แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับโทษที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงโทษโดยห้ามท าการเป็ น
ทนายความ ๓ กระทงๆ ละ ๓ เดือน รวมเป็ น ๙ เดือน เห็นว่าเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทา
ของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๔/๒๕๕๔)

๔

ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อ ๑๒ กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทาให้เสือ่ มเสียประโยชน์ของลูกความ
(๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิง้ คดี
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
พระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ห้ามทาการเป็นทนายความมีกาหนดไม่เกินสามปี หรือ
(๓) ลบชือ่ ออกจากทะเบียนทนายความ
ในกรณีประพฤติผดิ มรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็ นความผิดครัง้ แรก ถ้าผูม้ อี านาจสังลงโทษตามมาตรา
่
๖๖
มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณี เห็นว่ามีเหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทาทัณฑ์บน
เป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๖๗

๑.๑.๓ คาสังลบชื
่
่อออกจากทะเบียนทนายความ
กฎหมายว่าด้ วยทนายความได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการ
ดาเนิ นคดีมรรยาททนายความไว้เป็ นการเฉพาะ โดยจะต้ องปรากฏว่าผู้ประกอบวิ ชาชี พ
ทนายความยังคงมีสภาพเป็ นทนายความอยู่ในขณะนัน้ ด้ วย และกฎหมายมิ ได้ บญ
ั ญัติ
ไว้ โ ดยชัด แจ้ ง ว่ าให้ ส ามารถด าเนิ นการสอบสวนคดี มรรยาททนายความจนเสร็จสิ้ น
แม้ผ้นู ั น้ จะพ้ นสภาพจากการเป็ นทนายความแล้ ว ได้ ดัง นั ้น การด าเนิ นคดี ม รรยาท
ทนายความกับบุคคลดังกล่าวจึงเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
สภาทนายความโดยคณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑)
มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ กรณี ม ีผู้ร้อ งเรีย นว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
กระทาผิดมรรยาททนายความ ในระหว่างสอบสวนผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้คณะกรรมการสอบสวน
มรรยาททนายความทราบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็ นทนายความเพราะถูกลบชื่อออกจากทะเบียน
ทนายความแล้ว ในอีก คดีห นึ่ง ตัง้ แต่ ว นั ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ แต่ ค ณะกรรมการสอบสวน
มรรยาททนายความก็ยงั คงทาการสอบสวนต่อไป ระหว่างนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื ขอรับใบอนุ ญาต
ให้เป็นทนายความและได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีมชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนทนายความ จึงมีคาสังชี
่ ข้ าดให้ลบชื่อผูฟ้ ้ องคดีตามใบอนุ ญาต
ให้เป็ นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ออกจากทะเบียนทนายความ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสัง่
ดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีมติ
ยืนตามคาสังของผู
่
้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ฟ้อ งคดีจงึ นาคดีมายื่นฟ้องขอให้ศ าลมีคาพิพากษาหรือ
คาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ คงชื่อ
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นทนายความตามใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ไว้ในทะเบียน
ทนายความต่อไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สภาทนายความถู ก จัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ เป็ น องค์ก รที่ท าหน้ า ที่ใ นการส่ ง เสริม
และควบคุ ม การประกอบวิช าชีพ ทนายความให้ม ีค วามประพฤติต นอยู่ใ นกรอบข้อ บัง คับ
ว่าด้วยมรรยาททนายความ ซึ่งหากผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความผู้ใดฝ่าฝื นอาจต้องได้รบั โทษ
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ทนายความฯ และข้อ บัง คับ สภาทนายความ ว่ า ด้ว ยการสอบสวนคดีม รรยาททนายความ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการสอบสวนและการควบคุมมรรยาทของผูป้ ระกอบ
อาชีพของทนายความไว้เป็ นการเฉพาะ โดยจะต้องปรากฏว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๖๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ยังคงมีส ภาพเป็ นทนายความอยู่ใ นขณะนัน้ ด้ว ย และบทบัญ ญัติแห่ง กฎหมายดังกล่ าวมิไ ด้
บัญ ญัติไ ว้โ ดยชัดแจ้งว่า ให้ส ามารถด าเนิ นการสอบสวนคดีมรรยาททนายความจนเสร็จสิ้น
แม้ผนู้ ัน้ จะพ้นสภาพจากการเป็ นทนายความแล้วได้ กรณีจงึ เห็นได้ว่า การส่งเสริมและควบคุ ม
บุค คลผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ นัน้ บุค คลนัน้ จะต้อ งยังคงมีส ถานะหรือสภาพการเป็ น
ทนายความ เพราะหากบุค คลนัน้ มิไ ด้เ ป็ นทนายความหรือ ประกอบวิชาชีพทนายความแล้ว
บทบัญ ญัติข องกฎหมายดัง กล่ า วก็ ไ ม่ อ าจใช้บ ัง คับ หรือ ควบคุ ม บุ ค คลนั ้น ได้ ด้ ว ยเหตุ น้ี
เมื่อปรากฏว่าก่อนที่จะมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความผู้ฟ้องคดี
นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังให้
่ ลบชื่อผู้ฟ้ องคดีออกจากทะเบียนทนายความในอีกคดีหนึ่ง
และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาสัง่ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ ยืนตามคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
คาสังดั
่ งกล่าวจึงมีผลทาให้ผู้ฟ้องคดีขาดจากการเป็ นทนายความนับแต่วนั ที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
มีคาสัง่ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมไิ ด้มสี ภาพเป็ นทนายความแล้ว การตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ ไม่ได้เป็ นทนายความย่อมไม่อาจกระทาได้ ดังนัน้ การตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
คดีมรรยาททนายความผู้ฟ้องคดี และการที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนต่อมา
จนเสร็จสิน้ จึงเป็นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
มรรยาททนายความผูฟ้ ้ องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมส่งผลให้คาสังให้
่ ลบชื่อผูฟ้ ้ องคดีออกจาก
ทะเบียนทนายความตามใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ เป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีส่ งให้
ั ่ ลบชื่อผูฟ้ ้ องคดี
ตามใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ออกจากทะเบียนทนายความ และคาสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่ยนื ตามคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๔๐/๒๕๕๕)
๑.๒ เนติ บณ
ั ฑิ ตยสภา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. องค์กรวิ ชาชีพด้านการประกอบโรคศิ ลปะ
๒.๑ แพทยสภา
ในการประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ ง แม้จะมิ ได้มีการ
กาหนดมาตรฐานที่ แพทย์ต้องปฏิ บตั ิ ไว้เป็ นการเฉพาะ แต่ การทาศัลยกรรมต้ องยึดถือ
มาตรฐานที่ แ พทย์ ค วรถื อ ปฏิ บัติ คื อ ตามต ารามาตรฐานและการพิ จ ารณาของ
คณะผู้เชี่ ยวชาญในแต่ ละสาขา และเนื่ องจากแพทยสภายังไม่ได้กาหนดให้ การประกอบ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๖๙

วิ ชาชี พเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ ต้ องกระทาโดยแพทย์ผ้เู ชี่ ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ งเท่ านั น้ แพทย์ทวไปจึ
ั่
งสามารถกระทาได้ แต่ จะต้ องรักษามาตรฐานในระดับที่
ดี ที่ สุด ส่ วนการพิ จารณาว่ า อย่ างใดคื อ ระดับที่ ดี ที่ สุด ย่ อ มพิ จารณาได้ จากภาวะวิ ส ัย
และพฤติ การณ์ ที่ ได้ ดาเนิ นการทางการแพทย์อนั เป็ นแนวทางที่ ย อมรับกันว่ าถูกต้ อ ง
เหมาะสม ภายในเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ที่ สุ ด ต่ อ สภาวะของความเจ็บป่ วย
แต่ ละโรค เมื่ อ ข้ อ เท็ จจริ ง ปรากฏว่ า วิ ธี การที่ ผ้ ูฟ้ องคดี ใช้ ในการผ่ าตัดซี่ โครงเพื่ อลด
ขนาดเอวแตกต่ า งไปจากที่ มี ก ารน าเสนอเป็ นข้ อ มู ล ทางวิ ช าการไว้ ใ นบทความ
ทางการแพทย์ และการด าเนิ นการทางการแพทย์ข องผู้ฟ้ องคดี ก็มิ ไ ด้ เ ป็ นแนวทาง
ที่ ย อมรับ กัน ว่ า ถูก ต้ อ งเหมาะสม ประกอบกับ แผลผ่ า ตัด ซี่ โ ครงไม่ ไ ด้ ห ายไปและ
ขนาดเอวก็ไม่ ไ ด้ เล็กลง กรณี จึง ฟั ง ได้ ว่า การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของผู้ฟ้องคดี
กรณี การผ่ า ตั ด ซี่ โ ครงเพื่ อ ลดขนาดเอวนั ้ น ผู้ฟ้ องคดี ไ ม่ ไ ด้ ร ัก ษามาตรฐานของ
การประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สดุ
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีป ระกอบวิช าชีพ เวชกรรม สาขาศัล ยศาสตร์ ต กแต่ ง ถู ก นางสาว ส.
กล่าวโทษต่อแพทยสภาว่า ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รกั ษามาตรฐานในระดับทีด่ ที ส่ี ุด
และจูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทางวิชาชีพเวชกรรมเพื่อประโยชน์ ของตน อันเป็ น
การประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม คณะกรรมการแพทยสภามีมติว่าคดีมมี ลู แล้วให้
อนุ กรรมการสอบสวนทาการสอบสวน หลังจากได้รบั รายงานผลการสอบสวนแล้ว กรรมการ
แพทยสภาวินิจฉัยว่า การผ่าตัดซี่โครงเพื่อลดขนาดเอว เป็ นการทาศัลยกรรมที่ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการที่ชดั เจน และการผ่ าตัด แก้ไขฐานนมหลัง จากผู้ป่ว ยเพิ่ง รับการผ่ าตัด
ตกแต่งจากแพทย์อ่นื ประมาณ ๑ เดือน ถือว่าไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน เป็ นการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รกั ษามาตรฐานในระดับดีทส่ี ุด ประกอบกับนางสาว ส. ได้ทาศัลยกรรม
ตกแต่งจากผูฟ้ ้ องคดีหลายอย่าง จึงน่ าเชื่อว่าผูฟ้ ้ องคดีได้จงู ใจหรือชักชวนผูป้ ่วยให้มารับบริการ
ทางวิชาชีพเวชกรรมเพื่อประโยชน์ของตน เป็ นความผิดตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ นายกแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคาสังพั
่ กใช้
ใบอนุ ญาตผู้ฟ้องคดีมกี าหนด ๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคาสังดั
่ งกล่าวไม่เป็ นธรรมและไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย จึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้เ พิก ถอนค าสัง่ ลงโทษ
ดังกล่าว

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๗๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อปรากฏว่าก่ อ นที่นางสาว ส. จะเข้ารับการผ่ าตัด กับผู้ฟ้ องคดีนัน้ นางสาว ส.
ได้ไปทาศัลยกรรมเสริมทรวงอกกับนายแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และได้ทาการตัดไหม
ในวัน ที่ ๑๘ สิง หาคม ๒๕๔๑ ต่ อ มาในวัน ที่ ๑๙ สิง หาคม ๒๕๔๑ นางสาว ส. ได้ ไ ปยัง
โรงพยาบาล ย. ปรึกษาการทาศัลยกรรมกับผู้ฟ้องคดี และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ และ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทาศัลยกรรมเสริมทรวงอก แก้ไขแผลเป็ น ตัดซี่โครง
เพื่อลดขนาดเอวให้เล็กลง ดูดไขมันหน้าท้อง เสริมขมับ และเหลาคางให้กบั นางสาว ส. สาหรับ
การทาศัลยกรรมเพิม่ ขนาดทรวงอกให้กบั นางสาว ส. นัน้ สืบเนื่องมาจากเป็ นความต้องการของ
นางสาว ส. เอง ทัง้ นี้เพราะว่านางสาว ส. ได้เข้ารับการทาศัลยกรรมผ่าตัดเพิม่ ขนาดทรวงอก
มาแล้วถึง ๒ ครัง้ และการผ่าตัดดังกล่าวนัน้ ก็เ ป็ นการทากันโดยทัวไป
่ กรณีจ ึ งน่ าเชื่อ ได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีมไิ ด้จูงใจให้นางสาว ส. ผ่าตัดเพิม่ ขนาดทรวงอก แต่สาหรับการผ่าตัดซี่โครงเพื่อลด
ขนาดเอวให้เล็กลงนัน้ แม้จะเป็ นความต้องการของนางสาว ส. เองโดยได้รบั ฟงั จากเพื่อนก็ตาม
แต่เมื่อ นางสาว ส. ไม่เคยทาศัลยกรรมตัดซี่โครงเพื่อลดขนาดเอวให้เล็กลง และไม่ปรากฏว่า
นางสาว ส. ได้รู้ถึง วิธ ีก ารลดขนาดเอวโดยการตัด ซี่โ ครงออก แต่ น างสาว ส. ได้ต กลงให้
ผูฟ้ ้ องคดีตดั ซีโ่ ครงออกหลังจากทีไ่ ด้รบั ฟงั การชีแ้ จงแนะนาจากผูฟ้ ้ องคดีว่าการตัดซีโ่ ครงจะทาให้
เอวเล็กลงได้ หากนางสาว ส. ไม่ได้รบั การชีแ้ จงดังกล่าวก็คงไม่ตกลงให้ผฟู้ ้ องคดีทาการผ่าตัด
ซี่โ ครง ดังนัน้ การที่นางสาว ส. ตกลงทาศัลยกรรมโดยยอมให้ผู้ฟ้อ งคดีต ัดซี่โครงเกิดจาก
ผูฟ้ ้ องคดีจงู ใจให้นางสาว ส. รับบริการทางวิชาชีพเวชกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน การกระทา
ของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ชอบด้วยข้อ ๒๖ หมวด ๓ ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖
นอกจากนี้ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้อง
รัก ษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับ ที่ดีท่ีสุ ด แต่ เ นื่ อ งจากมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งนัน้ มิได้มกี ารกาหนดมาตรฐานทีแ่ พทย์
ต้องปฏิบตั ไิ ว้เป็นการเฉพาะ แต่การทาศัลยกรรมต้องยึดถือมาตรฐานทีแ่ พทย์ควรถือปฏิบตั ิ คือ
ตามตารามาตรฐานและการพิจารณาของคณะผู้เชีย่ วชาญในแต่ละสาขา และเนื่องจากในสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งมีหตั ถการทีห่ ลากหลาย มีความยุ่งยากซับซ้อน แตกต่างกันมาก แพทยสภา
จึงยังไม่ได้กาหนดให้ต้องกระทาโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งเท่านัน้ ดังนัน้
แพทย์ทวไปจึ
ั ่ งสามารถกระทาได้ แต่จะต้องรักษามาตรฐานในระดับทีด่ ที ส่ี ุด และการพิจารณาว่า
๖

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ การประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม

ข้อ ๒ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมต้ อ งไม่ จู ง ใจหรื อ ชัก ชวนผู้ ป่ ว ยให้ ม ารับ บริก ารทางวิช าชีพ เวชกรรม
เพือ่ ผลประโยชน์ของตน
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๗๑

อย่างใดคือระดับทีด่ ที ส่ี ุดย่อมพิจารณาได้จาก ภาวะวิสยั และพฤติการณ์ทด่ี าเนินการทางการแพทย์
ที่เป็ นแนวทางที่ยอมรับกันว่าถูกต้องเหมาะสม ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดีท่สี ุ ด
ต่ อ สภาวะของความเจ็บ ป่ ว ยแต่ ล ะโรค เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีย อมรับ ว่ า การตัด ซี่โ ครงบริเ วณเอว
ให้นางสาว ส. เป็ นการผ่าตัดรายแรกเพื่อให้ขนาดเอวเล็กลง โดยอาศัยหลักการทางวิชาการ
และบทความทางวิชาการที่ว่า การปรับปรุงรูปร่างรวมทัง้ การตกแต่งไขมัน การผ่าตัดซี่โครง
ที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ออกบางส่วนเพื่อทาให้ช่วงหรือมุมโก่งของซีโ่ ครงแคบเข้า และสร้างเอวให้เล็ก
เหมือนผูห้ ญิง และการตัดซีโ่ ครงที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ออกโดยการเปิดแผลเล็กๆ ทีเ่ อว สามารถทาให้
เกิดรูปทรงทีช่ ดั เจนขึน้ โดยเปิดแผล ๔.๕ มิลลิเมตร จะถูกตามแนวของซี่โครงที่ ๑๑ และที่ ๑๒
โดยอ้ างบทความ “Aesthetic considerations in secondary procedures for gender reassignment”
ใน Aesthetic Surgery Journal Online ฉบับ November/December ๒๐๐๐ – Volume ๒๐
– Number ๖ และอ้ า งบทความ “rib removal with abdominoplasty – tummy tuck” โดย
Aaron Stone ศัลยแพทย์ต กแต่ ง สมาชิกสมาคมศัล ยแพทย์ส หรัฐอเมริกา และได้มกี ารแปล
บทความดังกล่าวบางส่ วนว่า ในการตัดซี่โครงส่ วนมากสามารถตัดซี่โครงที่ ๑๑ ที่ ๑๒ และ
ในบางครัง้ ซีโ่ ครงที่ ๑๐ ด้วย จะทาให้ลาตัวของคนไข้มลี กั ษณะเป็ นผูห้ ญิงมากขึน้ เมื่อปรากฏว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ทาการตรวจสอบให้ชดั ก่อนว่าควรจะตัดซีโ่ ครงซีใ่ ดของนางสาว ส. ทีจ่ ะทาให้เอว
เล็กลง แสดงว่าไม่มคี วามชานาญเพียงพอในการผ่าตัดซีโ่ ครงเพื่อให้ขนาดเอวเล็กลง และผูฟ้ ้ องคดี
ก็ยอมรับว่าการตัดซี่โครงที่โก่งออกบริเวณเอวเพิง่ ทาเป็ นรายแรก ประกอบกับนายกสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นว่าในทางปฏิบตั กิ ารรักษาผู้ป่วยซึ่งต้องการ
กาจัดไขมันหน้าท้องและให้เอวเล็กลงนัน้ จะไม่ตดั ซีโ่ ครงของผูป้ ว่ ยออกไม่ว่าจะเป็ นซีโ่ ครงที่ ๑๐
ที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ก็ตาม เพราะยังไม่เห็นผลตามหลักมาตรฐานทางวิชาการที่ชดั เจน และการที่
นายแพทย์ พ. ให้ความเห็นว่าการตัดซีโ่ ครงส่วนล่างจะช่วยลดการนูนของช่องท้องส่วนบน และ
ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อของผนังหน้าท้องซึง่ เดิมเกาะอยู่จะเข้ามาอยู่ใกล้กนั ตรงกลางมากขึน้
ซึง่ ช่วยให้เอวเล็กลงได้ โดยความเห็นดังกล่าวเป็ นการให้ความเห็นในภาพกว้างของหลักวิชาการ
สมัย ใหม่เ กี่ย วกับ การผ่ า ตัด ซี่โ ครงเพื่อ ให้เ อวเล็ก ลง ไม่ ส ามารถยืน ยัน ได้ว่ า จะท าได้ต าม
หลักวิชาการ เมื่อวิธกี ารที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการผ่าตัดแตกต่ างไปจากที่มกี ารนาเสนอเป็ นข้อมูล
ทางวิชาการไว้ในบทความทางการแพทย์ การดาเนินการทางการแพทย์ของผูฟ้ ้ องคดีกม็ ไิ ด้เป็ น
แนวทางที่ยอมรับกันว่าถูกต้องเหมาะสม อีกทัง้ นางสาว ส. ก็ได้ร้องเรียนว่าแผลที่ตดั ซี่โครง
ไม่ไ ด้ห ายไป แต่ ก ลับเห็นชัด น่ า เกลียดและขนาดเอวก็ไ ม่ไ ด้เ ล็ก ลง กรณีจงึ ฟ งั ได้ว่ าในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีกรณีผ่าตัดซี่โครงเพื่อลดขนาดเอวนัน้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้
รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับทีด่ ที ่สี ุด การกระทาของผู้ฟ้องคดีจงึ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๗๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไม่ขอบด้วยข้อ ๑๗ หมวด ๓ ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรมฯ ดังนัน้ การทีค่ ณะกรรมการแพทยสภามีมติพกั ใช้ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของผู้ฟ้ องคดี มีก าหนด ๓ เดือ น จึง ชอบด้ว ยกฎหมาย พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๖/๒๕๕๕)
๒.๒ ทันตแพทยสภา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๓ คณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒.๔ สภาการพยาบาล
การออกกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับโดยทัวไปจะเป็
่
นการออกโดยให้มีผล
บัง คับใช้ วนั ที่ กาหนดแน่ นอนในภายหน้ า เช่ น ในวันที่ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
หรื อ วัน ถัด จากวัน ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา แต่ ถ้ า ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะหรื อเพื่ อ ให้ การจัดท าบริ การสาธารณะสามารถด าเนิ นไปได้
ฝ่ ายบริ ห ารก็ส ามารถออกกฎหรื อ ข้ อ บัง คับ ให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ใ นวัน ที่ ก าหนดแน่ น อน
ย้ อ นหลัง ได้ แต่ ต้ อ งไม่ ใ ช่ ก ฎหรื อ ข้ อ บัง คั บ ที่ มี โ ทษทางอาญาหรื อ ที่ ใ ห้ เ ป็ นโทษ
ต่ อ ผู้ถ กู บัง คับ ใช้ เมื่ อ การออกข้ อ บัง คับ สภาการพยาบาลฉบับ ลงวัน ที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๔๕ ซึ่ งกาหนดให้ ใช้ บงั คับตัง้ แต่ วนั ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ เป็ นต้ นไป แต่ ได้ ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วัน ที่ ๑๓ มิ ถ ุน ายน ๒๕๔๕ เป็ นไปเพื่ อ ให้ ก ารบัง คับ ใช้
พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุง ครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุง ครรภ์ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
สามารถด าเนิ นการต่ อ ไปได้ ตามความมุ่ ง หมายของพระราชบัญ ญัติ ด งั กล่ าวซึ่ ง เป็ น
๗

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ การประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม
ข้อ ๑ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ เวชกรรมต้อ งรัก ษามาตรฐานของการประกอบ วิช าชีพ เวชกรรมในระดับ ที่ดีท่ีสุ ด
และพยายามให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการทรมานจากโรคและความพิการต่างๆ โดยไม่เรียกร้องสินจ้า งรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
ค่าบริการทีค่ วรได้รบั ตามปกติ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๗๓

กฎหมายแม่ บ ท และไม่ มี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นโทษต่ อ ผู้ ถ ูก บัง คั บ ใช้ การออกข้ อ บัง คับ
สภาการพยาบาลกรณี นี้จึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑
และที่ ๒ ได้ ร บั ใบอนุ ญ าตให้เ ป็ น ผู้ป ระกอบโรคศิล ปะแผนป จั จุ บ ัน ที่อ อกโดยอาศัย อ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓
ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ซ่งึ ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยใบอนุ ญาต
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามไม่ได้กาหนดวันหมดอายุไว้ ต่ อมา ได้มกี ารตราพระราชบัญญัติวชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้ใ บอนุ ญ าตทุกประเภท
มีอายุ ๕ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต และมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวกาหนดให้
ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ป ระกอบโรคศิล ปะแผนปจั จุ บนั ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุ ง ครรภ์
และสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือใบอนุ ญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอายุต่อไปอีก ๕ ปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติ
นี้ ใ ช้บ ัง คับ และได้ ม ีก ารออกข้อ บัง คับ สภาการพยาบาล ว่ า ด้ว ยการขึ้น ทะเบีย น การออก
ใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุใ บอนุ ญ าต และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุ ญาตเป็ น ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลการผดุ งครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศ
สภาการพยาบาล เรื่อง การต่ออายุใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบ
วิชาชีพ การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕
ที่อ อกตามพระราชบัญ ญัติว ิช าชีพ การพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่ง ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สามเห็นว่ า เป็ นการใช้บ ังคับ ย้อ นหลัง ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ซง่ึ ได้รบั ใบอนุ ญาตอยู่ก่อนวันทีก่ ฎหมายและข้อบังคับนี้ใช้บงั คับต้องเสียสิทธิ
ของตน จึง เห็ น ว่ า พระราชบัญ ญัติ ว ิช าชีพ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และมีผลทาให้ขอ้ บังคับสภาการพยาบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๕
และประกาศสภาการพยาบาลฯ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วย อีกทัง้ การกาหนดให้ขอ้ บังคับสภาการพยาบาลดังกล่าวมีผลใช้
บังคับย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ แต่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๔๕ เป็ นการออกข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้ องขอให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนข้อบังคับสภาการพยาบาลและประกาศสภาการพยาบาลดังกล่าว

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๗๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ส าหรับ ประเด็น ที่ว่ า พระราชบัญ ญัติว ิช าชีพ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ท าให้ข้อ บัง คับ สภาการพยาบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศสภาการพยาบาลฯ ลงวัน ที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นัน้
ศาลปกครองชัน้ ต้ น ได้ ส่ ง ค าโต้ แ ย้ ง ของผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สามไปให้ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ตามมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐
ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี าวินิจฉัยตามคาวินิจฉัย ที่ ๒๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ว่า
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่มสี ิทธิโ ต้แ ย้ง ว่ าการตราพระราชบัญ ญัติว ิชาชีพ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ และบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ไม่ขดั หรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทยฯ ดัง นั น้ ค าฟ้ องในประเด็ น นี้ ศ าลปกครองสู ง สุ ด
จึงมิอาจหยิบยกขึน้ วินิจฉัยได้อกี เพราะต้องผูกพันตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
สาหรับประเด็นที่ว่า การออกข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยกาหนดให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ เป็ นต้นไป แต่ได้
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ชอบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ นัน้
การที่ส ภาการพยาบาล (ผู้ถูก ฟ้ อ งคดี) ออกข้อ บังคับสภาการพยาบาลโดยให้มผี ลย้อนหลัง
โดยให้เ หตุ ผลว่า เพื่อ ให้ผู้ท่ผี ่ า นการทดสอบความรู้ใ นการขอขึ้น ทะเบียนรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้ว สามารถขึ้นทะเบียนและรับใบอนุ ญาต
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้โดยไม่เสียสิทธิ เป็ นกรณีท่มี เี หตุผลและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
ผ่านการทดสอบดังกล่าวและเป็ นเหตุผลทีร่ บั ฟงั ได้ จึงเป็ นการออกข้อบังคับย้อนหลังไปโดยชอบ
และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการออกพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้ อ งการให้ส ถานะของวิช าชีพ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
มีการยกระดับและมีหลักเกณฑ์ทเ่ี ป็ นมาตรฐานของวิชาชีพ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั
และหากไม่ม ีก ารออกข้อ บัง คับ ดัง กล่ าวหรือ การให้ข้อ บัง คับ ดัง กล่ า วถู ก เพิก ถอน จะท าให้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รบั ความเดือดร้อน โดยเฉพาะการต่ออายุ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๗๕

ใบอนุ ญาต ทาให้ผู้ท่ใี บอนุ ญาตหมดลงโดยผลของมาตรา ๒๑๘ แห่ งพระราชบัญ ญัติว ิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้
เนื่องจากขัดต่อ กฎหมาย เพราะพระราชบัญ ญัติดงั กล่าวไม่ได้บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการต่ออายุไ ว้ การออกข้อบังคับดังกล่าวให้มผี ลย้อนหลังจึงเป็ นคุ ณแก่ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล โดยการออกกฎหมายนี้เป็ นการบังคับเอากับผู้ทเ่ี กี่ยวข้องในวิชาชีพ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทงั ้ หมด ไม่เฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามเท่านัน้ การออกกฎหมายหรือกฎหรือ
ข้อบังคับโดยทัวไปจะเป็
่
นการออกโดยให้มผี ลบังคับใช้ว นั ที่กาหนดแน่ นอนในภายหน้ า เช่น
ในวัน ที่ป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา หรือ วัน ถัด จากวัน ที่ป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา
แต่ ถ้าในกรณีท่มี เี หตุ จาเป็ น เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะหรือ เพื่อ ให้การจัดท าบริการสาธารณะ
สามารถดาเนิ นไปได้ ฝ่ายบริห ารก็ส ามารถจะออกกฎหรือ ข้อ บัง คับให้มผี ลบัง คับใช้ใ นวันที่
กาหนดแน่ นอนย้อนหลังได้ แต่ต้องไม่ใช่กฎหรือข้อบังคับที่มโี ทษทางอาญาหรือที่ให้เป็ นโทษ
ต่อ ผู้ถู ก บังคับใช้ ซึ่งการออกข้อ บังคับสภาการพยาบาล ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นไปเพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติว ิช าชีพ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถดาเนินการต่อไปได้ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บ ท อีกทัง้ ไม่มลี กั ษณะเป็ นโทษต่อผู้ถูกใช้บงั คับ การออกข้อบังคับ
สภาการพยาบาลนี้จงึ ชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับประกาศสภาการพยาบาลฯ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เป็ นเพียง
ประกาศที่แ จ้งเวียนให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์รบั ทราบแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่ออายุใบอนุ ญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
ในการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามข้อ บัง คับ สภาการพยาบาล ว่ า ด้ว ยการขึ้น ทะเบีย นการออก
ใบอนุ ญาต การต่ ออายุใ บอนุ ญาต และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุ งครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แม้จะเป็ น
การแจ้งเวียนให้ทราบเป็นการทัวไป
่ แต่ตวั ประกาศไม่มสี ภาพบังคับ อันเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของกฎ แม้ไม่ได้ย่นื คาขอภายในวันเวลาและสถานที่ตามที่ระบุในประกาศก็ไม่ทาให้เสียสิทธิ
ในการประกอบวิชาชีพ ประกาศดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผูฟ้ ้ องคดี
๘

พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๒๑ ให้ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปจั จุบนั ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ และสาขา
การพยาบาลและผดุงครรภ์ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือใบอนุ ญาตทีอ่ อก
ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีย่ งั มีผลอยู่ในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับมีอายุ
ต่อไปอีกห้าปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๗๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ไม่ ใ ช่ ผู้เ สีย หายจากประกาศดัง กล่ า ว จึง ไม่ ใ ช่ ผู้ม ีส ิท ธิฟ้ องคดีต ามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จ ัด ตัง้ ศาลปกครองฯ พิ พ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๑-๓๓๓/๒๕๕๔)
๓. องค์กรวิ ชาชีพด้านวิ ศวกรรม
ข้ อ บัง คับสภาวิ ศ วกรว่ าด้ วยการรับรองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บัตรหรือ วุฒิ บตั ร
เที ยบเท่ าปริ ญญาในสาขาวิ ศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กาหนดให้ผ้ทู ี่ เข้ารับการศึกษา
ก่ อ นปี การศึ ก ษา ๒๕๔๔ มี สิ ท ธิ ใ นการขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ควบคุม ระดับภาคี วิศ วกร ตามข้ อ บัง คับที่ อ อกโดยพระราชบัญ ญัติวิช าชี พวิ ศ วกรรม
พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าศึ กษาในปี การศึ กษา ๒๕๔๑ สภาวิ ศวกรจึงต้ องพิ จารณา
ออกใบอนุ ญ าตแก่ ผ้ ู ฟ้ องคดี ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ข้ อ บัง คับ คณะกรรมการควบคุ ม
การประกอบวิ ชาชี พ วิ ศวกรรม (ก.ว.) ว่ า ด้ ว ยการรับ รองหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
และสถานศึกษาและการเที ยบปริ ญญาหรือประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พการช่ างเป็ นคุณวุฒิ
ในวิ ช าชี พ วิ ศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรม
ควบคุม ประเภทภาคี วิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนด ดัง นั ้น ประกาศของสภาวิ ศ วกร
เรื่อง การขอรับใบอนุ ญ าตการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ระดับภาคี วิ ศ วกร ลงวัน ที่
๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ และมติ ของสภาวิ ศวกรเมื่ อ วัน ที่ ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๔๔
ที่ ให้ ปลดคาว่า คุณวุฒิเที ยบออกและกาหนดจานวนหน่ วยกิ ตเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
พิ จารณาออกใบอนุ ญาตฯ ใหม่ โดยให้ มีผลย้อนหลังเป็ นโทษกับผู้ฟ้องคดี อันเป็ นการ
จากัดสิ ท ธิ ของผู้ฟ้องคดี ที่จะได้ รบั ใบอนุ ญาตที่ มีอยู่ก่อนแล้ วอย่ างไม่เป็ นธรรม จึงเป็ น
ประกาศและมติ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยที่ ก.ว. ได้ มี มติ ผ่ อ นผันให้ ผ้ ูเ ข้ า รับ การศึ กษาคุณ วุฒิ เ ที ย บในปี การศึ ก ษา
๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ได้ โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร อีกทัง้
สภาวิ ศวกรได้ ใ ห้ ก ารรับ รองหลักสูตรการศึ กษาปริ ญ ญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
(อส.บ.) สาขาเทคโนโลยี โ ยธา ปี การศึ ก ษา ๒๕๔๑ เป็ นคุ ณ วุ ฒิ เ ที ย บให้ แ ก่ ส ถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อแล้ ว ฉะนั น้ เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้ ศึ กษาในหลักสูตร
ดังกล่าว โดยมีหน่ วยกิ ตครบถ้วนตามที่ ข้อบังคับที่ ใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน้ กาหนด ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๗๗

ย่ อ มเป็ นผู้มี สิ ท ธิ ไ ด้ รบั ใบอนุ ญ าตโดยไม่ ต้องทดสอบความรู้ การที่ สภาวิ ศวกรมี ค าสัง่
ไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดี จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
สภาวิศวกร (ผู้ถู กฟ้องคดี) มีมติในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ให้ปลด
ค าว่ า “คุ ณ วุ ฒ ิเ ทีย บ” ออก และเปลี่ย นแปลงหน่ ว ยกิต เพื่อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ใ นการพิจ ารณา
ออกใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุ ม ระดับ ภาคีว ิศ วกร ซึ่ง ต่ อ มาได้ ม ีก าร
ออกประกาศของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔/๒๕๔๕ โดยอาศัย มติท่ปี ระชุมดังกล่ าว เป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ท่ีม ี
จานวนหน่ วยกิตไม่ตรงตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔/๒๕๔๕ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้
ประเภทภาคีวศิ วกรก่อน โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้สาหรับผู้ท่ยี ่นื คาขอรับใบอนุ ญาตฯ
ตัง้ แต่ ว ันที่ ๑๕ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็ นต้นไป ประกาศดัง กล่ าวส่ งผลให้ผู้ฟ้ องคดีซ่ึง เข้า รับ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี โ ยธา (อส.บ.)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี การศึกษา ๒๕๔๑ และสาเร็จการศึกษาในปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้รบั
การปฏิเสธการออกใบอนุ ญาตฯ จากผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีมจี านวนหน่ วยกิต
ไม่ตรงตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔/๒๕๔๕ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีมหี น่ วยกิตตรงตาม
หลัก เกณฑ์ท่ี ก.ว. เคยมีมติร บั รองคุ ณ วุ ฒ ิเ ทียบของผู้ฟ้ อ งคดีใ ห้ไ ด้รบั ใบอนุ ญ าตฯ แต่ เ มื่อ
พระราชบัญญัตวิ ศิ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บงั คับ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มปี ระกาศที่ ๔/๒๕๔๕
ทาให้ผู้ฟ้องคดีมจี านวนหน่ วยกิตไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนด จึงนาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศ าลมีค าพิพากษาหรือ คาสังให้
่ เ พิก ถอนประกาศของผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔/๒๕๔๕ และให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตฯ ให้ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กาหนดหลักสูต ร อส.บ. ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา และการเทียบปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการช่างเป็ นคุณวุฒใิ นวิชาชี พวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข
เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้ องคดีจ ึง เชื่อ โดยสุ จ ริต ว่ า หากตนส าเร็จ การศึก ษา
จากหลักสูตรดังกล่าว ก.ว. จะรับรองหลัก สูต รให้กบั ผู้ฟ้ องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มมี ติรบั รองหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒบิ ตั รเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ก าหนดให้ ผู้ ท่ีเ ข้ า รับ การศึก ษาก่ อ นปี ก ารศึก ษา ๒๕๔๔ มีส ิท ธิใ นการขอรับ ใบอนุ ญ าต
ตามข้อ บังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติว ิชาชีพวิศ วกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีจงึ ต้อ ง
พิจารณาออกใบอนุ ญาตให้กบั ผู้ฟ้อ งคดีซ่งึ เข้าศึกษาในปี การศึก ษา ๒๕๔๑ ตามหลักเกณฑ์
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๗๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ของข้อ บัง คับ ก.ว. ว่ า ด้ว ยการรับ รองหลัก สูต รการศึก ษาและสถานศึก ษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
ใบอนุ ญาตฯ เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวศิ วกร พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนัน้
มติในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ทีใ่ ห้ปลดคาว่า “คุณวุฒเิ ทียบ” ออกและกาหนด
จานวนหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่จงึ เป็ นมติทไ่ี ม่สอดคล้อง
กับข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุ ญาตฯ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทัง้ ยัง เป็ นการจากัด สิทธิของผู้ฟ้ อ งคดีท่จี ะได้ร บั ใบอนุ ญ าตฯ ที่มอี ยู่ก่ อ นแล้ว
อย่างไม่เป็ นธรรมโดยที่ไม่มกี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ผู้ถูกฟ้องคดีมอี านาจออกประกาศมาใช้บงั คับ
ย้อนหลังในทางที่เป็ นโทษกับผู้ฟ้องคดีได้แต่อย่างใด และแม้แนวทางใหม่ในการส่งเสริมและ
ดูแ ลการประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมตามพระราชบัญ ญัติว ิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีเ หตุ ผ ล
เพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจกาหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่มผี ลบังคับใช้
ย้อนหลังในทางที่เป็ นโทษกับผู้ฟ้องคดีซง่ึ มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมอยู่แล้วให้ต้องรับภาระเพิม่ ขึน้ ได้
เพราะหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีซ่งึ เป็ นหน่ วยงานที่ได้รบั มอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครอง
หรือให้ดาเนินกิจการทางปกครองกระทาการใดๆ ที่มผี ลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเอกชนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด ย่อมอาจทาให้เกิดการใช้อานาจตามอาเภอใจ ดังนัน้ ประกาศ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔/๒๕๔๕ และมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๔๔ ทีใ่ ห้มผี ล
ย้อนหลังเป็ นโทษกับผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็นประกาศและมติทไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อ ก.ว. ได้ม ี
มติใ นการประชุ ม ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๑ ผ่ อนผันให้ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอื่นที่เข้าศึกษาก่ อ น
ปี การศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุ ญาตได้โดยถือว่าได้รบั การศึกษาจากหลักสูตรที่ ก.ว.
เคยเทีย บวิช าที่เ รีย นตามหลัก สูต รไว้แ ล้ว ก่ อนประกาศใช้ข้อบังคับ ก.ว. ว่ าด้วยการรับรอง
หลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
และมติในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๔๒ กาหนดให้ปริญญาที่ ก.ว. อนุ มตั เิ ป็ นคุณวุฒเิ ทียบทัง้ หมด
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ประเภทภาคีว ิศวกร ตัง้ แต่ ผู้เ ข้า ศึกษาในปี ก ารศึกษา ๒๕๔๓
เป็ น ต้น ไป ประกอบกับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ใ ห้ก ารรับ รองหลัก สู ต ร อส.บ. ปี ก ารศึก ษา ๒๕๔๑
เป็ นคุณ วุฒเิ ทียบให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่ าว ผู้ฟ้ องคดีจงึ มีคุ ณสมบัติครบถ้ วนตามข้อบังคับ ก.ว. ว่ าด้วยการรับรอง
หลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุ ญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนัน้ ผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ น
ผู้มสี ทิ ธิได้รบั ใบอนุ ญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรูป้ ระเภทภาคีวศิ วกรตามที่ ก.ว. ผ่อนผันให้
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมคี าสังไม่
่ ออกใบอนุ ญาตฯ ให้กบั ผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๗๙

พิพ ากษาให้เพิก ถอนมติของผู้ถูก ฟ้ องคดีใ นการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ และ
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔/๒๕๔๕ และเพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ไี ม่ออกใบอนุ ญาตฯ
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาออกใบอนุ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีตามที่กฎหมายระเบียบ
ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งก าหนดไว้ โดยไม่ ต้ องทดสอบความรู้ระดับภาคีว ิศวกร (ค าพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๕)
๔. องค์กรวิ ชาชีพด้านการบัญชี
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕. องค์กรวิ ชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๖. องค์กรวิ ชาชีพด้านประณี ตศิ ลปกรรม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗. องค์กรวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
๗.๑ สัตวแพทยสภา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗.๔ คุรสุ ภา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๒๖
คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา
๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา
การที่ โรงเรียนติ ดประกาศผลการจัดสรรที่ เรียนนักเรียนชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที่ ๑
ประเภทจัด สรรที่ เ รี ย นพื้ น ที่ บ ริ ก ารที่ มี สิ ท ธิ จ บั ฉลากไว้ ที่ ป้ ายประกาศของโรงเรี ย น
แม้ท้ายประกาศดัง กล่ าวได้ กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ ให้ นักเรีย นมารายงานตัว
และลงลายมือชื่ อเพื่อจับฉลาก และระบุด้วยว่ าถ้านั กเรียนไม่มารายงานตัวตามกาหนด
วันและเวลาดัง กล่ าว โรงเรี ย นจะถื อ ว่ า นั ก เรี ย นสละสิ ท ธิ ใ นการเข้ า เรี ย นด้ ว ยก็ต าม
แต่ เมื่ อ โรงเรีย นมิ ไ ด้ แจ้ ง เรื่อ งการรายงานตัวให้ นักเรีย นทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
หรือโดยวาจาว่ าจะต้ องมารายงานตัวก่อนเวลาที่ กาหนดให้ มีการจับฉลาก หรือมีการแจ้ง
ให้ทราบว่าจะประกาศขัน้ ตอนหรือวิ ธีการรายงานตัวอีกที หนึ่ งในวันใด กรณี ย่อมไม่อาจ
ถื อ ได้ ว่ า นั ก เรี ย นได้ รู้ห รื อ ทราบเรื่ อ งการรายงานตัว และต้ อ งผูก พัน ตามกฎเกณฑ์
หรื อ เงื่ อ นไขดัง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด รวมทัง้ ไม่ อ าจน ากฎเกณฑ์นั ้น มาตัด สิ ท ธิ นั ก เรี ย น
ในการจับฉลากได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนกรุงเทพมหานคร
เรื่อง แนวปฏิ บตั ิ การรับนั กเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษากรุงเทพมหานคร
ได้ ก าหนดวัน และเวลาที่ จ ะให้ มี ก ารจับ ฉลากไว้ และประกาศของโรงเรี ย น เรื่ อ ง
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ก็ได้ กาหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่ จะจัด ให้ มีการจับฉลากไว้ เช่ นเดี ย วกัน ซึ่ งการกาหนดว่ าจะท าการจับฉลากในวันที่
และเวลาดัง กล่ าว ย่ อ มเป็ นที่ ท ราบกัน โดยทัว่ ไปว่ าจะต้ อ งมี ก ารด าเนิ นกระบวนการ
ในขัน้ ตอนการเตรียมการเพื่ อให้ มีการจับฉลากก่ อนเวลานั น้ จึ งถือได้ ว่านักเรียนได้ รู้
หรือควรรู้ว่าจะต้ องเข้าสู่กระบวนการจับฉลากก่อนเวลาที่ กาหนดไว้ ดังนัน้ หากในวัน
จับฉลาก นั กเรียนคนใดมาถึ งสถานที่ จบั ฉลากล่ วงเลยกาหนดเวลาการจับฉลากตามที่
ได้แจ้งไว้แล้ว แม้การจับฉลากจะยังไม่เริ่ มขึ้นก็ตาม ก็ถือได้ ว่านักเรียนคนนัน้ มิ ได้ ปฏิ บตั ิ
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการให้ สิทธิ จบั ฉลากดังกล่าว อันมีผลทาให้ หมดสิ ทธิ ในการ
จับฉลาก
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีส มัค รเข้า เรีย นที่โ รงเรีย นศรีอ ยุธ ยา ในพระอุ ปถัม ภ์ฯ (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒)
ในฐานะนักเรียนเขตพืน้ ทีบ่ ริการตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๘๒

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ซึ่งตามประกาศฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้
จับ ฉลากในวัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิ ก า ณ หอประชุ ม ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
โดยในวันดังกล่าวผูอ้ านวยการโรงเรียนฯ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ อ้างว่าผูฟ้ ้ องคดี
และผู้ปกครองมาถึงเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ซึ่งไม่ทนั เวลารายงานตัวเพื่อใช้สทิ ธิจบั ฉลาก รวมทัง้
ไม่ได้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ทราบขัน้ ตอนวิธกี ารทีต่ ้องดาเนินการ
ในวันจับฉลาก เนื่องจากในใบสมัครและในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ได้ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการรายงานตัว ไว้ คณะกรรมการรับนัก เรียนของผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๒ จึงได้เชิญผู้แทน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและผู้แทนผู้ปกครองผู้สมัครที่มสี ทิ ธิจบั ฉลากรวม ๑๑ คน
ั หาดัง กล่ าวและมีม ติเ ป็ น เอกฉัน ท์ไ ม่ใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีจบั ฉลาก แต่ ใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดี
ร่ว มพิจ ารณาป ญ
เขียนค าร้อ งเพื่อ ให้ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จัดสรรที่เ รียนให้
และแจ้งว่าสามารถใช้สทิ ธิส มัค รโดยใช้คะแนนผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาระดับชาติ
(NT : National Test) ได้อกี ครัง้ หนึ่ง แต่ผฟู้ ้ องคดีกไ็ ม่ได้ใช้สทิ ธิดงั กล่าว ต่อมา สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ดาเนินการจัดสรรที่เรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดีท่โี รงเรียน
พุทธจักรวิทยา ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังยกเลิ
่
ก
มติหรือคาสังที
่ ่ตดั สิทธิผู้ฟ้องคดี รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
และขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อข้อ เท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื ใบสมัค ร
เข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๗ และได้แสดงความประสงค์ท่จี ะขอรับ
การจัดสรรโอกาสเข้าโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๒ หลังจากนัน้ ในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๗ ประเภทจัดสรรที่เรียนพื้นที่บริการที่มสี ิทธิ
จับฉลาก โดยประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มสี ทิ ธิจบั ฉลากจานวน ๖๘๖ คน และมีช่อื ผู้ฟ้อ งคดี
อยู่ใ นล าดับที่ ๒๖๕ ท้ายประกาศได้ก าหนดว่ าในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๘ นาฬิก า
ให้นักเรียนมารายงานตัวและลงลายมือชื่อ ณ โรงอาหารและขึน้ ไปจับฉลาก ณ หอประชุมของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยระบุด้วยว่า ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามกาหนดวันและเวลาดังกล่าว
โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิในการเข้าเรียน รวมทัง้ ได้มกี ารติดประกาศเกี่ยวกับขัน้ ตอน
ในการรายงานตัว ดัง กล่ าวไว้ท่ปี ้ ายประกาศของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ บริเ วณอาคาร ๔ ชัน้ ล่ า ง
แต่ ไ ม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริง ว่ า ได้ ม ีก ารแจ้ ง เรื่อ งการรายงานตัว ดัง กล่ า วให้ ผู้ ฟ้ องคดีท ราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือโดยวาจา ซึ่งการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มิได้มกี ารแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือโดยวาจาว่าจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลากาหนดให้มกี ารจับฉลาก
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๘๓

หรือ มีก ารแจ้ง ให้ท ราบว่ า จะประกาศขัน้ ตอนหรือ วิธ ีก ารรายงานตัว อีก ทีห นึ่ ง ในวัน ใด นั น้
ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือ ทราบเรื่อ งนี้และต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่อาจนากฎเกณฑ์นัน้ มาตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการจับฉลากได้
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่อ พิจ ารณาประกาศคณะกรรมการรับ นั ก เรีย นกรุ ง เทพมหานคร เรื่อ ง
แนวปฏิบตั กิ ารรับนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เขต ๒
และเขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ข้อ ๖.๒.๓ ซึง่ ได้กาหนดให้มกี าร
จับ ฉลากในวัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิก า ณ โรงเรีย นที่ป ระสงค์จ ะเข้า เรีย น
และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๑๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๔๗ ข้ อ ๓.๑ ซึ่ง ได้ ก าหนดเกี่ย วกับ
การจับฉลากไว้ว่า จะทาการจับฉลากในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิกา ณ หอประชุม
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดังนัน้ จึงถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รหู้ รือควรรูว้ ่าผูฟ้ ้ องคดีจะต้องมารายงานตัว
และท าการจับ ฉลากก่ อ นเวลา ๙ นาฬิก า เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ โ ต้ แ ย้ง คัด ค้ า นตามข้อ เท็จ จริง
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้ให้ไว้ในคาให้การว่า ผูฟ้ ้ องคดีมาถึงสถานทีจ่ บั ฉลากเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา
ผูฟ้ ้ องคดีจะมาโต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงดังกล่าวในชัน้ อุทธรณ์หาได้ไม่ กรณีจงึ ถือได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ได้รบั ข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดีมาถึงสถานทีจ่ บั ฉลากเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า
ในวัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๔๗ ซึ่ง เป็ น วัน จับฉลาก ผู้ฟ้ องคดีแ ละผู้ปกครองมาถึง ที่ห อประชุ ม
โรงเรีย นที่ม ีก ารจับ ฉลากในเวลา ๙.๒๐ นาฬิก า ซึ่ง เป็ น ระยะเวลาที่ล่ ว งเลยก าหนดเวลา
การจับฉลากตามทีไ่ ด้แจ้งไว้แล้ว จึงถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
ให้สทิ ธิจบั ฉลากดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ทัง้ นี้ เนื่องจากการกาหนดว่าจะทาการจับฉลากในวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิกา ย่อมเป็ นที่ทราบกันโดยทัวไปว่
่ าจะต้องมีการดาเนินการ
ในขัน้ ตอนการเตรียมการเพื่อ ให้มกี ารจับฉลากก่ อนเวลาดังกล่ าว เป็ นต้นว่า การนับจานวน
นักเรียนทีม่ าในวันนัน้ การจัดลาดับเลขทีใ่ นการจับฉลาก การจัดเตรียมฉลากให้เท่ากับจานวน
นัก เรียนที่จะใช้ส ิทธิแ ละอื่นๆ ดัง นัน้ เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีมาถึง เวลา ๙.๒๐ นาฬิก า อัน เป็ น เวลา
ที่ล่วงเลยกาหนดเวลาการจับฉลากแล้ว ถึงแม้ว่าการจับฉลากจะยังไม่เริม่ ก็ตาม แต่ก็ได้มกี าร
ดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ เพื่อเตรียมการจับฉลากเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ หากให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดี
ใช้สทิ ธิจบั ฉลากเพิม่ ขึน้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเตรียมการต่างๆ ที่ได้จดั ทาไว้แล้วได้ ผูฟ้ ้ องคดี
จึงย่อมหมดสิทธิในการจับฉลากดังกล่าว ฉะนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองตัด สิทธิผู้ฟ้องคดี
ในการจับฉลากจึงเป็ นการออกคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๐/๒๕๕๔)
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๒. การขอรับทุนการศึกษา
การที่ คณะกรรมการระดับอาเภอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิ จารณาคัดเลือก
นักเรียนเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่ งอาเภอหนึ่ งทุน จากหลักเกณฑ์การให้ คะแนน
ที่ ค ณะกรรมการระดับ จัง หวัด ก าหนดไว้ เมื่ อ หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนดัง กล่ า ว
ไม่ มี ล ัก ษณะที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ บุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใดโดยเฉพาะ และเป็ นเกณฑ์
การให้คะแนนที่ใช้กบั นักเรียนผู้สมัครคัดเลือกทุกคน จึงย่อมไม่ทาให้ บุตรของผู้ฟ้องคดี
เสียเปรียบจากการกระทาดังกล่าว การกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนของนายอาเภอ
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒออกประกาศมหาวิท ยาลัย เกี่ย วกับ การสมัค รสอบ
คัดเลือกเข้าเป็ นนิสติ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ประจาปี การศึกษา ๒๕๔๙
เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิสติ ระดับปริญญาตรี ปี ท่ี ๑ ในโครงการดังกล่าว
โดยกาหนดแนวทางการรับสมัค รโดยให้จงั หวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการระดับจังหวัดทาหน้ าที่
คัดเลือกนักเรียนที่มคี ุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าค่ายคัดกรองความเหมาะสม
ในการเป็ น แพทย์ อ าเภอละ ๒ คน และให้จ งั หวัด ตัง้ คณะกรรมการระดับ อ าเภอท าหน้ า ที่
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายคัดกรองความเหมาะสมในการเป็ นแพทย์จานวน ๒ คน และสารอง
อีกจานวน ๒ คน ซึ่งจังหวัดสกลนครได้รบั โควตา ๗ คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ส่ง
ประกาศดังกล่าวให้กบั ผูว้ ่าราชการจังหวัดสกลนคร และผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ตงั ้ คณะกรรมการ
ระดับอาเภอเมืองสกลนครเพื่อทาหน้ าที่คดั เลือกนักเรียน ทัง้ นี้ คณะกรรมการระดับจังหวัด
ได้ประชุมกาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็ นแนวทางให้อาเภอใช้ในการพิจารณา ดังนี้
(๑) การสอบสัม ภาษณ์ เ พื่อ หาข้อ มูล ประกอบการพิจ ารณาความพร้อ มและความเหมาะสม
ในการศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาจากบุ ค ลิ ก ภาพ เจตคติ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ความรู้ ท ั ว่ ไป
ความเหมาะสมกับ วิช าชีพ โดยให้ค ณะกรรมการระดับ อ าเภอพิจ ารณาเกณฑ์ค ะแนนเอง
แต่ไม่ต้องนาคะแนนไปรวมกับข้อ ๒ เพียงพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านัน้ (๒) พิจารณา
จากผลการศึกษาคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยแยกคะแนนเป็ น ๓ ส่วน คือ (๒.๑) พิจารณา
จากคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี ๔ และชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี ๕
ให้คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๓๐ (๒.๒) พิจารณา GPA เฉลี่ยของ
แต่ ล ะวิชา ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิชาละ ๑๐ คะแนน คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ค่ าน้ าหนัก
เท่ากับ ๕๐ (๒.๓) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ค่าน้ าหนักคะแนน
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เท่ากับ ๒๐ โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้รบั รางวัล แยกเป็ น (๒.๓.๑) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ ทางด้านการแพทย์ ๑๕ คะแนน (๒.๓.๒) ผลงานด้านอื่นๆ ๕ คะแนน ซึ่งในกรณีน้ี
มีนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกจานวน ๑๖ คน ในจานวนนี้มบี ุตรของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย
ต่อมา คณะกรรมการระดับอาเภอได้ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์นักเรียน
ผู้สมัครรับการคัดเลือก และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการระดับ
จัง หวัด ก าหนด แต่ เ ปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ค ะแนนใหม่ ใ นส่ ว น GPA ของวิช ากลุ่ ม สาระ
การเรียนรูใ้ ห้มคี ะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน และค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๗๐ คะแนน ทาให้คะแนน
รวมเท่ากับ ๑๒๐ คะแนน และมีการกาหนดสัดส่วนคะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานเพิม่ เติม
และเมือ่ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้วปรากฏว่าบุตรผูฟ้ ้ องคดีอยู่ในลาดับที่ ๗ ผูฟ้ ้ องคดี
เห็น ว่ า การให้ ค ะแนนในส่ ว นของแฟ้ มสะสมผลงานไม่ เ ป็ น ธรรม เนื่ อ งจากมีก ารก าหนด
หลัก เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนภายหลังจากการรับ สมัค รเสร็จสิ้นแล้ว และการให้ค ะแนนผลงาน
ของบุตรผูฟ้ ้ องคดีไม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรม ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังประกาศผลการคั
่
ดเลือก
นัก ศึก ษาแพทย์ห นึ่ ง อ าเภอหนึ่ ง ทุ น ของอ าเภอเมือ งสกลนครต่ อ นายอ าเภอเมือ งสกลนคร
(ผูถ้ ูกฟ้องคดี) แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีไม่ได้เปลีย่ นแปลงผลการคัดเลือกแต่อย่างใด จึงนาคดีมายื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองขอให้ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน นัน้ เป็ นโครงการทีต่ ้องการผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษา
วิชาแพทย์ท่ตี ้องเก่งทุกด้าน มีผลงานเด่นชัด กิจกรรมดีเด่นต่างๆ ทีน่ ักเรียนได้รบั จะเป็ นส่วนหนึ่ง
ทีบ่ ่งบอกถึงความเก่งด้าน EQ สูงเป็ นอย่างยิง่ ผลงานดีเด่นหรือกิจกรรมดีเด่นทีน่ ักเรียนได้รบั
จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความรูป้ ระสบการณ์พ้นื ฐาน อันจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษา
วิชาชีพด้านการแพทย์ต่อไป การที่คณะกรรมการระดับอาเภอมีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการระดับจังหวัด กาหนด แต่เปลี่ยนแปลงคะแนนใหม่ในส่วน GPA ของวิชา
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ แ ละก าหนดสัด ส่ ว นคะแนนในส่ ว นของแฟ้ มสะสมผลงานเพิ่ ม เติ ม
จึงมีความเหมาะสมแล้ว อีก ทัง้ ไม่ปรากฏว่าการกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว
มีลกั ษณะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และเป็ นเกณฑ์การให้คะแนนทีใ่ ช้กบั
นักเรียนผูส้ มัครคัดเลือกทุกคนโดยไม่ได้เลือกปฏิบตั กิ บั ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง จึงไม่ทาให้ บุตร
ผูฟ้ ้ องคดีเสียเปรียบ เนื่องจากบุตรของผู้ฟ้องคดีก็ได้ส่งแฟ้มสะสมผลงานเช่นเดียวกับนักเรียน
ผู้ส มัค รรายอื่น การก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนของผู้ถูก ฟ้ อ งคดีจงึ ชอบด้ว ยกฎหมาย
และถึง แม้ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการระดับ อ าเภอเมือ งสกลนครจะก าหนด
ค่ า น้ า หนั ก คะแนน GPA เฉลี่ย ของแต่ ล ะวิช า จากที่ค ณะกรรมการระดับ จัง หวัด สกลนคร
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กาหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ท่ี ๕๐ คะแนน ในส่วนของคะแนนที่กาหนดไว้เต็ม ๑๐๐ คะแนน
เป็น ๗๐ คะแนน ในส่วนของคะแนนเต็มทีค่ ณะกรรมการระดับ อาเภอเมืองสกลนครกาหนดใหม่
คือ ๑๒๐ คะแนน แทนที่จะได้ ๕๐ คะแนน ส่วน ๑๐๐ คะแนนเต็ม กรณีก็ย่อมเป็ นคุณแก่บุตร
ของผู้ ฟ้ องคดี บุ ต รของผู้ฟ้ องคดีจ ึง หาได้ร บั ความเดือ ดร้อ นหรือ เสีย หายจากการก าหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ และเมือ่ พิจารณาคะแนนสะสมเฉลีย่ GPA ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔
และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๕ บุตรของผู้ฟ้องคดีได้คะแนนเต็ม ๓๐ และเมื่อพิจารณา GPA เฉลี่ย
ของแต่ละกลุ่มวิชาในสาระการเรียนรู้ บุตรของผูฟ้ ้ องคดีได้คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน ซึง่ เป็ นระดับ
คะแนนที่สู ง กว่ า ผู้ส มัค รทุ ก ราย และเมื่อ พิจ ารณาจากแฟ้ มสะสมผลงานซึ่ง มีค ะแนนเต็ ม
๒๐ คะแนน ผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพแพทย์คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน บุตรของผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้
คะแนนในส่วนนี้ แม้ผฟู้ ้ องคดีจะกล่าวอ้างว่าบุตรของผูฟ้ ้ องคดีได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับหนึ่งในการแข่งขันงานวันวิทยาศาสตร์ท่มี หาวิทยาลัยได้ประกาศเมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๔๙ ก็เป็ นข้อมูลภายหลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีได้ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ กรณีเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนบุตรของผู้ฟ้องคดี
โดยถู ก ต้อ งและเหมาะสมแล้ว ประกาศผลการคัดเลือ กนัก ศึกษาแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุ น
ของอาเภอเมืองสกลนครที่พพิ าทจึง เป็ นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙/๒๕๕๕)
๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
ระเบี ย บสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ระดับปริ ญญาบัณ ฑิ ต พ.ศ. ๒๕๓๔ มิ ได้ กาหนดโทษทัณ ฑ์บนและภาคทัณฑ์ในกรณี ที่
นั กศึ กษากระท าการทุ จริ ตในการสอบไว้ คงกาหนดไว้ เพี ยงให้ ตกในรายวิ ช าที่ ทุ จริ ต
เท่ านัน้ ดังนัน้ การที่ คณะกรรมการประจาคณะมีมติ กาหนดโทษทัณฑ์บนแก่นักศึกษา
ที่กระทาทุจริ ตในการสอบ จึงเป็ นการกระทาที่ปราศจากอานาจตามกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
คณบดีค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิม) (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑)
มีประกาศลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ลงโทษผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็นนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี ๓ ของสถาบันฯ
โดยให้ปรับตกในวิชาการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer และภาคทัณฑ์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
กระทาการทุจริตการสอบในวิชาดังกล่าว โดยมีพฤติการณ์ คือ ในการสอบประจาภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผูฟ้ ้ องคดีได้นากระดาษสรุปย่อ จานวน ๕ ฉบับ ทีม่ กี ารจดรายละเอียด
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ของสูตรและวิธคี ดิ ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการทาข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนอกเหนือจากตารา
ที่อนุ ญาตให้นาเข้าห้องสอบ โดยใช้วธิ กี ารสอดแทรกกระดาษสรุปย่อเข้าไปในตารา ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการลงโทษดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรมต่อผูฟ้ ้ องคดี จึงอุทธรณ์ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
แต่คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิม)
(ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๒) มีมติยนื ยันตามประกาศดังกล่ าว ผู้ฟ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องต่ อ ศาลขอให้
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๒๕ กาหนดว่า การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด ๒๕.๑ การทุจริต
ในการสอบ นักศึกษาซึ่งกระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาค
หรือการสอบระหว่างภาค ให้ค ณะกรรมการประจาคณะพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดัง ต่ อ ไปนี้ ๒๕.๑.๑ ให้ต กในรายวิช าที่ทุ จ ริต ๒๕.๑.๒ ให้ต กในรายวิช าที่ทุ จ ริต และให้
พักการศึกษานักศึกษาผูน้ นั ้ ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา ๒๕.๑.๓
ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทัง้ ไม่พจิ ารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทา
การทุ จ ริต และให้ ส ัง่ พัก การศึก ษานั ก ศึก ษาผู้ นั น้ ในภาคการศึก ษาปกติถ ัด ไปอย่ า งน้ อ ย
๑ ภาคการศึกษา ๒๕.๑.๔ ให้พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ซึ่งข้อ เท็จจริงตามคดีน้ี ผู้ฟ้ องคดี
ได้เ ข้า สอบวิช า Heat Transfer โดยข้อ สอบดัง กล่ า วระบุ เ งื่อ นไข ดัง นี้ การสอบเป็ น แบบ
“เปิด” ตารา อนุ ญาตให้นา Text : Incropera et al, Heat & Mass Transfer เข้าห้องสอบได้ ๑ เล่ม
และอนุ ญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องคานวณได้ทุกชนิด ประกอบกับคาสังคณะวิ
่
ศวกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็ นคาสังที
่ ่กาหนดในหลักการให้นักศึกษารับทราบ กาหนดว่า ในกรณีท่เี ป็ นการสอบแบบ
ปิ ด ต ารา ห้ ามนัก ศึก ษา พก พา จด หรือ สอดแทรกเนื้ อ หาทัง้ ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ไม่เ กี่ย วข้อ ง
กับวิชาทีท่ าการสอบไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดๆ เข้าไปภายในห้องสอบ สาหรับการสอบในแต่ละวิชา นัน้
หากเป็ นคาสังข้
่ อสอบอนุ ญาตให้เปิ ดตารา มีทงั ้ กรณีท่นี าเอกสารเข้าได้แบบอิสระ และแบบมี
เงื่อ นไข โดยค าสังข้
่ อ สอบวิช าที่อ นุ ญ าตให้เ ปิ ดต าราโดยกาหนดเงื่อ นไขนัน้ มีการก าหนด
ในทานองเดียวกัน กล่าวคือ แต่ละวิชามีการกาหนดอนุญาตให้นาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือหนังสือ
เข้าไปในห้องสอบได้ ซึ่งมีความต่างกันไปตามแต่ลกั ษณะเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน แต่ไม่ได้
กาหนดห้ามหรือ อนุ ญ าตให้พ กพา จด หรือสอดแทรกเนื้อหาทัง้ ที่เกี่ ยวข้องหรือ ไม่เ กี่ยวข้อ ง
กับวิชาทีท่ าการสอบไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดๆ เข้าไปภายในห้องสอบ เนื่องจากข้อความดังกล่าว
ถ้าเป็ นกรณีท่หี ้ามจะเป็ นลักษณะคาสังข้
่ อสอบแบบปิ ดตารา ถ้าอนุ ญาตจะเป็ นลักษณะคาสัง่
ข้อสอบแบบเปิ ดตาราโดยไม่มเี งื่อนไข ซึ่งในการสอบแบบเปิ ดต าราโดยมีเงื่ อนไขได้กาหนด
อนุญาตไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว ดังนัน้ การทีจ่ ะตีความว่าเมื่อไม่ได้หา้ มไว้สามารถกระทาได้
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จึงขัดกับวัตถุประสงค์ของการสอบแบบเปิ ดตาราโดยมีเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบกับหากผูฟ้ ้ องคดี
เกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจว่าการกระทาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจะขัดต่ อคาสังข้
่ อสอบที่เป็ น
ความผิดหรือ ไม่ ก็ค วรสอบถามกรรมการที่คุ มสอบเพื่อ ให้เ กิดความชัด เจนก่ อ นได้ รวมทัง้
การที่ผู้ฟ้องคดีเป็ นนักศึกษา ชัน้ ปี ท่ี ๓ ย่อมผ่านการสอบที่มคี าสังข้
่ อสอบเป็ นแบบเปิ ดตารา
โดยมีการก าหนดเงื่อนไขมาแล้ว หลายครัง้ และวิชาที่สอบดังกล่ าวย่อ มมีข้ อกาหนดทานอง
เดียวกับวิชาทีพ่ พิ าท อีกทัง้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดีเคยได้กระทาการในลักษณะทีบ่ ่งชี้
ถึงความไม่เข้าใจคาสังของข้
่
อสอบดังเช่นการกระทาในการสอบวิชาทีพ่ พิ าทมาก่อนแต่อย่างใด
ดังนัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีนากระดาษย่อ จานวน ๕ ฉบับ สอดแทรกในหนังสือเข้าไปในห้ องสอบ
ซึ่ง เอกสารดัง กล่ า วมีก ารจดรายละเอีย ดของสูต รและวิธ ีค ิด ต่ า งๆ ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ทาข้อสอบ การกระทาของผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ นความผิดตามข้อ ๒๕ ของระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฯ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณา
แล้วเห็นว่าการกระทาผิดของผูฟ้ ้ องคดีสมควรได้รบั การลดหย่อนโทษ จึงลงโทษสถานเบาทีส่ ุด
โดยปรับตกในวิชาการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer และให้ทาทัณฑ์บนผู้ฟ้องคดี ซึ่งการ
ลงโทษดัง กล่ า วถือ ว่ า เหมาะสมกับ ความผิด แล้ว แต่ เ นื่ อ งจากโทษเกี่ย วกับ การกระท าผิด
ฐานทุจริต ในการสอบ ตามข้อ ๒๕.๑.๑ ของระเบียบดังกล่าว มิได้กาหนดโทษทัณฑ์บนและ
ภาคทัณฑ์ไว้แต่อย่างใด คงกาหนดไว้เพียงให้ตกในรายวิชาทีท่ ุจริตเท่านัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
มีมติก าหนดโทษทัณ ฑ์บน และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีคาสังตามมติ
่
ดงั กล่ าว จึง เป็ นการกระทา
ทีป่ ราศจากอานาจตามกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในส่วนทีก่ าหนด
โทษทัณ ฑ์บ น และเพิก ถอนประกาศของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ในส่ ว นที่กาหนดโทษภาคทัณ ฑ์
ผูฟ้ ้ องคดี (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๑/๒๕๕๔)
๔. การสอบและประเมิ นผล
กรณี ที่คณะกรรมการสอบการศึ กษาอิ สระเคยเป็ นคู่กรณี กบั ผู้ฟ้องคดี ในคดี พิพาท
ในศาลกรณี อื่นมาก่ อน เมื่ อไม่ ปรากฏข้ อ เท็จจริ ง หรื อ มีพ ยานหลักฐานใดที่ ส นั บสนุ น
อย่ างเป็ นรูปธรรมว่ า การไม่เปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการสอบการศึ กษาอิ สระจะทาให้
การพิ จารณาทางปกครองเกี่ ย วกับผลการสอบการศึ กษาอิ ส ระของผู้ฟ้องคดี มีส ภาพ
ร้า ยแรงจนเสี ย ความเป็ นกลาง การเป็ นกรรมการสอบรายงานการศึ ก ษาอิ ส ระของ
คณะกรรมการสอบการศึ ก ษาอิ ส ระดัง กล่ า ว จึ ง ไม่ เ ป็ นการต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นนักศึก ษาหลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต และได้รบั อนุ มตั ิหวั ข้อ และ
เค้าโครงรายงานการศึกษาอิสระ ต่ อมา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ได้ส อบวิชารายงาน
การศึกษาอิสระ ครัง้ ที่ ๑ แต่ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการสอบการศึกษา
อิส ระ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑) ได้หารือกับประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุ ษยศาสตร์
และสัง คมศาสตร์ (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) แล้ว เห็นว่ าจะครบระยะเวลาการศึก ษาตามหลัก สูต ร
แล้วเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีนารายงานการศึกษาอิสระฉบับที่ย่นื ขอสอบครัง้ ที่ ๑ กลับไปปรับปรุง
แก้ไ ขใหม่ใ ห้ถู ก ต้อ ง โดยมีก าหนดส่ ง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ไ ด้
นารายงานการศึกษาอิส ระที่ปรับปรุง แก้ไขมาส่ งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามเวลาที่กาหนด แต่ได้
นารายงานการศึกษาอิสระที่พยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วไปส่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นรายบุคคล
ระหว่า งวัน ที่ ๒ ถึง วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ต่ อ มา เมื่อ วัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ให้เ จ้าหน้ า ที่แ จ้ง ให้ผู้ฟ้ องคดีไ ปพบผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้สอบถามรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ตามทีไ่ ด้แนะนาแก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมทัง้ ตรวจรายงาน
การศึกษาอิสระแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียงั ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงประเด็นสาคัญให้ครบถ้วน
และมีความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนัน้ ผู้ฟ้องคดียงั ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ของรายงานบางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีมติร่วมกันและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในที่ประชุมว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการสอบเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ตนไม่ได้มโี อกาสเตรียมตัวเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงได้ย่นื ฟ้อง
ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการสอบ
ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเมื่อ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่าผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิย่นื ขอสอบรายงานการศึกษา
อิส ระได้อีก ๑ ครัง้ แต่ เ นื่ อ งจากผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ห มดระยะเวลาการศึก ษาตามหลัก สู ต รแล้ ว
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยจึง มีมติอนุ มตั ิให้ผู้ฟ้องคดีสอบการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๒
ซึง่ คณบดีคณะมนุ ษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) อนุ มตั ิ
ให้ ผู้ ฟ้ องคดี เ ข้ า สอบในวัน ที่ ๓ สิง หาคม ๒๕๔๗ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ย่ ืน หนั ง สือ ต่ อ อธิก ารบดี
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น เพื่อ ขอเปลี่ย นคณะกรรมการสอบการศึก ษาอิส ระครัง้ ที่ ๒ ทัง้ ชุ ด
เนื่ องจากเห็ น ว่ า คณะกรรมการสอบ มี อ คติ แ ละไม่ ใ ห้ ค วามเป็ นธรรม แก่ ผู้ ฟ้ องคดี
แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นหนังสือต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ เพื่อขอ
เปลี่ย นประธานกรรมการสอบการศึก ษาอิส ระครั ้ง ที่ ๒ แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ ได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการชุดเดิมกับกรรมการสอบการศึกษาอิสระครัง้ ที่ ๑ เป็ นกรรมการสอบ และผลการสอบ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ได้ ย่ ืน อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณบดีบ ัณ ฑิต วิท ยาลัย
แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
เปลีย่ นคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระชุดใหม่
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การประกาศผลการสอบวิช าการศึก ษาอิส ระเป็ น การใช้อ านาจตามกฎหมายของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นคาสังทางปกครอง
่
๑
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เป็ นกรรมการผู้ทาการพิจารณาวินิจฉัย เพื่อสรุปผลและดาเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ จัดทา
คาสังทางปกครอง
่
แม้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะมิใช่เจ้าหน้าทีผ่ มู้ คี าสังทางปกครองโดยตรง
่
แต่กอ็ าจ
๒
ถูก คัดค้านเกี่ยวกับสภาพความเป็ นกลางได้ต ามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว ิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ ซึ่งหลักความเป็ นกลางของเจ้าหน้ าที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของคู่กรณี และหากปรากฏว่าเจ้าหน้ าที่ผู้มอี านาจพิจารณาทางปกครองไม่มคี วามเป็ นกลาง
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่มคี วามเป็ นกลางและเหตุดงั กล่าวมีสภาพร้ายแรง คาสังทางปกครอง
่
ทีอ่ อกโดยการพิจารณาทางปกครองเช่นว่านัน้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้
๑-๒

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕
ฯลฯ
ฯลฯ
“คาสังทางปกครอง”
่
หมายความว่า
(๑) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท่มี ผี ลเป็ น การสร้างนิติสมั พันธ์ข้นึ ระหว่างบุค คลในอัน ที่จะก่อ
เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการถาวรหรือชัวคราว
่
เช่น การสังการ
่
การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ การวินิจฉัยอุ ทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบีย น แต่ ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ
(๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๖ ในกรณี ม ีเ หตุ อ่ื น ใดนอกจากที่บ ัญ ญัติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๑๓ เกี่ ย วกับ เจ้ า หน้ า ที่ห รือ กรรมการ
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง มีส ภาพร้ายแรงอัน อาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ น กลาง
เจ้าหน้าทีห่ รือกรรมการผูน้ นั ้ จะทาการพิจารณาทางปกครองในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้า ผู้นัน้ เห็น เองว่า ตนมีก รณีด ัง กล่ า ว ให้ผู้นัน้ หยุ ดการพิจ ารณาเรื่อ งไว้ก่อ นและแจ้ง ให้ผู้บ ัง คับบัญ ชา
เหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคดั ค้านว่าผู้นัน้ มีเหตุ ดงั กล่ าว หากผู้นัน้ เห็น ว่าตนไม่มเี หตุ ต ามที่ค ดั ค้านนัน้ ผู้นัน้ จะทาการ
พิจารณาเรือ่ งต่อไปก็ได้แต่ตอ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผู้บงั คับบัญชาของผู้นัน้ หรือ คณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นัน้ เป็ น กรรมการอยู่
มีคาสังหรื
่ อมีมติโดยไม่ชกั ช้า แล้วแต่กรณีว่าผูน้ นั ้ มีอานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรือ่ งนัน้ หรือไม่
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ในภายหลัง สาหรับกรณีของข้อเท็จจริงตามคดีน้ี แม้ผฟู้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ จะเป็ น คู่ ก รณี ก ัน ในศาลปกครองชัน้ ต้ น และผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ม ีห นั ง สือ คัด ค้า นการแต่ ง ตัง้
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เป็ นคณะกรรมการสอบการศึกษาอิส ระครัง้ ที่ ๒ ก็ต าม แต่ ก็ไม่ปรากฏว่ า
มีพยานหลักฐานใดทีส่ นับสนุ นว่าการไม่เปลีย่ นแปลงคณะกรรมการสอบนัน้ ทาให้การพิจารณา
ทางปกครองเกี่ยวกับผลการสอบของผู้ฟ้องคดีมสี ภาพร้ายแรงจนเสียความเป็ นกลาง อีกทัง้
มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดีขยายเวลาการศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษและอนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดี
เข้าสอบรายงานการศึก ษาอิส ระครัง้ ที่ ๒ ในวัน ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ย่อ มแสดงให้เ ห็นว่ า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามให้โอกาสผู้ฟ้องคดีตามสมควรแล้ว ดังนัน้ การเป็ นกรรมการสอบรายงาน
การศึกษาอิสระของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่เป็ นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครองฯ พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๕๓๖/๒๕๕๔)
๕. การสาเร็จการศึกษา
การพิ จ ารณาว่ า นั ก ศึ ก ษาจะได้ ร บั ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ยมอัน ดับ หนึ่ ง หรื อ ไม่
จะต้ อ งพิ จ ารณาเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ส าเร็จ การศึ ก ษาแล้ ว โดยพิ จ ารณาจากการเรี ย น
การลงทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับ ซึ่งมีผลใช้ บงั คับในขณะที่นักศึกษา
สาเร็จการศึกษากาหนดไว้ หาใช่ พิจารณาจากข้อบังคับฉบับที่ ใช้ บงั คับในขณะนักศึกษา
ได้ เข้ าศึ กษาไม่ เมื่ อข้ อเท็จจริ งปรากฏว่ า ผู้ส าเร็จการศึ กษามีคุณสมบัติครบถ้วนที่ จะ
ได้ ร บั ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ยมอัน ดับ หนึ่ งตามหลัก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนด การที่
สภามหาวิ ท ยาลัย อนุ ม ตั ิ ปริ ญ ญาให้ บุ ค คลดัง กล่ า วโดยไม่ อ นุ ม ตั ิ ให้ ไ ด้ เ กี ย รติ นิ ยม
อันดับหนึ่ ง จึงเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีส มัค รเรีย นปริญ ญาตรีต่ อ เนื่ อ ง ๒ ปี หลัก สู ต รแพทย์ แ ผนไทยบัณ ฑิต
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) เมื่อภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา
๒๕๔๖ ซึง่ ในขณะนัน้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๒๓ ยังคงใช้บงั คับอยู่ ซึง่ หลักสูตรดังกล่าวกาหนดโครงสร้างในการศึกษาว่าต้องศึกษา
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๘ หน่ ว ยกิต และก าหนดตารางเรีย นไว้ ๕ ภาคการศึก ษาหรือ ๒ ปี ค รึ่ง
โดยข้อ ๒๑.๑ ของข้อ บัง คับ ดัง กล่ า วได้ก าหนดคุ ณ สมบัติข องนั ก ศึก ษาที่จ ะมีส ิท ธิไ ด้ร ับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไว้ว่า ๒๑.๑.๑ จะต้องสอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลา
ในหลักสูตร ๒๑.๑.๒ ไม่เคยสอบได้คะแนนลาดับขัน้ U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร ๒๑.๑.๓
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ไม่ เ คยเรีย นซ้ า ชุ ด วิช าใดเพื่อ ยกระดับ คะแนน และ ๒๑.๑.๔ มีชุ ด วิช าสะสมของล าดับ H
เป็ นจานวนตัง้ แต่สามในสี่ขน้ึ ไปของชุดวิชาทัง้ หมด ต่อมา ได้มกี ารยกเลิกข้อบังคับฉบับดังกล่าว
และได้ป ระกาศใช้ ข้อ บัง คับ ฉบับ ใหม่ เ มื่อ ปี ๒๕๔๘ โดยก าหนดคุ ณ สมบัตินั ก ศึก ษาที่ จ ะ
ได้รบั ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไว้เช่นเดียวกับข้อบังคับเดิม เพียงแต่เปลี่ยนหลักเกณฑ์
ในข้อ ๒๑.๑.๑ เป็ นข้อ ๖๔ (๑) (ก) คือ สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลา
ในหลักสูตรการศึกษานัน้ ๆ ต่อมา สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓)
ได้พ ิจ ารณาข้อ ๖๔ (๑) (ก) ของข้อ บัง คับ ฉบับ ใหม่แ ล้ว มีม ติว่ า จะให้ป ริญ ญาเกีย รตินิ ย ม
แก่นักศึกษาที่ส อบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูต ร
ที่ได้รบั อนุ มตั ิ สาหรับกรณีท่สี าขาวิชากาหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิม่ ขึ้นเพราะผู้สมัค ร
เรียนใช้วุฒ ิก ารศึก ษาไม่ต รงตามคุ ณ สมบัติท่กี าหนด จะไม่มสี ิทธิได้ร บั ปริญ ญาเกีย รตินิย ม
ตามข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร ปรากฏว่า
เมื่อผู้ฟ้องคดีเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีมผี ลการเรียนระดับ H เกิน ๓ ใน ๔ หรือได้
เกรดเฉลีย่ ๓.๗๓ ซึง่ มีคุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตามข้อบังคับฉบับเดิม
แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ ไม่ อ นุ ม ตั ิใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั เกีย รตินิ ยมอัน ดับหนึ่ ง โดยอ้ างว่ าผู้ฟ้ องคดี
ใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สามดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิได้รบั
ปริญญาเกียรตินิยมแพทย์แผนไทยบัณฑิต
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การพิจ ารณาว่ า นัก ศึก ษาจะได้ร บั ปริญ ญาตรีเ กีย รตินิ ย มอัน ดับ หนึ่ ง หรือ ไม่จ ะต้อ ง
พิจารณาเมื่อ นัก ศึก ษาได้ส าเร็จการศึก ษาแล้ว โดยพิจ ารณาจากการเรีย น การลงทะเบีย น
และหลัก เกณฑ์อ่ ืนๆ ตามที่ข้อ บังคับกาหนดไว้ กรณีจงึ ต้อ งพิจารณาว่า ในขณะที่นักศึกษา
สาเร็จการศึกษานัน้ มหาวิทยาลัยได้ใช้ขอ้ บังคับฉบับใดเป็ นหลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการศึกษา
หาใช่พจิ ารณาจากข้อบังคับฉบับทีใ่ ช้บงั คับในขณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาไม่ ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ได้ศกึ ษาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี
๒ ปี และจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ การพิจารณาเกี่ยวกับการจบ
การศึกษาและการได้ร บั เกียรตินิ ยมจึงต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีก่ าหนดและมีผลใช้บงั คับอยู่
ขณะนัน้ และเมื่อพิจารณาข้อบังคับฉบับใหม่แล้วเห็นว่า การกาหนดหลักสูตรแพทย์แผนไทย
บัณ ฑิต หลัก สูต รปริญ ญาตรีต่ อ เนื่อ ง ๒ ปี ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ นัน้ กาหนดให้ผู้ท่จี ะสมัค ร
เข้าศึกษาอาจใช้คุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่งได้ใน ๔ กรณี ซึง่ การกาหนดระยะเวลาการศึกษา
ให้แตกต่างกันตามคุณสมบัติท่กี าหนดย่อมมีผลให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาที่จะใช้จริงสาหรับ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่
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หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตแตกต่ างกันด้วย นอกจากนี้ การที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) จัดทาคู่มอื การศึกษาให้เป็ นทีเ่ ข้าใจโดยสุจริตว่าผู้สมัคร
เข้าศึกษาโดยไม่มปี ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี ครึ่ง ย่อมทาให้ผู้ส มัครเข้าใจได้ว่าระยะเวลา
ดังกล่ าวเป็ นระยะเวลาในหลัก สูต รการศึกษานัน้ ๆ ดังนัน้ การที่ ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๓ พิจารณา
และมีมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมตามข้อ ๖๔ (๑) (ก) จึงเป็ นเพียงการ
หาแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อ ๖๔ (๑) (ก) ว่ามีความหมายอย่างไร อัน เป็ นเรื่องกระบวนการ
ภายในของฝ่ า ยปกครอง ไม่ใ ช่ เ ป็ น การใช้อ านาจกระท าการโดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมายที่ม ี
ผลกระทบต่ อ สิทธิห รือ หน้ าที่ของผู้ฟ้ อ งคดีใ ห้ไ ด้รบั ความเดือ ดร้อ นหรือ เสียหายแต่ อ ย่างใด
แม้มติดงั กล่ าวจะไม่ส อดคล้อ งกับคุ ณสมบัติข องผู้เ ข้ารับการศึกษาที่กาหนดไว้แตกต่ างกัน
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามก็ไม่ได้ชแ้ี จงให้ชดั เจนตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการรับสมัครว่า ผูท้ ่สี มัครในคุณสมบัติ
ข้อใดจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ปริญญาตรีเกียรตินิยม ถ้า ใช้ระยะเวลาในการศึกษา
เกินกว่า ๒ ปี ดังนัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้จบการศึกษาโดยใช้เวลาในการศึกษา ๕ ภาคการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรการศึกษากาหนด และมีผลคะแนนตามหลักเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยฯ
กาหนด จึงมีส ิทธิได้รบั ปริญ ญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง การที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุ มตั ิ
ปริญญาให้ผู้ฟ้องคดีโ ดยไม่ได้อ นุ มตั ิให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง จึงเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่
ตามที่ก ฎหมายก าหนด พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สามพิจารณาอนุ มตั ิใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ร บั
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่มคี าพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๘๕/๒๕๕๔)
๖. การพ้นสภาพการเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๗. การดาเนิ นกิ จการการศึกษา
๗.๑ การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น นอกจากจะมี ห น้ า ที่ ใ นการจัด ท า
บริ ก ารสาธารณะเรื่ อ งการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานแล้ ว ยัง มี ภ าระหน้ าที่ พิ เ ศษในการเป็ น
หน่ วยงานที่ ส นั บสนุ นการผลิ ตบัณ ฑิ ตของคณะครุศ าสตร์และศึ กษาศาสตร์ มีหน้ าที่
ในการสอน สาธิ ต การสอน วิ จ ัย ทดลองด้ า นการเรี ย นการสอน พัฒ นานวัต กรรม
ทางการศึกษา ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู และเป็ นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิ ชาชี พ รวมทัง้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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เป็ นศู น ย์ ก ลางของการเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละผลงานวิ จัย ด้ า นการเรี ย นการสอน
ตามวัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึ ง ก าหนดให้ ค รอบครัว ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มรับ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
ทางการศึ กษาตามความเหมาะสมและความจาเป็ น และเมื่อ เงิ นค่ าใช้ จ่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา มิ ใช่ เงิ นที่ อยู่ในความหมายของเงิ นงบประมาณที่ ได้ รบั การจัดสรร
จากรัฐ เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยรายบุ ค คลในระดับ การศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน ดัง นั ้น การที่
อธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยฯ อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อ ๑๐ ของข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วยโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศเพื่อเรียกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยฯ จึงไม่เป็ นการ
ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
สรุปข้อเท็จจริ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มหี นังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้ปกครองของนักเรียนไปชาระเงิน
ดังกล่ าวซึ่งค้างชาระมาตัง้ แต่ ปีก ารศึก ษา ๒๕๔๕ ถึงปี การศึกษา ๒๕๔๗ ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่ า
การออกประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขัดต่อพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนประกาศฉบับดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นสถานศึกษาซึง่ เป็ นส่วนราชการในสังกัด
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และมีห น้ า ที่ใ นการจัด ท าบริก ารสาธารณะ
เรื่อ งการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานเพื่อ ให้ส อดคล้อ งและสนั บ สนุ น ภารกิจ ของรัฐ ตามมาตรา ๔๓๓

๓

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔๓ บุ ค คลย่ อ มมีส ิทธิเ สมอกัน ในการรับการศึกษาขัน้ พื้น ฐานไม่น้ อ ยกว่า สิบสองปี ท่รี ัฐ จะต้อ งจัด ให้
อย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๙๕

ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐ ประกอบกับ มาตรา ๑๐๔
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะได้รบั การจัดสรรงบประมาณเงินอุ ดหนุ นทัวไปเป็
่
นค่ าใช้จ่ายรายบุค คลในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน แต่เนื่องจากโรงเรียนมีภาระหน้าที่พเิ ศษนอกเหนือจากภาระหน้าทีข่ องสถานศึกษา
ของรัฐที่จดั การศึก ษาขัน้ พื้นฐานทัว่ ไป โดยเป็ น หน่ ว ยงานที่ส นับ สนุ นการผลิต บัณฑิต ของ
คณะครุศาสตร์/ศึก ษาศาสตร์ มีหน้ าที่ในการสอน สาธิต การสอน วิจยั ทดลองด้านการเรียน
การสอน พัฒ นานวัต กรรมทางการศึก ษา ฝึ ก ประสบการณ์ ว ิช าชีพ ครู และเป็ น โรงเรีย น
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางของการเผยแพร่ความรูแ้ ละผลงานวิจยั ด้านการเรียน
การสอนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ โรงเรียนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘
วรรคหนึ่ง (๒)๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกาหนดให้ครอบครัว
ต้ อ งมีส่ ว นร่ ว มรับ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยทางการศึ ก ษาตามคว ามเหมาะสมและความจ าเป็ น
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
จัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานในส่ ว นที่ม ิไ ด้ ร ับ การอุ ด หนุ น จากรัฐ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง อาศัย อ านาจ
ตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๗) ๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ. ๒๕๔๑
๔-๕

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่น้ อยกว่า
สิบสองปีทร่ี ฐั ต้องจัดให้อย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๘ ให้ม ีก ารระดมทรัพ ยากรและการลงทุ น ด้า นงบประมาณ การเงิน และทรัพ ย์ ส ิน ทัง้ จากรัฐ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิ ช าชีพ สถาบัน ศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จดั การศึกษาดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็ น ผู้จดั และมีส่ว นร่วมในการ
จัด การศึก ษา บริจ าคทรัพ ย์ ส ิน และทรัพ ยากรอื่น ให้แ ก่ ส ถานศึก ษา และมีส่ ว นร่ ว มรับ ภาระค่ า ใช้จ่ า ยทางการศึก ษา
ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๓ อธิการบดีมอี านาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริห ารกิจการของมหาวิท ยาลัย ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บและข้อ บังคับ ของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๙๙๖

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

และข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่าย
เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ในระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน อีก ทัง้ เงินค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาดังกล่ าว มิใช่เป็ นเงินที่อ ยู่ใ น
ความหมายของเงินงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรจากรัฐเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายรายบุคคลในระดับ
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน และการออกประกาศดัง กล่ าวเป็ น ไปตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย แล้ว
ประกาศพิพ าทจึง ไม่ ข ดั หรือ แย้ง กับ มาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยฯ
และไม่ขดั หรือแย้งกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฯ ดังนัน้ ประกาศดังกล่าว
จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๔/๒๕๕๔)
๗.๒ การจัดการเรียนการสอน
การที่ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรัฐ ประชาสัม พัน ธ์ ห ลัก สู ต รที่ จ ะเปิ ดสอน
ต่ อสาธารณชนไว้อย่างไร ย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายที่ จะต้ องดาเนิ นการจัดการเรียน
การสอนให้ เป็ นไปตามที่ ได้ให้ ข้อมูลไว้ นัน้ เมื่อข้ อเท็จจริ งปรากฏว่ า การจัดการเรียน
การสอนมิ ได้เป็ นไปตามที่ ได้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นเหตุให้นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนได้รบั
ความเสี ย หายอัน เนื่ องมาจากมี ค วามคาดหวัง โดยชอบธรรมและเชื่ อ มันในข้
่
อ มู ล
ดัง กล่ า ว ถื อ เป็ นการกระท าละเมิ ด อัน เกิ ด จากการละเลยต่ อ หน้ าที่ ต ามที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายอันได้แก่ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาที่ได้ชาระ
ให้แก่สถาบันคืนแก่นักศึกษา
สรุปข้อเท็จจริ ง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) เปิดสอนหลักสูตรทัศนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศาสตร์ ซึง่ เป็นหลักสูตรใหม่ทส่ี ภามหาวิทยาลัยรามคาแหงมีมติอนุ มตั ใิ ห้เปิดสอน
หลักสูตรดังกล่าว ทัง้ นี้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยอินเดียนาว่า
คณาจารย์จากคณะทัศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา จะเดินทางมาสอนหลักสูตรดังกล่าว
และในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ประกาศโฆษณา
ข้อมูลรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในแผ่นพับโฆษณา ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ได้สมัครเป็ นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ภาคภาษาอังกฤษ โดยเชื่อประกาศโฆษณาข้อมูล
รายละเอียดการจัด การเรีย นการสอนหลักสูต รดัง กล่ าวว่ า ในระยะแรกจะมีนักทัศ นศาสตร์
ชาวอเมริก ันมาดูแ ลตรวจรัก ษา และมีค ณาจารย์จากมหาวิท ยาลัยอินเดียนามาทาการสอน
นักศึกษาให้จนกว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศาสตร์รุ่นแรกได้ จึงตัดสินใจ
ลงทะเบียนเรียนเป็ นเงินจานวน ๑๓๓,๖๖๐ บาท แต่เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแล้วปรากฏว่า

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๙๙๗

ไม่เป็นไปตามทีป่ ระชาสัมพันธ์ไว้ อีกทัง้ ยังให้ผฟู้ ้ องคดีไปเรียนรวมกับหลักสูตรภาคภาษาไทย
ในบางวิชา ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ขอยกเลิก การลงทะเบียนนั ก ศึก ษาพร้อ มกับขอให้ค ืนเงินที่ไ ด้ชาระ
ไปแล้ว ซึ่ง ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีหนังสือ แจ้งคืนเงินให้กบั ผู้ฟ้อ งคดีรวมเป็ นเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยังคืนเงินไม่ครบถ้วนจึง มีหนังสือขอรับเงินส่วนที่ยงั ขาดอยู่
จานวน ๙๒,๐๖๐ บาท แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีคนื เงินส่วนทีย่ งั ขาดอยูใ่ ห้กบั ผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะเปิดสอนหลักสูตรทัศนศาสตร์บณ
ั ฑิต ได้มกี ารประชาสัมพันธ์
ต่ อ สาธารณชนว่ า การเรีย นการสอนในระยะแรกจะมีนัก ทัศ นศาสตร์ช าวอเมริกัน มาดู แ ล
ตรวจรัก ษาและมีค ณาจารย์จ ากมหาวิท ยาลัย อิน เดีย นามาท าการสอนนัก ศึก ษาให้จ นกว่ า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศาสตร์รุ่นแรกได้ ทาให้ผู้ฟ้องคดีซง่ึ มีความคาดหวัง
โดยชอบธรรมและมีความเชื่อมันว่
่ าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะสามารถ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ตามที่ประกาศไว้ จึงตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าว ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็ นไปตามทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลไว้ต่อสาธารณชน การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มอี าจารย์
จากมหาวิท ยาลัย อิน เดีย นามาท าการสอน ส่ ว นอาจารย์ช าวต่ า งประเทศที่ม าสอนก็ไ ม่ไ ด้
รับ ผิด ชอบทัง้ ภาคการเรีย น และมีก ารจัด ให้ นั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต รภาษาอัง กฤษไปเรีย น
รวมกับ หลักสูตรภาษาไทยในบางวิชา อีกทัง้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏจากค าชี้แจงของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า คณะอนุ ก รรมการปรับ ปรุ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาได้ พ ิจ ารณาตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ไม่ ม ีค วามพร้ อ ม
ด้า นคณาจารย์ผู้ส อน และวัส ดุอุ ปกรณ์ ใ นการเปิ ดสอนและฝึ ก ปฏิบ ัติ และยังได้ดาเนิ นการ
เปิ ด สอนหลัก สูต รดังกล่ า วไปโดยที่ยงั ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึก ษา ดัง นั น้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่อ าจด าเนิ น การจัด การเรีย นการสอนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ขอ้ มูลไว้ จึงเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ให้ต้องปฏิบตั ิ และการทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้เข้าเรียนไปแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็ นการยอมรับมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เมื่อการกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นเหตุให้
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหายอันเนื่องมาจากมีความคาดหวังโดยชอบธรรมและเชื่อมันในข้
่ อมูล
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ให้ไว้ต่อสาธารณชน จึงได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมาสมัคร
เข้า ศึก ษาหลัก สูต รทัศ นศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าทัศ นศาสตร์ ภาคภาษาอัง กฤษ ซึ่ง ต้ อ ง
เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็ นจานวนเงิน ๑๓๓,๖๖๐ บาท สูงกว่าหลักสูตรภาคภาษาไทย
การกระทาของผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ โดยอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒)
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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จึงเป็ นการกระทาละเมิด ต่ อ ผู้ฟ้อ งคดีอนั เกิดจากการละเลยต่ อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ให้ต้องปฏิบตั ิ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี
ได้ช าระเงิน ไปแล้ว จ านวน ๑๓๓,๖๖๐ บาท ซึ่ง ถือ เป็ น ค่ า เสีย หายที่เ ป็ น ผลโดยตรงจาก
การกระทาละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง แต่ผู้ฟ้องคดีได้รบั ประโยชน์จากการเข้าศึกษาไปแล้ว
บางส่ ว น พิพ ากษาให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ชดใช้ ค่ า เสีย หายให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีจ านวนสามในสี่
ของค่าเสียหายทัง้ หมด คิดเป็ นเงิน ๑๐๐,๒๔๕ บาท โดยหักส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั อนุ มตั ใิ ห้คนื
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่ างๆ ไปแล้ว เป็ นเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท คงเหลือ เงินค่ าเสียหายที่
ผู้ฟ้อ งคดีมสี ิทธิท่จี ะได้รบั อีกเป็ นจานวนเงิน ๕๘,๖๔๕ บาท นับแต่ว นั ที่คาพิพากษาถึงที่สุ ด
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระคืนทัง้ หมด
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๕)

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

บทที่ ๒๗
คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การที่ ห น่ วยงานของรัฐ หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ จะใช้ ดุ ล พิ นิ จมี ค าสัง่ มิ ใ ห้
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ นั ้น จะต้ อ งค านึ งถึ ง การปฏิ บัติ หน้ าที่ ต ามกฎหมายของ
หน่ วยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะและประโยชน์ ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
และจะต้ องได้ความว่าข้อมูลข่าวสารมีลกั ษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง
(๑) ถึง (๗) แห่ งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เท่ านั น้ ดังนัน้
การที่ ผ้ถู กู ร้องเรียนขอเอกสารในส านวนการสอบสวนเพื่ อด าเนิ นคดี กบั บุคคลที่ ผ้ขู อ
เห็นว่าได้ นาเรื่องอันเป็ นเท็จมากล่าวหาตน ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ อนั ชอบธรรมตามกฎหมาย
ประกอบกับข้อเท็จจริ งปรากฏแต่ เพียงว่าผู้ขอได้ดาเนิ นการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพื่ อดาเนิ นคดี ตามกฎหมายกับผู้ร้องเรียนเท่ านั น้ โดยไม่ปรากฏว่ ามีพฤติ การณ์ ทาให้
ผู้ร้อ งเรี ย นต้ อ งรับภัย ใดๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการข่ มขู่ กลันแกล้
่
ง หรื อ ท าอันตรายต่ อ ชี วิ ต
และร่างกาย กรณี จึงไม่ปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ ผ้ขู อทราบ
จะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ อัน ตรายแก่ ผ้ รู ้ อ งเรี ย นนอกเหนื อ ไปจากการใช้ สิ ท ธิ
ที่ ผ้ขู อพึงมีตามกฎหมาย ดังนัน้ การปฏิ เสธไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ แก่ผ้ขู อโดยอ้ างว่า
ผู้ขออาจนาไปใช้ กระทาการอื่ นอันละเมิ ดต่ อกฎหมายต่ อผู้ร้องเรียนและพยาน จึ งเป็ น
การใช้ดลุ พิ นิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๑) ได้รบั หนังสือร้องเรียน
กล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่า มีพฤติการณ์ใช้อานาจหน้าทีใ่ นตาแหน่ งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ และมีพฤติกรรมอื่นทีไ่ ม่เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ จึงมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนปรากฏว่าไม่มพี ยานหลักฐานใดยืนยันได้ว่ามีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ แต่ เ ห็น ว่ า พฤติ ก ารณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น การกระท าผิด วินั ย อย่ า งไม่ ร้า ยแรง
ฐานไม่อุทศิ เวลาของตนให้แก่ราชการ จึงเห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่ให้งดโทษภาคทัณฑ์ไว้
โดยให้ว่ากล่ าวตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ต่ อมา ผู้ฟ้องคดีมหี นังสือถึงผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑
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ขอตรวจดูและคัดเอกสารในสานวนการสอบสวนทัง้ หมดเพื่อใช้ในการฟ้องคดีบุคคลทีน่ าข้อความ
อันเป็ นเท็จ มาร้อ งเรีย นกล่ าวโทษผู้ฟ้ อ งคดี แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ปฏิเ สธไม่เ ปิ ดเผยเอกสาร
หลายรายการ โดยให้เหตุผลว่า การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และความปลอดภัยของ
พยานและผู้ร้องเรียนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยืน่ อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อ มูล ข่าวสาร ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่ นดิน และการบังคับ ใช้ก ฎหมาย คณะที่ ๒ (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) ได้มคี าวินิจฉัยให้
ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย จึง นาคดีมาฟ้ อ งขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผฟู้ ้ องคดีตามทีข่ อ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดี
อาจนาข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั ไปใช้กระทาการอื่นอันละเมิดต่ อกฎหมายต่อผู้รอ้ งเรียนและพยาน
อีก ทัง้ การให้เ ปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสารดัง กล่ าวแก่ ผู้ฟ้อ งคดีย่อมคาดหมายได้ว่าต่อ ไปภายหน้ า
คงไม่มใี ครกล้าร้องเรียนและให้การเป็ นพยาน เพราะกลัวจะถูกเปิ ดเผยชื่อ อันจะทาให้ตนถูกฟ้องคดี
หรืออาจทาให้ได้รบั อันตรายประการอื่น นัน้ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะนาข้อมูลข่าวสารทีข่ อให้เปิ ดเผย
ไปใช้ในการฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ก็มใิ ช่เหตุท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะต้องนามาคานึงถึง
ในการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยได้ เพราะการทีห่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะใช้ดุลพินิจมีคาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้นัน้ จะต้องคานึงถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะและประโยชน์ ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน และจะต้องได้ความว่าข้อมูลข่าวสารมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๗)๑ แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการฯ เท่านัน้ อย่างไรก็ดี
๑

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีคาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยก็ไ ด้ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิห น้าที่ต ามกฎหมายของหน่ ว ยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะ
และประโยชน์ของเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อ ให้เกิดความเสีย หายต่ อ ความมันคงของประเทศ
่
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างประเทศ หรือ
ความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่
ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารทีน่ ามาใช้ในการทาความเห็นหรือคาแนะนาภายในดังกล่าว
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๐๑

แม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ คาดหมายว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็ นเหตุให้ไม่มผี ู้ใดกล้า
ร้องเรียนซึง่ เป็ นเหตุผลทีพ่ อรับฟงั ได้กต็ าม แต่การทีจ่ ะนาเหตุดงั กล่าวมาประกอบการพิจารณา
ตัด สิท ธิไ ม่ ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั ข้อ มูล ข่า วสารก็อ าจก่ อ ให้เ กิด การกลัน่ แกล้ง กล่ า วหาระหว่ า ง
ข้า ราชการได้ง่ า ยยิ่ง ขึ้น และจะเกิด ความไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ ช่ น เดีย วกัน ส าหรับ
มติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ
และสอบสวนเรื่อ งราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย นัน้ มติค ณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวมุ่งคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานเพื่อมิให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม แต่การที่
ผู้ ฟ้ องคดีข อข้อ มู ล ข่ า วสารเพื่อ ด าเนิ น คดีก ับ บุ ค คลที่ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า น าเรื่อ งอัน เป็ น เท็ จ
มาร้อ งเรีย นผู้ฟ้ องคดีนั น้ ถือ เป็ นสิทธิอ ันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ฟ้ อ งคดี และไม่ อ าจ
ถือได้ว่าเป็ นการไม่ ชอบธรรมต่อ ผู้ร้องเรียน อีกทัง้ ข้อเท็จจริงก็ปรากฏแต่ เพียงว่ า ผู้ฟ้อ งคดี
ได้ดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายเท่านัน้ โดยไม่ปรากฏว่า
มีพฤติการณ์ทาให้ผู้รอ้ งเรียนต้องรับภัยใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการข่มขู่ กลันแกล้
่
ง หรือทาอันตราย
ต่อชีวติ และร่างกาย ดังนัน้ เมื่อไม่ปรากฏเหตุ อนั ควรสงสัยว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ผูฟ้ ้ องคดีทราบจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายนอกเหนือไปจากการใช้สทิ ธิทผ่ี ู้ฟ้องคดี
พึงมีตามกฎหมาย การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังไม่
่ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้
เพิก ถอนค าสัง่ ไม่ เ ปิ ด เผยข้อ มูล ข่ า วสารของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และค าวินิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ข อง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๕๕)
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึง่ การเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่ มผี ใู้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผูอ้ ่นื
(๗) กรณีอ่นื ตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๒๘
คดีปกครองเกี่ยวกับภาษี อากรและค่าธรรมเนี ยม
๑. ภาษี อากร
๑.๑ ภาษี เงิ นได้
กรณี ที่ ก รมสรรพากรมี ค าสั ง่ อายั ด บัญ ชี เ งิ นฝากผู้ ค้ า งช าระภาษี อากร
ภายหลังจากที่ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทาที่ ก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่รฐั (คตส.)
มีคาสังอายั
่
ดบัญชี เงิ นฝากดังกล่าวแล้ว คาสังอายั
่
ดทัง้ สองเป็ นการอายัดของเจ้าหน้ าที่
ที่ใช้อานาจตามที่กฎหมายให้อานาจไว้เพื่อดาเนิ นการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และมิ ใช่ การอายัดของเจ้าหนี้ ตามคาพิ พากษาในคดี แพ่ง จึงมิ ใช่ เป็ นการ
อายัดซา้ แต่ กรมสรรพากรจะออกคาสังอายั
่
ดที่ มีข้อกาหนดให้ บุคคลผู้รบั คาสังกระท
่
า
ในสิ่ งที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ หรือหากปฏิ บตั ิ กต็ ้ องรับผิ ดในความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นไม่ได้
ดังนัน้ เมื่อคาสังอายั
่
ดของ คตส. ยังมีผลอยู่ ซึ่ งหากธนาคารฝ่ าฝื นคาสังดั
่ งกล่ าวอาจมี
กรณี ที่ธนาคารต้ องรับผิ ดในความเสียหายที่ จะเกิ ดขึ้น อีกทัง้ การที่ธนาคารยังคงเก็บรักษา
เงิ นในบัญ ชี เงิ นฝากของผู้ค้ า งช าระภาษี ไ ว้ ภ ายใต้ ค าสัง่ อายัด ของ คตส. ค าสัง่ อายัด
ของกรมสรรพากรก็หามีผลกระทบต่ อบุริมสิ ทธิ หรือการบังคับชาระหนี้ ในฐานะเจ้ าหนี้
ภาษี อากรของกรมสรรพากรไม่ กรมสรรพากรจึงไม่สามารถออกคาสังให้
่ ธนาคารนาส่งเงิ น
จากบัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ค้ า งช าระภาษี อ ากรได้ การที่ ก รมสรรพากรมี ค าสัง่ ดัง กล่ า ว
จึ งเป็ นการสร้างภาระให้ เกิ ดแก่ ธนาคารในฐานะผู้รบั ฝากเงิ นเกิ นสมควรและเป็ นการ
ใช้ดลุ พิ นิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีป ระกอบธุ ร กิจ การธนาคารพาณิชย์ ได้ร บั ค าสังจาก
่
คตส. อายัด เงิน
ในบัญชีเงินฝากของผู้รอ้ งสอดที่มอี ยู่ในธนาคารผูฟ้ ้ องคดี ต่อมา กรมสรรพากร (ผูถ้ ูกฟ้องคดี)
ได้แ จ้งผลการประเมินภาษีเ งินได้บุค คลธรรมดาแก่ ผู้ร้อ งสอดและให้ผู้ร้อ งสอดทัง้ สองชาระ
ค่าภาษีอากรภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รับหนังสือ แต่ผู้รอ้ งสอดทัง้ สองไม่นาเงินมาชาระภายใน
กาหนด ผู้ถู กฟ้ อ งคดีจงึ ออกค าสังอายั
่ ดสิทธิเ รียกร้องของผู้ร้อ งสอดทัง้ สองในบัญ ชีเงินฝาก
ธนาคารผู้ฟ้องคดี โดยห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีจาหน่ าย จ่าย หรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวของผูร้ อ้ งสอดทัง้ สองให้แก่บุคคลอื่นใด และให้ผฟู้ ้ องคดีส่งเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าว

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๐๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดี โดยบัญชีเงินฝากดังกล่าวถูกอายัดไว้ก่อนแล้วตามคาสังของ
่
คตส. ทีย่ งั มิได้
ยกเลิกหรือเพิกถอนคาสังนั
่ น้ แต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการออกคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นการ
อายัดซ้อนและเป็ นการกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสัง่
ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคาสังอายั
่ ดตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร และเรียก
ให้ผฟู้ ้ องคดีส่งเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีกต็ าม คาสังอายั
่ ดของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ก็ไม่มผี ลเป็นการยกเลิก เพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงคาสังของ
่
คตส. แต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยังคง
มีหน้าทีผ่ กู พันและปฏิบตั ติ ามคาสังของ
่
คตส. ดังกล่าวต่อไป และการออกคาสังอายั
่ ดของ คตส.
และคาสังอายั
่ ดของผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นการอายัดโดยเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ช้อานาจตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้
เพื่อดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมิใช่การอายัดของเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาในคดีแพ่ง จึงมิใช่เป็ นกรณีอายัดซ้าตามนัยมาตรา ๒๙๐๒ แห่งประมวลกฎหมาย
๑

ประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๒ ภาษีอากรซึง่ ต้องเสียหรือนาส่งตามลักษณะนี้ เมือ่ ถึงกาหนดชาระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนาส่ง ให้ถอื เป็น
ภาษีอากรค้าง
เพื่อให้ได้รบั ชาระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมอี านาจสังยึ
่ ดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผู้ต้องรับผิด
เสียภาษีอากรหรือนาส่งภาษีอากรได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร โดยมิตอ้ งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสัง่ อานาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้
รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้
ในจัง หวัด อื่น นอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด หรือ นายอ าเภอมีอ านาจเช่ น เดีย วกับ อธิบ ดี
ตามวรรคสอง ภายในเขตท้อ งที่จงั หวัดหรือ อ าเภอนัน้ แต่ ส าหรับนายอ าเภอนัน้ จะใช้อ านาจสังขายทอดตลาดได้
่
ต่ อ เมื่อ
ได้รบั อนุญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
วิธีก ารยึด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน ให้ป ฏิบ ัติต ามประมวลกฎหมายวิธีพ ิจ ารณาความแพ่ ง โดยอนุ โ ลม
ส่วนวิธกี ารอายัดให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีอ่ ธิบดีกาหนดโดยอนุมตั ริ ฐั มนตรี
เงิน ที่ไ ด้จ ากการขายทอดตลาดดัง กล่ า ว ให้ห ัก ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้จ่ า ย ในการยึด และขายทอดตลาดและ
เงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คนื แก่เจ้าของทรัพย์สนิ
ผูต้ อ้ งรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ ุคคลด้วย
๒
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๙๐ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยดึ หรืออายัดทรัพย์สนิ อย่ างใดของลูกหนี้ตามคาพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ นัน้ ซ้าอีก แต่ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเช่นว่านี้
มีอานาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้องต่ อศาลที่ออกหมายบังคับให้ยดึ หรืออายัดทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อให้ศาลมีคาสังให้
่ ตนเข้าเฉลี่ย
ในทรัพย์สนิ หรือเงินทีข่ ายหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ได้ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคาขอเช่นว่ามานี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผูย้ ่นื คาขอไม่สามารถเอาชาระได้จาก
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เจ้าพนักงานผูม้ อี านาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรในอันทีจ่ ะสังยึ
่ ดหรืออายัดทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เพื่อชาระค่าภาษีอากรค้างให้มสี ิทธิขอเฉลี่ยในทรัพย์สนิ ที่เจ้าพนักงานดังกล่ าวได้ยดึ หรืออายัด ไว้ก่อนแล้วเช่นเดียวกับเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาตามความในวรรคหนึ่ง แต่ถา้ เจ้าพนักงานมิได้ยดึ หรืออายัดไว้ก่อน ให้ขอเฉลีย่ ได้ภายในบังคับบทบัญญัตวิ รรคสอง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๐๕

วิธ ีพ ิจ ารณาความแพ่ ง เช่ น กัน และเมื่อ ค าสัง่ ทัง้ สองดัง กล่ า วยัง ไม่ ม ีก ารยกเลิก เพิก ถอน
หรือเปลี่ยนแปลงไป จึงยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และเป็ นผลให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับคาสัง่
หรืออยู่ภายใต้บงั คับของคาสังยั
่ งคงมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ติ ามคาสังดั
่ งกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จะออกค าสัง่ อายัด ที่ม ีข้อ ก าหนดให้ บุ ค คลผู้ ร ับ ค าสัง่ กระท าในสิ่ง ที่ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัติไ ด้
หรือหากปฏิบตั กิ ต็ อ้ งรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้ ดังนัน้ แม้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีจะมีอานาจ
ออกคาสังอายั
่ ดทรัพย์สนิ ของผูร้ อ้ งสอดทัง้ สองในฐานะผูต้ อ้ งรับผิดเสียภาษีอากรตามมาตรา ๑๒
แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม แต่เมื่อในขณะออกคาสังดั
่ งกล่าว คตส. ได้มคี าสังอายั
่ ดไว้ก่อนแล้ว
และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทราบดีอ ยู่แ ล้ว ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ส ามารถปฏิบตั ิต ามค าสังของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีไ ด้
หรือ หากปฏิบ ัติต ามค าสัง่ ดัง กล่ า วของผู้ถู ก ฟ้ องคดี ถ้า ต่ อ มาศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองได้มคี าสังให้
่ เงินในบัญชีเงินฝากนัน้ ตกเป็ นของแผ่นดิน ก็ย่อมไม่ม ี
ทรัพย์ส ินให้ศ าลสังริ
่ บหรือ สังให้
่ ต กเป็ นของแผ่นดิน ซึ่ง ผู้ฟ้ อ งคดีจะต้อ งรับผิดในจานวนเงิน
ที่ข าดไปอัน เป็ น ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น ตามข้อ ๗ ๓ ของประกาศคณะปฏิรูป การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบ
การกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รฐั หรือหากไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังอายั
่ ดของผู้ถูกฟ้องคดี

ในกรณีท่ยี ดึ ทรัพย์สนิ เพื่อขายทอดตลาดหรือจาหน่ ายโดยวิธอี ่นื คาขอเช่นว่านี้ให้ย่นื ก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วนั
นับแต่วนั ทีม่ กี ารขายทอดตลาดหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ ายทอดตลาด หรือจาหน่ายได้ในครัง้ นัน้ ๆ
ในกรณีทอ่ี ายัดทรัพย์สนิ ให้ยน่ื คาขอเสียก่อนสิน้ ระยะเวลาสิบสีว่ นั นับแต่วนั ชาระเงินหรือส่งทรัพย์สนิ ตามทีอ่ ายัดไว้
ในกรณียดึ เงิน ให้ยน่ื คาขอเสียก่อนสิน้ ระยะเวลาสิบสีว่ นั นับแต่วนั ยึด
เมื่อ ได้ส่ ง ส าเนาค าขอให้เ จ้า พนัก งานบัง คับ คดีแ ล้ว ให้เ จ้า พนัก งานบัง คับ คดีง ดการจ่ า ยเงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน
ตามค าบังคับไว้จนกว่าศาลจะได้ม ีค าวินิ จฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้ม ีคาสัง่ ประการใดและส่ งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ทราบแล้ว
ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบตั ไิ ปตามคาสังเช่
่ นว่านัน้
ในกรณีท่เี จ้าหนี้ตามคาพิพากษาผู้ยดึ สละสิทธิในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ดาเนินการบังคับคดีภายในเวลา
ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนด ผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ย่นื คาร้องตามมาตรา ๒๘๗ หรือ ตามมาตรา ๒๘๙ มีสทิ ธิขอให้ดาเนินการ
บังคับคดีต่อไป
คาสังอนุ
่ ญาตของศาลตามวรรคแปดให้เป็นทีส่ ุด
๓
ประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็ น ประมุข ฉบับ ที่ ๓๐
เรือ่ ง การตรวจสอบการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่รฐั ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ข้อ ๗ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ตามข้อ ๕ ไม่แจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์ส ิน
ที่ถูก ยึด ยักย้าย จาหน่ า ย หรือ จ่ายโอนทรัพ ย์ส ิน ที่ถู กอายัด ให้ถือ ว่าทรัพ ย์ส ิน ที่เกี่ย วข้อ งดังกล่ าวเป็ น ทรัพ ย์ส ิน ที่ไ ด้ม า
โดยไม่ชอบและเป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการร่ารวยผิดปกติหรือเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ หรือเป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทาความผิด
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในกรณีทห่ี น่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๖ ไม่ดาเนินการตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบกาหนดตามข้อ ๖ หากมีกรณี
เกิดความเสียหายขึน้ จากการทีไ่ ม่ดาเนินการนัน้ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๐๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ก็อาจมีค วามผิดต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา ๓๕ ทวิ๔ แห่งประมวลรัษฎากรได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดียงั คงเก็บรักษาเงินในบัญชีเงินฝากของผูร้ อ้ งสอดทัง้ สองไว้ภายใต้คาสังอายั
่ ด
ของ คตส. คาสังอายั
่ ดของ คตส. ก็หามีผลกระทบต่อบุรมิ สิทธิหรือการบังคับชาระหนี้ตามคาสัง่
ของผู้ถู กฟ้ อ งคดีในฐานะเจ้าหนี้ ภาษีอ ากรตามกฎหมายไม่ สิทธิของผู้ถู กฟ้ อ งคดียงั คงมีอ ยู่
ตามประมวลรัษฎากรในการที่จะได้รบั ชาระหนี้ค่าภาษีอากร ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ไม่สามารถ
ออกคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีนาส่งเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้รอ้ งสอดทัง้ สอง ในขณะที่ คตส. มีคาสัง่
อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผูร้ อ้ งสอดทัง้ สองดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีออกคาสังให้
่
ผู้ฟ้องคดีนาส่งเงินในบัญชีเงินฝากของผู้รอ้ งสอดทัง้ สองดังกล่าว จึงเป็ นการออกคาสังที
่ ่เป็ นการ
สร้างภาระให้เกิดแก่ผฟู้ ้ องคดีในฐานะผูร้ บั ฝากเงินของผูร้ อ้ งสอดทัง้ สองเกินสมควร และเป็ นการ
ใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คาสังดั
่ งกล่าวจึงเป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่โดยทีใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีได้มคี าสังถอนอายั
่
ดทรัพย์สนิ
ของผู้ร้องสอดทัง้ สองแล้ว เหตุ แห่งการฟ้องคดีน้ีจงึ หมดสิ้นไป ศาลจึงไม่จาต้องออกคาบังคับให้
เพิกถอนค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดี พิพ ากษาแก้ค าพิพ ากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น เป็ น ให้
จาหน่ายคดีน้อี อกจากสารบบความ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๕๕)
๑.๒ ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๑.๓ ภาษี บารุงท้องที่
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. ค่าธรรมเนี ยม
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๔

ประมวลรัษฎากร
มาตรา ๓๕ ทวิ ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในกรณีผกู้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการผู้จดั การ ผูจ้ ดั การ หรือผู้แทนของนิตบิ ุคคลนัน้
ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ จะพิสจู น์ได้ว่า ตนมิได้มสี ่วนในการกระทาความผิดของนิตบิ ุคคลนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๒๙
คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิ การสังคม
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. การทางานของคนต่างด้าว
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๓๐
คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิ น
๑. ราชการส่วนกลาง
ยังไม่มขี อ้ มูล
๒. ราชการส่วนภูมิภาค
๒.๑ จังหวัด
ยังไม่มขี อ้ มูล
๒.๒ อาเภอ
ในการเลื อ กผู้ใ หญ่ บ้ า น แม้ ว่ า คณะกรรมการเลื อ กจะมี อ านาจวิ นิ จฉั ย
เกี่ยวกับผลการตรวจนับบัตรลงคะแนน และมีมติ ให้ ทาการตรวจนับคะแนนใหม่ ตามที่
ข้ อ ๒๐ ของข้ อ บัง คับ กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กผู้ใ หญ่ บ้ า น พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้ อานาจไว้ ก็ต าม แต่ เ มื่อ การนั บ คะแนนใหม่ ทุ กครัง้ ได้ ผ ลคะแนนแตกต่ า งกันและ
ไม่ อ าจถื อ ได้ ว่ า ผลการนั บ คะแนนครัง้ ใดถูก ต้ อ ง ประกอบกับข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า
การเก็บรักษาหีบบัตรมิ ได้เป็ นไปตามที่ข้อ ๒๓ ของข้อบังคับเดียวกันกาหนดไว้ จึงถือได้ว่า
เป็ นกรณี ที่ยงั มีความเคลือบแคลงสงสัยในผลการนับคะแนน และเป็ นการกระทาที่ ไม่ได้
ปฏิ บตั ิ ตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรื อวิ ธีการอันเป็ นสาระสาคัญ ตามที่ กฎหมายกาหนดไว้
จึ ง เป็ นการด าเนิ นการที่ ไ ม่ ช อบด้ วยกฎหมาย ดัง นั น้ การที่ ปลัด อาเภอออกหนั ง สื อ
แสดงหลัก ฐานการเป็ นผู้ใ หญ่ บ้ า นในกรณี ดัง กล่ า วนี้ จึ ง เป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิง่ อาเภอสากเหล็ก (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้ประกาศ
ให้มกี ารเลือกผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ท่ี ๖ ตาบลวังทับไทร กิง่ อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจติ ร ในวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๔๗ ซึง่ มีผสู้ มัคร ๒ คน คือ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ และผูฟ้ ้ องคดี ผลปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๖ ได้ ค ะแนน ๑๒๑ คะแนน ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ๑๒๐ คะแนน บัต รเสีย ๑๙ ใบ โดยรวมแล้ ว
มีบ ัต รออกเสีย งเท่ า กัน กับ จ านวนผู้ ม าใช้ส ิท ธิ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ป ระท้ว งและเรีย กร้อ งให้ ม ีก าร
นับ คะแนนใหม่ คณะกรรมการเลือ กจึง ให้ม ีก ารนับ คะแนนใหม่เ ป็ น ครัง้ ที่ ๒ ผลปรากฏว่ า

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๑๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้สมัครทัง้ สองได้คะแนนเท่ากัน แต่เมื่อรวมบัตรเสีย ด้วยแล้ว บัตรออกเสียงมีจานวนเกินกว่า
ผูม้ าใช้สทิ ธิ จึงต้องนับคะแนนใหม่เป็ นครัง้ ที่ ๓ ผลปรากฏว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ได้คะแนน ๑๒๐
คะแนน ผูฟ้ ้ องคดีได้คะแนน ๑๒๑ คะแนน คณะกรรมการเลือกจึงประกาศให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั การ
เลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้าน และนาหีบบัตรเลือกตัง้ ไปเก็บไว้ท่สี ถานีตารวจภูธรกิง่ อาเภอสากเหล็ก
พร้อมทัง้ รายงานผลการเลือกผู้ใหญ่ บ้านไปยัง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ว่าการลงคะแนนเป็ นไปโดย
เหตุการณ์ปกติ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือรายงานให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจติ ร (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ทราบ แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ มีหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี าสังให้
่ ยกเลิกการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จัดให้มกี าร
เลือกใหม่ภายใน ๑๕ วัน จากนัน้ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ จึงกาหนดให้มกี ารเลือ กผู้ใ หญ่ บ้านใหม่
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื หนังสืออุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ไม่เห็นด้วยกับคาอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี จึงส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕)
พิจารณา พร้อมทัง้ สังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ระงับการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นไว้ก่อน ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ มีห นัง สือ แจ้ง ผู้ฟ้ องคดีว่ากระทรวงมหาดไทยมีคาสังให้
่ ยกอุ ทธรณ์ เนื่องจากการเลือ ก
ผู้ใ หญ่ บ้านในวันที่ ๑๘ มีน าคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการเลือ กได้นับ คะแนนในครัง้ แรกแล้ว
ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ได้คะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ได้รบั เลือกเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ เพีย งแต่ ย งั ไม่ไ ด้ด าเนิ น การทางธุ ร การ หากผู้ส มัค รหรือ ผู้ม ีส ิท ธิเ ลือ กผู้ใ ดเห็น ว่ า
การเลือกเป็ นไปโดยมิชอบ จะต้องใช้สทิ ธิคดั ค้านต่ อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงควรมีคาสังแต่
่ งตัง้
ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๖ เป็ นผู้ใ หญ่บ้าน ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังยกเลิ
่
กประกาศที่ใ ห้มกี ารเลือ ก
ผู้ใหญ่บ้านและได้ออกหนังสือสาคัญการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ได้รบั เลือก
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกหนังสือสาคัญแสดงการเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ นให้แก่ผฟู้ ้ องคดีโดยระบุความเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ค ณะกรรมการเลือ กได้ ม ีม ติใ ห้ ท าการตรวจนั บ คะแนนใหม่ เนื่ อ งจาก
มีก ารคัด ค้ า นเกี่ย วกับ การนั บ คะแนนและการวินิ จ ฉั ย บัต รเสีย ในการนั บ คะแนนครัง้ แรก
และเนื่องจากบัตรออกเสียงมีจานวนเกินกว่าจานวนผู้มาใช้สทิ ธิใ นการนับคะแนนครัง้ ที่สอง
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แม้จะเป็ นการดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง๑ ของข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นการดาเนินการตามอานาจ
หน้ าที่ท่กี ฎหมายก าหนดไว้โดยชอบก็ตาม แต่ โดยที่การนับคะแนนทัง้ สามครัง้ ได้ผ ลคะแนน
แตกต่างกันและไม่อาจถือได้ ว่าผลการนับคะแนนครัง้ ใดถูกต้อง อีกทัง้ คณะกรรมการเลือ ก
ได้ยกเลิกการนับคะแนนในครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ และดาเนินการนับคะแนนใหม่ จากนัน้ ประกาศ
ให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามผลการนับคะแนนครัง้ ที่ ๓ แต่ต่อมากลับมีการ
ประกาศให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ เป็ นผู้ได้รบั การเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้านตามผลการนับคะแนนครัง้ ที่ ๑
นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการเลือกนาหีบบัต รไปเก็บรักษาไว้ท่สี ถานีตารวจภูธ รกิ่งอ าเภอ
สากเหล็ก โดยสภาพของหีบบัตรที่ไม่มกี ารปิ ดเทปกาวโดยรอบฝาหีบ บัตรดีถูกมัดรวมกันไว้
๒๔๒ ใบ บัตรเสียคณะกรรมการเลือกมิได้สลักคาว่า “เสีย” ในบัตรทุกๆ ใบ และไม่มกี ารลงชื่อ
กรรมการกากับในบัตรเสีย บัตรเลือกไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกไว้ การกระทาของคณะกรรมการเลือก
ดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นต่ อข้อ ๒๓๒ ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ นฯ และเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญ
ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ จึงเป็นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ เมื่อกระบวนการดาเนินการ
ของคณะกรรมการเลือกเป็ นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในผล
การนับคะแนน การออกหนังสือสาคัญแสดงหลักฐานการเป็ นผู้ใหญ่บ้านให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖
ย่อมเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงหลักฐาน
การเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ โดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึงวันทีม่ กี ารออกหนังสือดังกล่าว

๑-๒

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๐ ถ้าการลงคะแนนหรือการนับคะแนนไม่สามารถกระทาได้เนื่องจากการเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภยั หรือ
เหตุนอกอานาจอย่างอื่น ให้คณะกรรมการเลือกประกาศงดลงคะแนน หรือนับคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๙ ให้นายอาเภอกาหนด
วัน ลงคะแนนใหม่ภ ายในสามวันนับแต่ วนั ที่ไ ด้ร บั ทราบว่าเหตุนัน้ ได้ส งบแล้ว และต้อ งประกาศให้ราษฎรได้ทราบล่ว งหน้ า
ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามวัน ตามแบบ ผ.ญ. ๑๐ ท้ายข้อบังคับนี้
การตรวจนับ คะแนน ให้ก รรมการกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๖ ท้ายข้อ บังคับ นี้ ถ้าปรากฏว่ามีบตั รเลือ ก
เกิน จานวนผู้มาใช้ส ิทธิเลือก คณะกรรมการเลือ กต้องจัดให้มกี ารลงคะแนนใหม่ หรือดาเนิน การตามวรรคหนึ่งโดยอนุ โลม
แต่ถา้ จานวนบัตรออกเสียงเท่ากันหรือน้อยกว่าจานวนผูม้ าใช้สทิ ธิเลือก ให้ถอื ว่าการเลือกนัน้ สมบูรณ์
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๒๓ เมื่อ การนับ คะแนนสิ้น สุ ดลงแล้ว ให้ค ณะกรรมการเลือ กเก็บบัต รเลือ กที่ใ ช้นับคะแนนแล้ว บัน ทึก
การเลือ กตามแบบ ผ.ญ. ๑๑ ประกาศผลการเลือ กหนึ่ง ฉบับ ตามแบบ ผ.ญ. ๗ และแบบกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๖
ท้ายข้อบังคับนี้ ทีใ่ ช้กรอกคะแนนแล้วบรรจุในหีบบัตรเลือก ส่วนบัตรเสียนัน้ ให้บรรจุซอง หรือห่อไว้เป็ นส่วนต่างหาก โดยมิให้
ปะปนกับบัตรเลือกอื่น และให้เก็บไว้ดว้ ยกันในหีบบัตรเลือกแล้วปิดหีบบัตรเลือกใส่กุญแจ ประจาครังทั
่ บรูกุญแจไว้ และให้เอา
กระดาษปิดทับช่องใส่บตั รเลือก โดยลงชื่อคณะกรรมการเลือกกากับไว้บนกระดาษนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ใ ห้กระทาโดยเปิดเผยต่อหน้า
ประชาชนซึง่ อยู่ ณ ทีน่ นั ้ และนาหีบบัตรเก็บรักษาไว้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ส่ ว นการเลือ กตัง้ ผู้ใ หญ่ บ้า นใหม่ เ ป็ น ภาระหน้ า ที่ข องผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่จ ะต้อ งดาเนิน การ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผูใ้ หญ่บ้านฯ ศาลไม่จาต้องมีคาบังคับ
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๔)
๓. ราชการส่วนท้องถิ่ น
๓.๑ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๒ องค์การบริ หารส่วนตาบล
๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
กรณี ที่มีผ้คู ดั ค้านผลการเลือกตัง้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลว่า
ผู้ที่ได้ รบั เลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลระบุในใบสมัครรับเลือกตัง้ ว่าใช้ เหตุ
ยกเว้นวุฒิการศึกษา กรณี เคยดารงตาแหน่ งสมาชิ กสภาตาบล โดยไม่มีพยานหลักฐานใด
ที่ยืนยันได้ว่าเคยเป็ นสมาชิ กสภาตาบล นัน้ แม้จะไม่ปรากฏพยานเอกสารที่ แสดงให้ เห็นว่า
ผู้ที่ ไ ด้ ร บั เลื อ กตัง้ เป็ นนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเคยด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
สภาตาบลซึ่ งเป็ นเหตุยกเว้ นวุฒิการศึ กษา ตามมาตรา ๕๘/๑ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ต าม แต่ เ มื่ อ มี พ ยานบุคคลส่ วนใหญ่ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกับ
ต าแหน่ งกรรมการสภาต าบลให้ ถ้ อ ยค าว่ า บุ ค คลดัง กล่ าวด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สภาตาบลจริ ง จึงน่ าเชื่อว่าผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ นัน้ เคยดารงตาแหน่ งกรรมการสภาตาบลมาก่อน
จึ ง เป็ นผู้มี คุ ณ สมบัติ และไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มในการสมัค รรับ เลื อ กตัง้ เป็ นนายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ ส มัค รรับ เลือ กตัง้ เป็ น นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
บางพระ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการเลือ กตัง้ ปรากฏว่า นาย บ. เป็ นผู้ได้รบั
เลือกตัง้ ผู้ฟ้องคดีได้คดั ค้านผลการเลือกตัง้ ดังกล่าวต่อนายอาเภอนครชัยศรี (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ว่า นาย บ. เป็ นผู้ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
เนื่องจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ ระบุในใบสมัครรับเลือกตัง้ ว่าใช้เหตุยกเว้น
วุฒกิ ารศึกษา กรณีเคยดารงตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยไม่มพี ยานหลักฐานใด
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๑๓

ทีย่ นื ยันได้ว่า นาย บ. เคยเป็นสมาชิกสภาตาบลบางพระในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบเชื่อได้ว่า นาย บ. เคยเป็ นกรรมการ
สภาตาบลบางพระ (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ หมู่ท่ี ๔ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ และ
ได้รบั เลือกเป็ นกรรมการสภาตาบลบางพระอีกวาระหนึ่งในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ลาออกไปสมัครแข่งขันเป็ นผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ ได้รบั เลือก ภายหลัง
จากนัน้ นาย บ. ก็มไิ ด้เ ป็ นกรรมการสภาต าบลบางพระอีก แต่ หนังสือ รับรองบุค คลที่ใ ช้ย่นื
ในการสมัครระบุว่า นาย บ. เคยเป็ นสมาชิกสภาตาบลบางพระในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จริง ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห าร
ส่ ว นต าบลฯ วินิ จ ฉั ย ว่ า นาย บ. มิไ ด้เ ป็ น ผู้ข าดคุ ณ สมบัติห รือ มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามนั ย
มาตรา ๕๘/๑ แห่ งพระราชบัญญัติเ ดียวกัน นาย บ. จึง มีส ิทธิลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายก
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางพระได้ต ามกฎหมาย ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจงึ มีห นั ง สือ แจ้ง ค าวินิจฉั ย
ดังกล่ าวให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบ นอกจากนี้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีได้มหี นังสือ แจ้งให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางพระแจ้งความดาเนินคดีกบั นาย บ. กรณีใช้เอกสารเท็จในการสมัครรับเลือกตัง้
ต่ อ มา ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางพระได้เ ข้า แจ้ง ความร้อ งทุ ก ข์ก ล่ า วโทษนาย บ.
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรอ าเภอนครชัยศรี อย่างไรก็ต าม ผู้ถูก ฟ้องคดีเ ห็นว่ า
นาย บ. ยังมิได้ปฏิบตั กิ ารใดในทางทีอ่ าจเป็ นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ
หรือเสียหายแก่ราชการ จึงยังไม่อาจใช้อานาจตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลฯ ได้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนคาวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดีทร่ี บั รองคุณสมบัตขิ องนาย บ. ว่าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ
สมัครรับเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ตามกฎหมาย
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อเท็จจริง รับฟงั ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์
ข้อ เท็จ จริง ตามที่ผู้ฟ้ องคดีก ล่ า วอ้ า ง แต่ ไ ม่ ป รากฏพยานเอกสารที่แ สดงให้เ ห็น ว่ า นาย บ.
เคยดารงต าแหน่ งกรรมการสภาต าบลหรือ ไม่ อย่างไรก็ต าม เมื่อ พิจารณาจากถ้อ ยคาของ
พยานบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการดารงตาแหน่ งกรรมการสภาตาบลบางพระ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
ซึ่งเป็ นตาแหน่ งตามข้อ ๕๓ ของประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๓

ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ข้อ ๕ ให้ต าบลที่จดั ระเบียบบริห ารตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับ นี้มสี ภาตาบลประกอบด้วยคณะกรรมการ
สภาตาบลซึง่ มีกานันท้องทีเ่ ป็นประธานกรรมการสภาตาบล ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่บา้ นในตาบลและแพทย์ประจาตาบลนัน้ เป็ นกรรมการ
สภาตาบลโดยตาแหน่ง และกรรมการสภาตาบลผูท้ รงคุณวุฒหิ มูบ่ า้ นละหนึ่งคนซึง่ ราษฎรในหมูบ่ า้ นเป็นผูเ้ ลือก
ให้สภาตาบลมีทป่ี รึกษาสภาตาบลหนึ่งคน ซึง่ แต่งตัง้ จากปลัดอาเภอหรือพัฒนากรท้องทีแ่ ละมีเลขานุการสภาตาบล
หนึ่งคน ซึง่ แต่งตัง้ จากครูประชาบาลในตาบลนัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๑๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕ แม้ม ีพยานบุ คคลบางส่ วนให้ถ้อยค าว่ า นาย บ. ไม่เคยด ารงต าแหน่ งดังกล่ าว
บางส่วนให้ถอ้ ยคาว่าไม่แน่ใจ หรือไม่ทราบหรือน่าจะเป็ น แต่เมื่อมีพยานบุคคลส่วนใหญ่ทงั ้ ทีเ่ ป็ น
และเคยเป็ นกรรมการสภาตาบลบางพระ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ ได้ให้ถ้อยคาว่า นาย บ. เคยดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า นาย บ. เคยดารงตาแหน่ งกรรมการสภาตาบลบางพระ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ จริง
นาย บ. จึงมีคุณสมบัตติ ามมาตรา ๕๘/๑ (๒)๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็ น
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
มีคาวินิจฉัยว่า นาย บ. มิได้เป็ นผูข้ าดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว จึงเป็นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๙/๒๕๕๔)
๓.๒.๒ การพ้นจากตาแหน่ ง
- การพ้นจากตาแหน่ งด้ วยเหตุมีความประพฤติ ในทางเสื่อมเสี ยหรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ ของสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล
การที่ ป ระธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซึ่ ง ท าหน้ าที่ เ ป็ น
ประธานในการประชุ มสภา สังปิ
่ ดการประชุมทัง้ ที่ ย งั ไม่หมดวาระการประชุ ม โดยไม่ ฟัง
ค าร้ องขอของสมาชิ กเสี ยงส่ วนใหญ่ ที่ ต้ องการให้ ด าเนิ นการประชุ มต่ อไป ถื อเป็ นการ
กระทาผิ ดข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ ท าให้ เสื่ อมเสี ยประโยชน์ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งการกระท า
ดังกล่าวถือได้ ว่าเป็ นการกระทาในฐานะที่ เป็ นสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลด้ วย
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลจึงมีสิทธิ ที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติ ให้ สภาองค์การบริ หาร
๔

พระราชบัญญัติส ภาต าบลและองค์การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ และต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึก ษาตอนปลายหรือ เทีย บเท่ า หรือ เคยเป็ น สมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่
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ส่ วนต าบลมี มติ ให้ ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนต าบลพ้ นจากต าแหน่ งสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้ ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
สรุปข้อเท็จจริ ง
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๑)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๖ ในระเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๑ ได้มกี ารพิจารณาญัตติให้
คณะกรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่ ง ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
กันตังใต้ และได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ รวมทัง้
ทาหน้ า ที่เ ป็ นประธานในการประชุ ม ได้แจ้ง ให้ท่ปี ระชุ มทราบว่า ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ได้ย่นื หนังสือลาออกจากตาแหน่ งแล้ว ดังนัน้ ระเบียบวาระ
การพิจารณาญัตติดงั กล่าวจึงตกไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้จงึ เสนอให้ม ี
การประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการบริหารคนใหม่ในวันเดียวกัน แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยและ
สังปิ
่ ดประชุมโดยไม่มกี ารพิจารณาญัตติอ่นื ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๙ ซึง่ เป็ นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ เห็นว่าเป็ นการกระทาทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของ
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเสนอญัต ติ
เพื่อพิจารณาถอดถอนสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่ อ มา ในการประชุมสภาสมัยวิส ามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๖
เพื่อพิจารณาญัตติไม่ไว้วางใจผูฟ้ ้ องคดี ปรากฏว่ามีราษฎรจานวนหนึ่งส่งเสียงรบกวนการประชุม
และขอให้ยกเลิก การประชุม ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๙ เรียกร้อ งให้มกี ารประชุม
ต่ อ ไปและขอให้ผู้ฟ้ อ งคดีป ฏิบ ัติต ามข้อ บัง คับ กระทรวงมหาดไทยฉบับ ดัง กล่ าว เพื่อ รัก ษา
ความสงบเรียบร้อยในการประชุ ม แต่ ผู้ฟ้องคดีไ ด้สงปิ
ั ่ ด ประชุม ต่ อ มา ได้มกี ารประชุม สภา
สมัยวิส ามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๖ เพื่อ พิจารณาญัตติดงั กล่ าวอีกครัง้ และได้ มรี าษฎร
ส่ ง เสีย งดัง รบกวนอีก ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง สัง่ ให้ ปิ ด ประชุ ม ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๙
เรียกร้องให้ดาเนินการประชุมต่อให้หมดวาระการประชุมโดยให้รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ว นต าบลฯ ทาหน้ าที่ประธานในการประชุมตามข้อ ๒๕ ของข้อ บังคับกระทรวงมหาดไทย
ฉบับเดียวกัน ซึง่ ในการพิจารณาญัตติดงั กล่าว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน ๙ ต่อ ๐ ให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากตาแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลฯ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดงั กล่าว
จึงได้ย่นื อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑๐) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑๐ พิจารณาแล้ว
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๑๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เห็นว่า สมาชิกภาพของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
มติของที่ประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลฯ ที่ให้ผู้ฟ้ องคดีพ้นจากตาแหน่ ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลฯ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยทีม่ าตรา ๕๐ (๒)๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัตวิ ่า นอกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องพ้นจาก
ตาแหน่ งตามวาระแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยังอาจพ้นจากตาแหน่ งเมื่อพ้นจาก
ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ย่อมแสดงให้เห็นว่า ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอาจพ้นจากตาแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้เช่นเดียวกันกับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนอื่น ดังนัน้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีถูกกล่าวหาว่าได้กระทาผิดข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจาก
ได้สงปิ
ั ่ ดประชุมทัง้ ที่ยงั ไม่หมดวาระการประชุม โดยไม่ฟงั คาร้องขอของสมาชิกเสียงส่วนใหญ่
ทีต่ อ้ งการให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการบริหารชุดใหม่แทนตาแหน่ งทีว่ ่าง ทาให้ทป่ี ระชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้รบั ความเสียหาย ซึง่ การกระทาดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นการกระทาในฐานะทีเ่ ป็ น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจึงมีสทิ ธิท่จี ะ
เสนอญัต ติใ ห้ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมีม ติใ ห้ผู้ฟ้ องคดีพ้น จากต าแหน่ ง สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘)๖ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้ และเมื่อ

๕

พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ประธานและรองประธานสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบล
พ้นจากตาแหน่งเมือ่
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) พ้น จากต าแหน่ ง สมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตามมาตรา ๑๒ ซึ่งได้น ามาใช้บงั คับโดยอนุ โ ลม
ตามมาตรา ๔๗
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิน้ สุดลงเมือ่
ฯลฯ
ฯลฯ
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ งเพราะมีความประพฤติในทางทีจ่ ะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือ ก่อ ความไม่ส งบเรีย บร้อ ยแก่อ งค์การบริหารส่ว นตาบลหรือกระทาการอัน เสื่อมเสีย ประโยชน์ ของสภาองค์การบริห าร
ส่วนตาบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่เข้าชื่อ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๑๗

หนังสือของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๙ ที่เสนอญัตติไม่ไว้วางใจผู้ฟ้องคดีนัน้ ได้ระบุ
ข้อ เท็จจริงว่ า ผู้ฟ้ องคดีท าผิดข้อบังคับในการประชุ มสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลกันตังใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๖ ในเรื่อง (๑) ปิ ดประชุมโดยวาระการประชุมยังไม่จบสิ้น
ผิดระเบียบการประชุม (๒) ทาหน้าทีไ่ ม่เป็นกลางในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ไม่รบั ฟงั การหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (๔) ถือความคิดเห็นของตนเอง
เป็ นใหญ่ (๕) ไม่รบั ฟงั คาร้องขอ แนะนา ข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ไม่ ร บั ฟ งั ค าแนะนาให้ด าเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ ม จึงเป็ น ญัต ติท่ีม ี
รายละเอียดข้อ เท็จจริง หรือ พฤติก ารณ์ ท่แี สดงให้เห็นว่าผู้ฟ้อ งคดีไ ด้มคี วามประพฤติในทาง
ที่จ ะน ามาซึ่ง ความเสื่อ มเสีย หรือ ก่ อ ความไม่ ส งบเรีย บร้อ ยแก่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หรือกระทาการอันเสื่อมประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘)
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวแล้ว
ข้อ เท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบลฯ
เพื่อ พิจ ารณาญัต ติ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีพ้ น จากต าแหน่ ง สมาชิก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลฯ
ได้มรี าษฎรทีเ่ ข้าประชุมด้วยส่งเสียงรบกวนการประชุมของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๑ ซึง่ กรณีดงั กล่าว
ยังถือไม่ได้ว่าทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกิดการอลเวงจนผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถรักษา
ระเบียบข้อบังคับการประชุมไว้ได้ ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมสามารถใช้อานาจ
ตามข้อ ๙๗๗ ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยข้อ บังคับกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
ในการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยการตักเตือน
ห้ามปราม หรือสังให้
่ ราษฎรเหล่านัน้ ออกไปเสียจากที่ประชุมได้ ดังนัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้อานาจ

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา และมติดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ฯลฯ
ฯลฯ
๗
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๙๗ ในขณะทีก่ าลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ถ้าผูใ้ ดละเมิดระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อยในทีป่ ระชุมขึน้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจตักเตือนห้ามปรามให้ถอนคาหรือบังคับให้กล่าว
คาขอขมาหรือห้ามมิให้พดู ต่อไปหรือจะสังให้
่ ผลู้ ะเมิดออกไปเสียจากทีป่ ระชุมก็ได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๑๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามข้อ ๒๔๘ ของข้อบังคับดังกล่าวสังปิ
่ ดประชุมโดยไม่ได้ดาเนินการตามข้อ ๙๗ จึงไม่ชอบ
ด้วยข้อบังคับดังกล่าว และเป็ นการสังปิ
่ ดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากยังมี
ระเบียบวาระการประชุมทีค่ า้ งการพิจารณาอยู่ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีจะกระทามิได้ตามข้อบังคับข้อเดียวกัน
และเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ จานวน ๙ คน ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิก สภาที่มาประชุ ม จานวน ๑๒ คน ได้ร้อ งขอให้เ ปิ ดประชุ ม ต่ อ ไปโดยให้ร องประธาน
สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลฯ เป็ น ประธานในที่ประชุม เพื่อ ดาเนิน การประชุมตามวาระ
การประชุมทีเ่ หลือ กรณีจงึ ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมข้อ ๒๕๙ ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวแล้ว การประชุมสภาหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้สงปิ
ั ่ ดประชุมไปแล้ว จึงชอบด้วยกฎหมาย
แม้รองประธานสภาเป็ นผู้ร่วมลงมติด้วย แต่รองประธานสภาก็เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลที่ไ ด้ร บั เลือ กตามมติข องสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตามมาตรา ๔๘ ๑๐ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลฯ การลงมติข องรองประธานสภา
จึงเป็ นการลงมติในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยคนหนึ่งตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘)
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ดังนัน้ การลงมติดว้ ยคะแนนเสียง ๙ เสียง จึงมีจานวนไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดแล้ว มติทใ่ี ห้ผฟู้ ้ องคดี
พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ จึงเป็ นมติทช่ี อบด้วยกฎหมาย เมื่อการ
เสนอญัตติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๙ ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๑ เพื่อให้พจิ ารณาลงมติ
ให้ผู้ฟ้องคดีพน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ การประชุมภายหลังจากที่
ผูฟ้ ้ องคดีสงปิ
ั ่ ดประชุมสภาฯ และการลงมติดว้ ยคะแนนเสียงจานวนสามในสีข่ องจานวนสมาชิกสภา
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ เป็ นการประชุมและการลงมติโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
๘-๙

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๒๔ โดยปกติให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนัน้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะสังปิ
่ ดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุมมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
เห็นว่าทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกิดการอลเวงจนมิสามารถรักษาระเบียบข้อบังคับการประชุมไว้ได้
ข้อ ๒๕ ภายใต้บงั คับข้อ ๒๔ ถ้าประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสังปิ
่ ดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรวมกันไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ าประชุมขอร้อง
ให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดาเนินการประชุมต่อไปโดยให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานในทีป่ ระชุม
ถ้ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนัน้ ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ ๒๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การประชุมต่อไปในข้อนี้ตอ้ งมีสมาชิกครบองค์ประชุม
๑๐
พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายอาเภอแต่งตัง้ ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๑๙

ที่ ๑๑ มีมติให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ จึงเป็ นการกระทา
ทีช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๔)
- การพ้ น จากตาแหน่ ง ด้ ว ยเหตุข าดประชุ ม สภาติ ด ต่ อ กัน โดยไม่ มี
เหตุอนั สมควร
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้ นายอาเภอมีอานาจหน้ าที่ สอบสวน
และวิ นิ จฉั ย เมื่ อ มี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกับ สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลผู้ใดสิ้ นสุดลง ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ กฎหมายไม่ได้ กาหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธีการสอบสวนไว้ ดังนัน้ การที่ นายอาเภอแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
เพื่ อ แสวงหาข้ อเท็จจริ ง และพยานหลักฐานมาประกอบการวิ นิ จฉั ย โดยได้ มี การแจ้ ง
ข้อกล่าวหาเพื่อให้ โอกาสผู้ถกู กล่าวหารับทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โต้ แย้ งแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็ นการดาเนิ นการสอบสวนที่ เพี ยงพอจะมีคาวิ นิจฉั ย
ได้แล้ว กระบวนการออกคาสังของนายอ
่
าเภอจึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสมาชิ กสภา
ที่ถกู กล่าวหายอมรับว่าได้ขาดประชุมสภาสามครัง้ ติ ดต่ อกันจริ ง โดยไม่ยื่นใบลาให้ ถกู ต้ อง
ตามระเบียบของทางราชการ ทัง้ ที่ โดยพฤติ การณ์ แล้ วอยู่ในวิ สยั ที่ บุคคลดังกล่ าวจะยื่ น
ใบลาได้ จึงถือเป็ นการขาดประชุ มสภาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คาสังของนายอ
่
าเภอ
ที่ วินิจฉั ยให้ สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลผู้นัน้ สิ้ นสุดลงตาม
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่ งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
สานักทอง หมู่ท่ี ๑ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สานัก ทองมีห นังสือ ถึงนายอาเภอเมือ งระยอง (ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑) รายงานว่า ผู้ฟ้ อ งคดีขาด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ลาและไม่มเี หตุอนั สมควร
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขาดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควรจริง สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลของผู้ฟ้ อ งคดีจงึ สิ้นสุ ดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๔)
และวรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๒๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นชอบกับความเห็นดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คาวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าวเป็นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากกระทาโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอนของกฎหมาย อีกทัง้ การขาดประชุมสภา
สามครัง้ ติดต่ อกันของผู้ฟ้องคดีเป็ นการขาดการประชุมโดยมีเหตุ อนั สมควร จึงนาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยประธานกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จจริง ได้แ จ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีเ ข้าใจถึง ประเด็นที่ผู้ฟ้ อ งคดี
ถูกกล่าวหาว่าขาดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครัง้ ติดต่อกัน ในวัน เดือน ปี
ใดบ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ขาดประชุมสภาตามที่ถูกกล่าวหาจริง แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการประชุมไม่มวี าระสาคัญเร่งด่วน และเข้าใจว่าการนับจานวนสามครัง้ ติดต่อกันจะไม่นับ
รวมกันระหว่างสมัยสามัญกับสมัยวิสามัญ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปว่ า ผู้ฟ้ องคดี
ขาดประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลส านักทองสามครัง้ ติดต่ อ กันโดยไม่มเี หตุ ผ ลจริง
ประกอบกับข้อเท็จจริง ปรากฏว่ า ผู้ฟ้ องคดีมกั จะขาดประชุ มสภาบ่อ ยครัง้ สมาชิก ภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ฟ้องคดีจงึ สิน้ สุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๔)๑๑
และวรรคสอง๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบลฯ ผู้ถู กฟ้ องคดี
ที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้
ผูฟ้ ้ องคดีทราบ ถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดง

๑๑-๑๒

พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิน้ สุดลง เมือ่
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
ฯลฯ
ฯลฯ
เมื่อมีขอ้ สงสัย เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗) ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นทีส่ ุด
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๒๑

พยานหลักฐานของตนแล้วตามมาตรา ๓๐๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ทัง้ นี้ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯ บัญญัติให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอ านาจหน้ าที่ส อบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่อ งที่
ผู้ฟ้ องคดีข าดประชุ ม สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล แต่ ก ฎหมายไม่ไ ด้ก าหนดหลัก เกณฑ์
และวิธกี ารสอบสวนไว้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาประกอบการวินิจฉัย จึงเป็ นการดาเนินการสอบสวน
ที่เ พีย งพอจะมีค าวินิ จฉัย ได้แ ล้ว กระบวนการออกค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ว ินิจ ฉัย ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาฯ ของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลงจึงชอบด้วยกฎหมาย
กรณี ท่ีผู้ฟ้ องคดีอ้างว่า การขาดประชุ มสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล
สามครัง้ ติดต่อกันมีสาเหตุมาจากธุร ะส่วนตัวและอาการป่วยของผูฟ้ ้ องคดี โดยทีผ่ ู้ฟ้องคดีไม่ย่นื
ใบลากิจและใบลาป่วยต่ อประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง๑๔ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการลาของคณะผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัง้ ที่ผู้ฟ้ องคดีได้รบั ทราบ
กาหนดนัดล่วงหน้าจึงสามารถยื่นใบลากิจต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่ผฟู้ ้ องคดี
กลับมิได้ดาเนินการ ส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีปว่ ยเป็ นไข้หวัดใหญ่ นัน้ อาการป่วยของผูฟ้ ้ องคดีไม่ถงึ ขัน้
ที่จ ะไม่ ส ามารถยื่น ใบลาป่ ว ยต่ อ ประธานสภาฯ หรือ ไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม สภาฯ ได้
เนื่องจากในวันดังกล่าวผูฟ้ ้ องคดีสามารถเดินทางจากอาเภอเมืองระยองไปตรวจร่างกายทีค่ ลีนิค
๑๓

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ ในกรณีท่คี าสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมโี อกาสที่จะได้
ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณีดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีจ่ ะเห็นสมควรปฏิบตั เิ ป็นอย่างอื่น
(๑) เมือ่ มีความจาเป็ นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่ างร้ายแรงแก่ผหู้ นึ่งผู้ใดหรือ
จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมือ่ จะมีผลทาให้ระยะเวลาทีก่ ฎหมายหรือกฎกาหนดไว้ในการทาคาสังทางปกครองต้
่
องล่าช้าออกไป
(๓) เมือ่ เป็นข้อเท็จจริงทีค่ ่กู รณีนนั ้ เองได้ให้ไว้ในคาขอ คาให้การหรือคาแถลง
(๔) เมือ่ โดยสภาพเห็นได้ชดั ในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทาได้
(๕) เมือ่ เป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณีอ่นื ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีใ่ ห้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
๑๔
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๒
ฯลฯ
ฯลฯ
การลาของรองประธานสภาและสมาชิกท้องถิน่ ให้ยน่ื ใบลาต่อประธานสภาท้องถิน่ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ซึ่ง ตัง้ อยู่ ใ นอ าเภอแกลงได้ หากผู้ฟ้ อ งคดีป ระสงค์จ ะไม่ เ ข้า ร่ ว มประชุ มสภาฯ เพื่อ พัก ผ่ อ น
ก็ควรที่จะลาประชุมโดยปฏิบตั ิให้ถูก ต้อ งตามระเบียบของทางราชการ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้อ งคดี
ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ดังนัน้ คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ว ินิจฉั ยให้ส มาชิก ภาพของสมาชิก สภาฯ ของผู้ฟ้ อ งคดีส้นิ สุ ด ลงตามมาตรา ๔๗ ตรี
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลฯ จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบ
ด้วยกฎหมาย (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๙/๒๕๕๔)
๓.๓ เทศบาล
๓.๓.๑ การตราเทศบัญญัติ
เทศบัญ ญัติใดที่ มีผลใช้ บงั คับเป็ นกฎหมายแล้ ว การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
เทศบัญญัติดงั กล่าวก็ต้องตราเป็ นเทศบัญญัติด้วยเช่ นเดียวกัน ดังนัน้ เมื่อเทศบาลได้
ตราเทศบัญญัติกาหนดอัตราค่ าธรรมเนี ย มในการกาจัด สิ่ ง ปฏิ กลู และมูลฝอยภายใน
เขตพื้นที่ของตนโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
อัตราค่ าธรรมเนี ยมดังกล่าวก็ต้องตราเป็ นเทศบัญญัติ การที่ ปลัดเทศบาลซึ่ งได้รบั มอบ
อานาจจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิ บตั ิ ราชการแทน ดาเนิ นการออกเพียงประกาศเทศบาล
เพื่อปรับอัตราค่ าธรรมเนี ยมการเก็บขยะมูลฝอย จึงเป็ นการออกประกาศโดยปราศจาก
อ านาจ เป็ นการก้ า วล่ ว งเข้ า ไปในอ านาจของสภาเทศบาลและผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
อันเป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายที่ มี ส ภาพร้ า ยแรงถึ ง ระดับที่ ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น
การกระทาที่ไม่เคยมีอยู่เลย
สรุปข้อเท็จจริ ง
เทศบาลเมืองพระประแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้ตราเทศบัญญัตเิ ทศบาล
เมืองพระประแดง เรือ่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บและขนมูลฝอย ต่อมา ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ในฐานะ
ผู้รบั มอบอานาจจากนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงให้ปฏิบตั ิราชการแทน ได้ออกประกาศ
เทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง การปรับอัตราค่ าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ ประกอบอาชีพค้าขายในท้องทีข่ องเทศบาลเมืองพระประแดงเห็นว่า
ประกาศดังกล่ าวไม่ ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็ นการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมสูงจากเดิม ถึง
๑๕๐ เปอร์เซ็นต์ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังยกเลิ
่
กประกาศเทศบาลเมืองพระประแดงดังกล่าว

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๒๓

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง ๑๕ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง (๔) ๑๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้ าที่ในการกาจัด
สิง่ ปฏิกูล และมูล ฝอยภายในเขตพื้นที่ของตน และมีอ านาจตราเทศบัญญัติเ พื่อกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดเก็บและขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราขัน้ สูง
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้ว ยอัตราค่ าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัด
สิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ เป็ นกฎกระทรวงทีอ่ อกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี โดยมาตรา ๖๐ (๒)๑๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กาหนดให้
เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติได้ในกรณีท่มี กี ฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือ
ให้อานาจตราเทศบัญญัติ ทัง้ นี้ การตราเทศบัญญัตติ ้องเป็ นไปตามทีม่ าตรา ๖๑ ทวิ๑๘ มาตรา ๖๒๑๙
๑๕-๑๖

พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยในเขตราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ใดให้เป็ น อ านาจหน้ าที่ของราชการ

ส่วนท้องถิน่ นัน้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิน่ ดังต่อ ไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิน่ ในการเก็บและขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไม่เกินอัตราตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๗
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัตโิ ดยไม่ขดั หรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณีดงั ต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) เมือ่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้เทศบาลตราเทศบัญญัตหิ รือให้มอี านาจตราเทศบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๘-๒๐
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖๑ ทวิ ร่างเทศบัญญัตจิ ะเสนอได้กแ็ ต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่ เสนอข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ในกรณีท่สี มาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ร่างเทศบัญญัตเิ กีย่ วกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมือ่ มีคารับรองของนายกเทศมนตรี
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีส่ ภาเทศบาลได้มมี ติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตใิ ด ในกรณีเทศบาล
ตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตไิ ปยังนายอาเภอเพือ่ ส่งไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๒๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

และมาตรา ๖๓๒๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาลฯ กาหนด สาหรับเทศบัญญัตใิ ดมีผลใช้บงั คับเป็ น
กฎหมายแล้ว การแก้ไขเพิม่ เติมเทศบัญญัตดิ งั กล่าวก็ต้องตราเป็ นเทศบัญญัตดิ ว้ ยกระบวนการ
อย่างเดียวกัน เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองพระประแดง
เรือ่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ และขนมูล ฝอยไม่ เกินอัตราค่ าธรรมเนี ยมท้ายกฎกระทรวง ว่ าด้วยอัตราค่ าธรรมเนี ยม
การให้บริการเก็บ ขน และกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง
การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมีสาระสาคัญ
ที่จ ะปรับ อัตราค่ าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย โดยอ้างว่ าอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขฯ และเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทัง้ ที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขฯ บัญญัตใิ ห้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
เป็ นผู้มอี านาจกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยการตราเป็ นเทศบัญญัติ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกเพียงประกาศเทศบาลเมืองพระประแดงเพื่อปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บขยะมูลฝอย จึงเป็ นกรณีท่ผี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกประกาศดังกล่าวโดยปราศจากอานาจ
และเป็นการก้าวล่วงเข้าไปในอานาจของสภาเทศบาลและผูว้ ่าราชการจังหวัด จึงเป็ นการกระทา
ทีไ่ ม่ถูกต้องตามรูปแบบอันเป็ นสาระสาคัญทีก่ าหนดไว้สาหรับการกระทานัน้ อันเป็ นการกระทา
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายทีม่ สี ภาพความร้ายแรงถึงระดับทีต่ ้องถือว่าเป็ นการกระทาทีไ่ ม่เคยมีอยู่เลย
สาหรับข้อ ๑๘ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทีก่ าหนดให้นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงมีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัตติ ามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน
สิบห้าวัน นับแต่ ว นั ที่ได้ร บั ร่างเทศบัญญัตินัน้ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พ ิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่ า
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าว
ในกรณีท่ผี ู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้ว ยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนาม
ใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินนั ้ พร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยัง
สภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัตคิ นื มา ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืน ยัน ตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มอี ยู่ ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินนั ้ ให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
แต่ ถ้าสภาเทศบาลไม่ยนื ยัน ภายในสามสิบวันนับแต่ว นั ที่ได้ร บั ร่างเทศบัญญัติค ืน จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ยืน ยัน ตาม
ร่างเทศบัญญัตเิ ดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าทีม่ อี ยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตนิ นั ้ เป็นอันตกไป
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ไ ด้มกี ฎหมายบัญญัติไ ว้เป็ น อย่ างอื่น เทศบัญญัตินัน้ ให้ใช้บงั คับได้ เมื่อ ประกาศไว้
โดยเปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตนิ นั ้ ว่าให้ใช้บงั คับทันที ก็ให้ใช้
บังคับในวันทีไ่ ด้ประกาศนัน้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๒๕

หรือคาสังเพื
่ ่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัตดิ งั กล่าว นัน้ เป็ นเพียงการให้อานาจออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสังเพื
่ ่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติเท่านัน้ ไม่อาจอาศัยอานาจ
ดังกล่าวเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิง่ ปฏิกูลให้แตกต่างไปจากอัตรา
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติได้ พิพากษาให้เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อ ง
การปรับอัต ราค่ า ธรรมเนียมการเก็บขยะมูล ฝอย ลงวัน ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๔๗ โดยให้มผี ล
ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อันเป็ นวันทีป่ ระกาศดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ (คาพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๖/๒๕๕๔)
๓.๓.๒ การพ้นจากตาแหน่ ง
- การพ้ น จากต าแหน่ งด้ ว ยเหตุ เ ป็ นผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสัญ ญาหรื อ
กิ จการที่กระทากับเทศบาล
การที่ นายกเทศมนตรีอนุ มตั ิ ให้ มีการจัด ประชุมสัมมนาที่ โรงแรม
ของบริ ษัทที่ มีบุตรของตนเป็ นกรรมการผู้จดั การทุกครัง้ ทัง้ ที่ ภายในเขตเทศบาลยังมี
โรงแรมที่ มีความพร้อมสาหรับการจัดประชุมสัมมนาได้ ในระดับเดี ยวกันอี กหลายแห่ ง
ย่อมเห็นได้ ว่ามีเจตนาที่ จะเอื้อประโยชน์ ให้ แก่บริ ษัทดังกล่าว จึงถือเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย
โดยทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็ นคู่สญ
ั ญาตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็ นผลให้ ต้องพ้ นจากตาแหน่ งนายกเทศมนตรี
และเป็ นผู้ข าดคุ ณ สมบัติ แ ละมี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ส มัค รรับ เลื อ กตัง้ เป็ น
นายกเทศมนตรี การที่ ผ้วู ่าราชการจังหวัดวิ นิจฉัยว่า กรณี ดงั กล่าวไม่ถือเป็ นผู้มีส่วนได้เสี ย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิ จการที่ ทากับเทศบาล จึงเป็ นคาวิ นิจฉัยที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ส มัค รรับเลือ กตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรีนครพิษ ณุ โลก
ได้มหี นังสือร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ว่า นาง ป. ซึง่ ดารงตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรีนครพิษ ณุ โลกจนครบวาระ และเป็ นผู้ส มัครรับเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีนคร
พิษณุ โลกเช่นกัน เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติเป็ นผู้สมัครรับเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี เนื่องจากเป็ น
ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ในสัญ ญาหรือในกิจการที่ท ากับเทศบาลนครพิษณุ โลก โดยปรากฏว่ า ในการ
จัดประชุมสัมมนาของเทศบาลนครพิษณุโลกจะทาสัญ ญากับบริษทั อ. ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการ
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โรงแรมทีน่ าง ป. เคยเป็นผูเ้ ริม่ ก่อการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ดังกล่าว แม้ต่อมานาง ป.
จะได้โอนหุ้นในส่ ว นของตนให้แ ก่ บุตรของตนเองก็ตาม ผู้ถู กฟ้ องคดีจงึ แต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนปรากฏว่า เทศบาลนครพิษณุโลกทาสัญญากับบริษทั อ. จริง
แต่เนื่องจากกิจการของบริษทั อ. ประสบภาวะขาดทุน จึงต้องทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยต้องดาเนินกิจการภายใต้เงื่อนไขของธนาคารกรุงไทยฯ
ซึ่งมิได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น จึงเชื่อว่าบุตรของนาง ป. ไม่ได้รบั ประโยชน์ และไม่ม ี
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดๆ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า นาง ป. ใช้อานาจหน้าทีใ่ นตาแหน่ งนายกเทศมนตรี
เพื่อให้เทศบาลนครพิษณุโลกเข้าทาสัญญากับบริษทั อ. อีกทัง้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านาง ป.
และบุ ตรได้ให้การอุ ปการะซึ่งกันและกัน แม้ต ามกฎหมายจะถือว่ านาง ป. มีฐานะเป็ นทายาท
โดยธรรมของบุตรซึง่ มีสทิ ธิได้รบั มรดกก็ตาม แต่สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นเรื่องไม่แน่ นอน ส่วนสามีของ
นาง ป. ไม่ได้เป็ นผู้ถอื หุ้นหรือมีอานาจบริหารจัดการบริษัท อ. ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ มีคาวินิจฉัยว่า
นาง ป. ไม่เ ป็ น ผู้ม ีส่ ว นได้เ สียไม่ว่า โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มในสัญ ญาหรือ กิจ การที่ท ากับ
เทศบาลนครพิษณุ โลก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคาวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อ
สิทธิของผูฟ้ ้ องคดีโดยตรง เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรี และได้รบั
คะแนนมากเป็ นอันดับที่สองรองจากนาง ป. หากนาง ป. เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้ฟ้องคดีย่อม
ได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่ งนายกเทศมนตรีแทน จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ
คาสังเพิ
่ กถอนค าสังของผู
่
้ถู กฟ้ องคดีดงั กล่ าว รวมทัง้ สอบสวนข้อ เท็จจริงใหม่และมีคาสังให้
่
นาง ป. พ้นจากตาแหน่งนายกเทศมนตรี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กรรมสิทธิ ์ในโรงแรมของบริษทั อ. แม้จะโอนไปเป็ นของธนาคารกรุงไทยฯ
แต่บริษทั อ. ก็สามารถประกอบกิจการโรงแรมภายในขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ บริษทั ได้
โดยมีบุต รของนาง ป. เป็ นกรรมการผู้มอี านาจจัดการแทนบริษัท ซึ่ง มีอานาจบริหารกิจการ
ของบริษัท อ. ภายใต้เงื่อ นไขตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของธนาคาร หากบริษัท อ.
มีผลประกอบการทีด่ ี มีรายได้เพิม่ มากขึน้ จะทาให้สามารถชาระหนี้และซือ้ กิจการโรงแรมคืนจาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ก่อนครบกาหนดเวลาซื้อคืน แม้นาง ป. จะไม่มหี ุ้นอยู่ในบริษทั ดังกล่าว
เนื่องจากได้โอนหุน้ ทัง้ หมดในส่วนของตนให้แก่บุตร แต่โดยทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
กับบุตร บิดามารดาย่อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุตรของตนอยู่เสมอแม้บุตรจะบรรลุนิตภิ าวะ
หรือ มีค รอบครัว แล้ว ก็ต าม เมื่อพิจารณาถึงภาระหนี้ส ินตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ดังกล่าว ซึง่ เป็ นเงินจานวนมาก นาง ป. ย่อมไม่ให้บุตรของตนต้องเดือดร้อน ตลอดจนธุรกิจของ
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๒๗

ครอบครัวตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของบุคคลอื่นตลอดไป ดังนัน้ หากผู้บริหารบริษทั ไม่สามารถชาระหนี้
ดัง กล่ า วได้ท งั ้ หมด นาง ป. ย่อ มต้อ งให้ความช่ วยเหลือแก่ บริษัท อ. ทางอ้อม เพื่อให้กิจการ
มีรายได้มากขึ้นหรือเพียงพอต่ อการปลดเปลื้องภาระหนี้ไ ด้ ประกอบกับ ข้อ เท็จจริงปรากฏว่ า
ในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดประชุมสัมมนาทีเ่ ทศบาลนครพิษณุ โลกเป็ นผูด้ าเนินการได้กระทา
ในขณะทีน่ าง ป. ดารงตาแหน่ งนายกเทศมนตรี ซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจหน้าที่ในการสัง่ อนุ ญาต และ
อนุ มตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล ตามมาตรา ๔๘ เตรส (๒)๒๑ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกทัง้ ภายในเขต
เทศบาลนครพิษ ณุ โ ลกยัง มีโรงแรมที่ม ีความพร้อมส าหรับการจัดประชุ มสัมมนาได้ในระดับ
เดียวกับโรงแรมของบริษทั อ. หลายแห่ง แต่นาง ป. เลือกทีจ่ ะจัดประชุมสัมมนาทีโ่ รงแรมดังกล่าว
ทุกครัง้ จึงถือได้ว่า นาง ป. ได้ใช้อานาจในการพิจารณาเลือกโรงแรมเป็ นสถานทีจ่ ดั ประชุมสัมมนา
โดยมีเจตนาทีจ่ ะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษทั ดังกล่าว เพื่อให้บริษทั มีรายได้เพียงพอทีจ่ ะชาระหนี้สนิ
มิให้ผดิ สัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบั ธนาคารกรุงไทยฯ ฉะนัน้ นาง ป. จึงเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนครพิษณุ โลกเป็ นคู่สญ
ั ญา ตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง
๒๒
(๓) แห่ งพระราชบัญ ญัติเ ทศบาลฯ เป็ นผลให้นาง ป. เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้ส ิทธิสมัคร
รับเลือ กตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๕ (๑๗) ๒๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติการเลือ กตัง้

๒๑

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) สัง่ อนุญาต และอนุมตั เิ กีย่ วกับราชการของเทศบาล
ฯลฯ
ฯลฯ
๒๒
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) เป็นผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีเ่ ทศบาลนัน้ เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือในกิจการทีก่ ระทา
ให้แก่เทศบาลนัน้ หรือทีเ่ ทศบาลนัน้ จะกระทา
ฯลฯ
ฯลฯ
๒๓
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๕ บุคคลผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๗) ลักษณะอื่นทีก่ ฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๔๘ เบญจ (๓)๒๔
แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาลฯ และต้อ งพ้น จากต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๘
ปญั จทศ วรรคหนึ่ง (๔)๒๕ และ (๕)๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ด้วยเหตุน้ี คาวินิจฉัยของ
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่วี ินิจฉัยว่า นาง ป. ขณะด ารงต าแหน่ งนายกเทศมนตรีไม่เ ป็ น ผู้มสี ่ ว นได้เ สีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มในสัญ ญาหรือ กิจการที่ทากับเทศบาลนครพิษ ณุ โลก จึงเป็ น
คาวินิจฉัยที่ไ ม่ชอบด้ว ยกฎหมาย พิพ ากษาให้เ พิกถอนค าวินิจฉัยของผู้ถู ก ฟ้อ งคดีดงั กล่ าว
และให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีม ีค าวินิ จ ฉั ย ใหม่ ใ ห้ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายต่ อ ไป ภายใน ๑๕ วัน นับ แต่
วันทีศ่ าลมีคาพิพากษา (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๙/๒๕๕๔)
๓.๓.๓ การประชุมสภา
- การพิ จารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในการพิ จารณาค าแปรญัตติ ร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี คณะกรรมการแปรญัต ติ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า จะมี ม ติ อ ย่ า งไร ให้ แ ก้ ไ ขตาม
ค าแปรญัต ติ หรื อ ไม่ รายการที่ มี ข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ แ ปรญัต ติ และผู้แ ปรญัต ติ ขอสงวน
คาแปรญัตติ หรือกรรมการขอสงวนความเห็นในเรื่องใดบ้าง เมื่อคณะกรรมการพิ จารณา
คาแปรญัตติ เสร็จสิ้ นแล้ว จะต้ องเสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิ มและตามที่ มีการแก้ไข
เพิ่ มเติ ม พร้อมทัง้ เสนอรายงานและความเห็นต่อประธานสภา โดยคณะกรรมการจะต้อง
ให้โอกาสผูข้ อแปรญัตติ ได้ชี้แจงแสดงความคิ ดเห็นต่ อคณะกรรมการได้ตลอดระยะเวลา

๒๔-๒๖

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ เบญจ บุค คลผู้มสี ิทธิส มัค รรับเลือ กตัง้ เป็ น นายกเทศมนตรีต้อ งมีคุ ณสมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ และต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ไม่เป็ นผูท้ พ่ี น้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิ่น
หรือทีป่ รึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพราะเหตุมสี ่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีก่ ระทากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่ถงึ ห้าปีนบั ถึงวันรับสมัครเลือกตัง้
ฯลฯ
ฯลฯ
ั
มาตรา ๔๘ ปญจทศ นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ งเมือ่
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทาการฝา่ ฝื นมาตรา ๔๘ จตุทศ
ฯลฯ
ฯลฯ
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การพิ จารณาญัตติ ทัง้ นี้ ตามข้อ ๑๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการไม่มีอานาจพิ จารณาว่า ผู้แปรญัตติ
มีเหตุที่ต้องชี้แจงหรือไม่ อีกทัง้ ไม่มีระเบียบข้อใดที่ กาหนดให้ คณะกรรมการมีอานาจ
ไม่รบั คาแปรญัตติ ด้วย ดังนัน้ การที่คณะกรรมการไม่ให้ โอกาสผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ไปประชุม
กับคณะกรรมการตามที่นัดหมายแล้วได้มีโอกาสชี้แจงแสดงความคิ ดเห็น และมีมติ ไม่รบั
คาแปรญัตติ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เมื่อประธานสภา
เห็นชอบกับมติ ดงั กล่าว และสภามีมติ เห็นชอบให้ ตราเป็ นเทศบัญญัติ จึงเป็ นกระบวนการ
พิ จารณาคาแปรญัตติ และการประชุมพิ จารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ที่ ไ ม่ถกู ต้ องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรื อวิ ธี การอันเป็ นสาระสาคัญ ที่ กาหนดไว้
สาหรับการกระทานัน้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังกล่าว จึงเป็ นกฎที่ออก
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สิบซึ่งเป็ นสมาชิกของสภาเทศบาลนครภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๙)
ฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๙ เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณา
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๙ มีมติ
รับหลักการร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าว และกาหนดให้เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑
ถึง ผู้ฟ้ อ งคดีท่ี ๘ ได้ย่นื ค าแปรญัต ติต่ อ ประธานคณะกรรมการฯ โดยขอปรับลดรายจ่า ยลง
ร้อยละสิบทุกข้อ เนื่องจากการตัง้ งบประมาณยังไม่มปี ระสิทธิภาพและต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
แต่คณะกรรมการฯ มีมติไม่รบั คาแปรญัตติโดยให้เหตุผลว่าคาแปรญัตติท่เี สนอมาไม่ปรากฏว่า
จะขอแก้ ไ ขในตอนใด ข้อ ใด และหากจะถือ ว่ า เป็ น การแก้ ไ ขทุ ก ตอน ทุ ก ข้อ ก็ม ีร ายจ่ า ย
บางรายการเป็ นรายจ่ายซึ่งเป็ นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอันต้องห้ามมิให้แปรญัตติ
ตามข้ อ ๖๑ ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้อ บัง คับ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ในการพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้ แปรญัตติ ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต
(ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒) ได้ว ินิจฉัยว่าคณะกรรมการฯ มีอ านาจวินิจฉัยและใช้อ านาจตามข้อ ๖๑
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น และได้ขอมติจากทีป่ ระชุมว่า เห็นด้วยที่จะ
ไม่ให้มกี ารอภิปรายในวาระทีส่ องหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๙ มีมติไม่ให้มกี ารอภิปรายในวาระ
ทีส่ องและมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติเสนอ และต่อมาได้มมี ติเห็นชอบ
ให้ตราร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในวาระที่ส าม
หลังจากนัน้ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ส่ งร่างเทศบัญ ญัติดงั กล่ าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเ ก็ต
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๘) เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้เทศบาลนครภูเก็ตตราเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๓๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบจึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังว่
่ า
เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเทศบาลนครภูเ ก็ต
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนเทศบัญญัตดิ งั กล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แม้จะมีทงั ้ หมด
๗ ข้อ ประกอบด้วย ข้อ ๑ ชื่อของเทศบัญญัติ ข้อ ๒ วันทีใ่ ช้บงั คับเทศบัญญัติ ข้อ ๓ จานวน
เงินของงบประมาณทีต่ งั ้ จ่าย ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทัวไป
่
และข้อ ๕ งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ แต่สาระสาคัญอยูท่ ข่ี อ้ ๔ และข้อ ๕ การเสนอขอแปรญัตติจงึ น่ าจะเสนอขอแปรญัตติ
เป็ น รายการเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ ๖๐ ๒๗ และข้อ ๖๑ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ มากกว่าการเสนอขอแปรญัตติเป็ นรายข้อ
ดังข้อ ๔๙ วรรคสอง๒๙ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งกาหนดไว้สาหรับบทบัญญัตปิ ระเภทอื่น ซึ่งมี
สาระหรือข้อความอันเป็ นวัตถุประสงค์ของร่างเทศบัญญัตมิ ากกว่าร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
และไม่ ป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่ า ที่ป ระชุ ม ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๙ มีม ติก าหนดรายละเอีย ดหรือ
หลัก เกณฑ์ใ นการเสนอค าแปรญัต ติร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณเพิ่ม เติม หรือ แตกต่ า งจาก
ระเบียบข้อ ๔๙ วรรคสอง ดังนัน้ จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้ขอแปรญัตติในข้อ ๔ งบประมาณรายจ่าย
ทัวไป
่ ตามรายการของทัง้ ๑๑ แผนงาน ซึง่ ทุกๆ แผนงานมีรายการค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันทีข่ ดั ต่อ
ข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฯ รวมอยูด่ ว้ ย แต่มใิ ช่รายจ่ายตามข้อผูกพันทัง้ หมด ซึง่ ผูแ้ ปรญัตติ
มีสทิ ธิเข้าไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามคาแปรญัตติได้ตามข้อ ๑๑๔๓๐ ของระเบียบเดียวกัน
คณะกรรมการฯ หามีอานาจทีจ่ ะพิจารณาว่า ผูแ้ ปรญัตติไม่มเี หตุต้องไปชีแ้ จงแต่อย่างใด อีกทัง้
๒๗-๓๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๙
ฯลฯ
ฯลฯ
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติท่สี ภาท้อ งถิ่น กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้อ งถิ่น หรือ สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิม่ เติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็ นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็ นรายข้อและ
เสนอต่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่สี มาชิกสภาท้องถิ่น เป็ นผู้แปรญั ตติจะต้อ งมีสมาชิกสภาท้อ งถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึน้ ใหม่ หรือเพิม่ เติมรายจ่าย หรือเปลีย่ นแปลงความประสงค์ของจานวน
เงินทีข่ ออนุมตั จิ ่าย เว้นแต่จะได้รบั คารับรองจากผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือคาแปรญัตตินนั ้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นผูแ้ ปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึง่ มีขอ้ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบีย้ และเงินส่งใช้ตน้ เงินกู้
(๒) รายจ่ายซึง่ เป็นจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปญั หาว่า รายจ่ายรายการใดมีขอ้ ผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิน่ เป็นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าด
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บงั คับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัต ติ หรือ ผู้บริห ารท้องถิ่น มีส ิทธิไ ปชี้แจง แสดงความคิดเห็น ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินนั ้ ส่วนผูแ้ ปรญัตตินนั ้ มีสทิ ธิชแ้ี จงได้เฉพาะทีไ่ ด้ขอแปรญัตติไว้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๓๑

ไม่มรี ะเบียบข้อ ใดก าหนดให้ค ณะกรรมการฯ มีอ านาจไม่รบั ค าแปรญัต ติด้ว ยเช่นกัน การที่
คณะกรรมการฯ มีม ติไ ม่ ร ับ ค าแปรญัต ติข องผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ หมดและไม่ ใ ห้ โ อกาสผู้ ฟ้ องคดี
ซึ่งได้ไปประชุมกับคณะกรรมการฯ ตามที่นัดหมายแล้วได้ช้แี จงตามคาแปรญัตติ จึงเป็ นการ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๑๕ วรรคสอง๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุ ม สภาท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ อัน ขัด ต่ อ เจตนารมณ์ ข องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มุ่งประสงค์ให้ความคุ้มครองสิทธิของเสียงข้างน้ อยที่จะมีส่วนในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัตใิ นฐานะผูแ้ ปรญัตติดว้ ย ฉะนัน้ เมื่อมติของคณะกรรมการฯ ไม่ชอบ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ สิบได้โต้แ ย้งคัดค้า นความชอบของมติด ัง กล่ า วแล้ว แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ว ินิจ ฉัยและ
มีความเห็นเรือ่ งเกีย่ วกับมติของคณะกรรมการฯ โดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๙ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้วมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าวในวาระทีส่ าม
การกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๙ จึงไม่ชอบด้วยระเบียบฯ ดังกล่าวไปด้วย
เมือ่ วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองหรือการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าทีเ่ พื่อจัดให้
มีเ ทศบัญ ญัติไ ด้ด าเนิ น การโดยไม่ช อบด้ว ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยข้อ บัง คับ
การประชุ ม สภาท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่ ว นที่เ ป็ น รู ป แบบ ขัน้ ตอน หรือ วิธ ีก ารอัน เป็ น
สาระส าคัญ ที่ก าหนดไว้ ส าหรับ การกระท านั ้น การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๘ ให้ ค วามเห็น ชอบ
ร่างเทศบัญ ญัติด งั กล่ าวและผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ลงนามประกาศใช้เ ป็ นเทศบัญ ญัติ จึงมีผ ลให้
เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเทศบาลนครภูเ ก็ต
เป็ นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเทศบาลนครภูเก็ต ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ซึง่ เป็นวันใช้บงั คับเทศบัญญัตดิ งั กล่าว (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๕/๒๕๕๔)
๓.๔ กรุงเทพมหานคร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๓.๕ เมืองพัทยา
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๓๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๑๕
ฯลฯ
ฯลฯ
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกาหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็ นเวลา
เกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาทีค่ ณะกรรมการสภาท้องถิน่ ได้เริม่ ประชุมในวันนัน้ ให้ถอื ว่าผูแ้ ปรญัตติได้ถอนคาแปรญัตตินนั ้ แล้ว
เว้นแต่ผแู้ ปรญัตติจะมีความจาเป็ นทีไ่ ม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนัน้ ยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิน่ จะรับพิจารณา
คาแปรญัตตินนั ้ ต่อไปก็ได้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

บทที่ ๓๑
คดีปกครองเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
๑. การสรรหาและคัดเลือก
๑.๑ หลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ข องผู้เ ข้ า รับ การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
กรณี ก ฎหมายกาหนดห้ า มมิ ใ ห้ พ นั กงานของส านั กงานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มด ารงตาแหน่ ง ผู้อ านวยการส านั ก งาน นั น้ เมื่ อ ปรากฏว่ า
พนั ก งานของส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มซึ่ ง เป็ นผู้ไ ด้ ร บั
การคัด เลื อ กได้ ยื่ น หนั ง สื อ ลาออกจากการเป็ นพนั ก งานต่ อ ผู้บ งั คับ บัญ ชาและได้ ร บั
อนุ ม ัติ ให้ ล าออกแล้ ว ก่ อ นมี ค าสัง่ แต่ ง ตั ง้ ค าสัง่ แต่ ง ตั ง้ บุ ค คลดัง กล่ า วหลัง จากที่
ได้ รบั อนุมตั ิ ให้ ลาออกจากการเป็ นพนักงานแล้ว จึงไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ตามที่ กฎหมาย
กาหนดแต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริ ง
ในคดีท่ี ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ได้ย่นื หนังสือต่ อ คณะกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) ขอลาออกจากต าแหน่ ง ทาให้ต าแหน่ ง ดังกล่ าวว่ างลง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
จึงได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ให้นาง จ. รองผู้อานวยการสานักงานฯ รักษาการแทนในตาแหน่ งดังกล่าว
จนกว่าจะได้แต่งตัง้ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคนใหม่
และได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓) เพื่อ สรรหาและกลันกรองบุ
่
ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าว โดยคาสังดั
่ งกล่าวกาหนดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดาเนินการสรรหาและ
คัดเลือกผู้อานวยการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้ออกประกาศ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การคัดเลือกผูอ้ านวยการสานักงาน
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยในวัน สุ ด ท้ า ยของการเ ปิ ด รับ สมัค ร
ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ประธานของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ ท าหนั ง สือ มอบหมายให้
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทาหน้ าที่ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ แทนจนกว่าจะมีคาสัง่
เปลี่ย นแปลง โดยผู้ฟ้ องคดีไ ด้ส มัค รเข้า รับ การคัด เลือ กในการรับ สมัค รดัง กล่ า วปรากฏว่ า
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ผ่ านการคัด เลือ กในรอบแรก จากนัน้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ ได้ค ดั เลือ กเพื่อ นาเสนอ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ต่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ เพื่ อ พิ จ ารณา ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ พิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ม อบหมายให้
รองปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรมในฐานะประธานของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ และประธานของ
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เสนอผู้ท่ีเ หมาะสมเป็ นผู้อ านวยการฯ ต่ อ คณะกรรมการส่ งเสริม วิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒) เพื่อขอความเห็นชอบ โดยได้เ สนอให้นาง จ.
ดารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยการฯ เนื่ อ งจากเป็ นผู้ท่ีมปี ระสบการณ์ สามารถปฏิบ ัติง านต่ อ เนื่อ ง
ได้ทนั ที และมีความรูใ้ นงานของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นอย่างดี
ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ชอบตามเสนอนาง จ. ในขณะนั ้น ด ารงต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการฯ รักษาการแทนผู้อานวยการฯ จึงยื่นหนังสือขอลาออกต่อรองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีแ่ ทนประธานของผูถ้ ู กฟ้องคดีท่ี ๑ และได้รบั อนุ มตั ิ
ให้ลาออกแล้ว ต่ อมา ปลัดกระทรวงอุต สาหกรรม ประธานของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสัง่
แต่งตัง้ ให้นาง จ. ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการฯ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
คาสังแต่
่ งตัง้ นาง จ. ให้ดารงต าแหน่ งผู้อานวยการฯ ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย เนื่องจากนาง จ.
ยัง มีฐ านะเป็ น พนั ก งานของส านั ก งานวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มอยู่ ใ นขณะที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ให้นาง จ. ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการฯ ซึง่ ขัดต่อมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีก่ าหนดห้ามมิให้
พนักงานของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการฯ
และในการสรรหาดัง กล่ า ว ด าเนิ น การแล้ว เสร็จ เกิน ก าหนดเวลา ๓๐ วัน อัน เป็ น เวลาที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กาหนด โดยไม่ปรากฏว่ามีการขอขยายระยะเวลา ผู้ฟ้องคดีจงึ ฟ้องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนผลการสรรหาตาแหน่ งผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ รวมทัง้
ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่แ ต่ ง ตัง้ นาง จ. เป็ น ผู้อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริม วิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามฟ้อง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีน้ี ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า หลัง จากที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้เ ห็น ชอบตามที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เสนอให้แต่งตัง้ นาง จ. เป็ นผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ แล้ว นาง จ. ซึง่ ขณะนัน้ ดารงตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการฯ
และรักษาการแทนผู้อานวยการฯ อยู่ด้วย ได้ย่นื ใบลาลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอลาออก
จากการเป็ นพนักงานในตาแหน่ งรองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยยื่นต่อรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รบั มอบหมายจากปลัดกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ให้ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ประธานของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ในขณะนัน้ และได้ร ับ อนุ ม ัติ
ให้ลาออก การยื่นใบลาออกของนาง จ. ถือว่าเป็ นการยื่นใบลาออกต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ตามข้อ ๒.๘ ของข้อ บัง คับ ส านัก งานส่ ง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ว่ า ด้ว ย
การบริห ารงานบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว และกรณีก ารลาออกของนาง จ. ก็ม ิใ ช่ เ ป็ น การ
ออกจากงานเพราะเลิกจ้าง หรือการพ้นจากตาแหน่ ง ตามความในหมวด ๑๑ ของข้อบังคับ
ดังกล่าว ทีจ่ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก่อนแล้วจึงจะให้ออกได้ แต่เป็ นการ
ลาออกด้วยความสมัครใจของตนเองตามความในหมวด ๑๐ ข้อ ๒.๘ ของข้อบังคับเดียวกัน
การอนุ ม ัติใ ห้น าง จ. ลาออกจึง เป็ น ไปโดยชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว และเป็ น ผลให้น าง จ.
พ้ น จากการเป็ น พนั ก งานของส านั ก งานส่ ง เสริม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
นับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ล าออกเป็ น ต้ น ไป ดัง นั น้ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ให้น าง จ.
ด ารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยการฯ หลัง จากที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติใ ห้ล าออกจากการเป็ น พนัก งานแล้ว
จึงไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๔ (๓)๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อ ๗ (๗) ของข้อ บังคับคณะกรรมการบริหารสานัก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการคัดเลือกผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ อ ย่า งใด ส่ ว นการที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓
ดาเนินการสรรหาไม่แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามคาสังผู
่ ้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทัง้ ไม่ปรากฏว่ามีการ
ขอขยายระยะเวลาต่ อ ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ จึงทาให้การสรรหาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้
บทบัญ ญัติใ นพระราชบัญ ญัติส่ ง เสริม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม พ.ศ. ๒๕๔๓
ไม่ ม ีบ ทบัญ ญัติม าตราใดที่ก าหนดระยะเวลาในการสรรหาไว้ร วมถึง ผลจากกรณี ด ัง กล่ า ว
แม้ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ จะได้อ าศัยอ านาจตามมาตรา ๒๐ (๑๐)๒ แห่งพระราชบัญ ญัติดงั กล่ าว
ออกข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วย
การคัดเลือกผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๔
๑-๒

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริห ารมีห น้ า ที่ว างนโยบายบริห ารงาน ควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลกิจ การโดยทัว่ ไป
และรับผิดชอบซึง่ กิจการของสานักงาน อานาจหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้รวมถึง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๐) ออกข้อบังคับว่ าด้ว ยการคัดเลือ กผู้อ านวยการ การปฏิบ ัติงานของผู้อ านวยการ และการมอบให้ผู้อ่ืน
รักษาการแทนหรือปฏิบตั ริ าชการแทนผูอ้ านวยการ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๔ ผูอ้ านวยการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ งหรือเงินเดือนประจา ผู้ดารงต าแหน่ งทางการเมือง พนักงานส่ว นท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พนักงาน หรือลูกจ้างประจาของสานักงาน
ฯลฯ
ฯลฯ

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๓๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยข้อ ๑๕ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการตามกระบวนการสรรหาเอาไว้ว่าให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทาการก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามข้อ ๒๑ ทีก่ าหนดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
สามารถขยายเวลากรณีดงั กล่าวออกไปได้อีก รวมทัง้ ข้อบังคับดังกล่าวก็ไม่ได้กาหนดถึงผล
ในกรณีทม่ี กี ารดาเนินการสรรหาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเอาไว้แล้ว ย่อมเห็นได้ว่า
การก าหนดเวลาของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่ใ ห้ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ ดาเนินการสรรหาให้แล้ว เสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนัน้ จึงเป็ นการกาหนดโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามและเร่งรัดการดาเนินการ
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ ในการบริหารงานเท่านัน้ จึงไม่ทาให้
การสรรหาที่ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเวลา ดั ง กล่ า วไม่ ม ีผ ลสมบู ร ณ์ ต ามกฎหมาย
หรือ ใช้บ ัง คับ ไม่ ไ ด้ห รือ มีผ ลกระทบต่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องค าสัง่ แต่ ง ตัง้ นาง จ. แต่ อ ย่า งใด
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒/๒๕๕๔)
๑.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนิ นการสอบคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อดารง
ตาแหน่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อดารงตาแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึ ก ษา เป็ นการทดสอบความรู้ค วามสามารถของผู้เ ข้ า รับ
การคัดเลือก การกระทาที่ จะมีผลถึงขนาดให้ การทดสอบความรู้ความสามารถเสี ยไป
ต้ องเป็ นการกระทาที่ กระทบต่ อสาระสาคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
เช่ น การทุจริ ตในการสอบ สาหรับกรณี ที่ข้าราชการผู้เข้าสอบระบายรหัสประจาตัวสอบ
ไม่ ต รงกับ เลขรหัส ประจ าตัว สอบไม่ ก ระทบต่ อ สาระส าคัญ ของการทดสอบความรู้
ความสามารถของผู้เข้าสอบ เมื่อ ไม่มีการทุจริ ตในการสอบ การนาแนวปฏิ บตั ิ ในการ
ตรวจกระดาษคาตอบที่ เป็ นเพียงระเบียบภายในเพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจ
กระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบมาตัดสิ ทธิ คะแนนของข้าราชการครูผ้เู ข้าสอบ
จึ งขัดต่ อเจตนารมณ์ ทางกฎหมายของการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่ อคัดเลื อ ก
รองผูอ้ านวยการและผูอ้ านวยการสถานศึกษา
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามสิบสองคนเป็ นผู้สอบเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษา โดยในการสอบ ภาค ก ซึง่ มีการสอบ
สองวิช า ผู้ ฟ้ องคดีส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ร ะบายรหัส ประจ าตัว สอบในกระดาษค าตอบผิด ต าแหน่ ง
ไปวิ ช าหนึ่ ง ส่ ว นผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑๓ และผู้ ฟ้ องคดี ท่ี ๓๓ ไม่ ไ ด้ ร ะบายรหัส ประจ าตัว สอบ
ในกระดาษคาตอบวิชาหนึ่ง โดยเครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนน แต่เลขาธิการคณะกรรมการ
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ไม่นาคะแนนในวิชาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมปี ญั หาเกี่ยวกับการระบาย
รหัส ประจาตัว สอบไปรวมกับคะแนนอีก วิชาหนึ่ ง ทาให้ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สามสิบสองคนดัง กล่ าว
มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามสิบสองคนจึงได้มหี นังสือขอให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานทบทวนการประกาศผลสอบภาค ก โดยขอให้นาคะแนน
ในวิชาที่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามสิบสองคนมีปญั หาเกี่ยวกับการระบายรหัสประจาตัวสอบ มารวมกับ
คะแนนสอบอีกวิชาหนึ่งด้วย ผูถ้ ูกฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งว่า การตรวจกระดาษคาตอบได้ถอื ตาม
แนวปฏิบ ัติใ นการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่ ง ขัน ด้ว ยเครื่อ งจัก ร
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๕๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ที่กาหนดว่า
กรณีท่กี ระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ เช่น
ผู้เข้าสอบลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสซ้ากัน หรือลงรหัสด้วยปากกา จะไม่มกี ารแก้ไขใดๆ ทัง้ สิ้น
แม้ว่าในกรณีน้ีเครื่องตรวจจะตรวจให้คะแนนในกระดาษคาตอบ แต่ไม่สามารถกรอกคะแนน
ในบัญ ชีก รอกคะแนนได้ เนื่ อ งจากรหัส ประจ าตัว สอบในไฟล์ ค ะแนน และในไฟล์ บ ัญ ชี
กรอกคะแนนไม่ตรงกัน หากนามาประมวลผลอาจเป็ นช่องทางให้เกิดการทุจริตโดยการระบาย
รหัส แทนกัน ได้ ซึ่ง เคยเกิด ขึ้น แล้ ว หลายครัง้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง มิอ าจแก้ ไ ขคะแนนในบัญ ชี
กรอกคะแนนของผู้เ ข้า สอบที่ร ะบายรหัส ผิด พลาดได้ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สามสิบ สองคนเห็น ว่ า
ในกระดาษค าตอบมีช่ ือ ชื่อ สกุ ล และเลขประจ าตัว สอบ ที่เ ขีย นด้ว ยลายมือ ของผู้เ ข้า สอบ
เป็ นการระบุตวั ตนของผู้เข้าสอบชัดเจน และเครื่องตรวจก็ได้ตรวจให้คะแนนแล้ว ไม่ใช่กรณีท่ี
เครือ่ งตรวจไม่สามารถตรวจได้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ สามารถนาคะแนนมาประมวลผลให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ทัง้ สามสิบสองคนได้ ซึง่ แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบแข่งขัน
ด้วยเครื่อ งจัก ร ลงวันที่ ๑๓ กุ มภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้ถู กยกเลิกไปแล้ว จึงไม่สามารถนามาใช้
บังคับได้ และแนวปฏิบตั กิ ารดาเนินการสอบ ภาค ก ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้กาหนดให้
คณะกรรมการก ากับ ห้อ งสอบมีห น้ า ที่ต รวจสอบการลงรหัส วิช าและรหัส ประจ าตัว สอบ
ของผูเ้ ข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ เมื่อเกิดมีกรณีท่ี
ผูเ้ ข้าสอบระบายรหัสประจาตัวสอบไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบจึงเป็ นความผิดของผูก้ ากับ
ห้อ งสอบด้ว ย นอกจากนัน้ ในสนามสอบบางแห่งผู้กากับห้อ งสอบได้อ นุ ญ าตให้ผู้เ ข้าสอบ
ทีร่ ะบายรหัสประจาตัวสอบผิดสามารถแก้ไขรหัสประจาตัวสอบได้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไม่อนุ ญาต
ให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามสิบสองคนแก้ไขรหัสประจาตัวสอบ จึงเป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามสิบสองคนจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีนาคะแนนสอบในวิชาที่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามสิบสองคนระบายรหัสประจาตัวผิดมารวม
กับคะแนนสอบอีกวิชาหนึ่ง และประกาศรายชื่อผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามสิบสองคนเป็นผูส้ อบผ่าน
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เมื่อ ปรากฏว่า แนวปฏิบตั ิใ นการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการ
สอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ที่คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
ได้อ อกมาบังคับใช้ เป็ นการใช้อ านาจของ ก.ค. ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ แม้ต่ อ มาพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ถู ก ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เมื่อยังไม่ม ี
ระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับในเรื่อ งดัง กล่ า วออกมาใช้ บ ังคับ จึง ต้อ งน าระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ เดิม
มาใช้ บ ัง คับ โดยอนุ โ ลม ตามนั ย มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ ง ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดัง นั น้ แนวปฏิบ ัติใ นการตรวจ
กระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
จึง ยัง มีผ ลใช้บ ัง คับ อยู่โ ดยอนุ โ ลม ซึ่ง ตามแนวปฏิบ ัติด ัง กล่ า ว ได้ก าหนดว่ า กรณีท่ีเ ครื่อ ง
ไม่สามารถตรวจให้คะแนนกระดาษคาตอบแผ่นนัน้ ๆ ได้ จะไม่มกี ารแก้ไขผลคะแนนให้ ก็เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วในการตรวจให้คะแนน เพราะจะได้ไม่ต้อ งให้เจ้าหน้ าที่มาตรวจให้คะแนน
กระดาษคาตอบด้วยตนเอง จึงเห็นว่าแนวปฏิบตั ิในการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผล
การสอบแข่ง ขัน ด้ว ยเครื่อ งจัก ร เป็ น ระเบีย บภายในเพื่อ อ านวยความสะดวกในการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบ แต่ ก ารคัด เลือ กข้า ราชการครูเ พื่อ ด ารงต าแหน่ ง
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นการทดสอบความรูค้ วามสามารถ
ของผู้เ ข้ารับการคัดเลือ ก การกระทาที่จะมีผลถึงขนาดให้การทดสอบความรู้ค วามสามารถ
เสียไป ต้องเป็ นการกระทาที่กระทบต่อสาระสาคัญของการทดสอบความรูค้ วามสามารถ เช่น
การทุจริตในการสอบ เป็นต้น การระบายรหัสประจาตัวสอบไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบนัน้
ไม่ก ระทบต่ อ สาระส าคัญ ของการทดสอบความรู้ค วามสามารถของผู้เ ข้า สอบ เมื่อ ในคดีน้ี
ไม่ ป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่ า มีก ารทุ จ ริต ในการสอบและมีผ ลคะแนนออกมาแล้ ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
มีข ัน้ ตอนที่ต้ อ งปฏิบ ัติ ต่ อ ไปเพีย งการประมวลผลคะแนน การตรวจสอบชื่อ ผู้ เ ข้ า สอบ
ในกระดาษคาตอบทีม่ กี ารระบายรหัสไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบทาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีไม่ได้รบั
ความสะดวกและก่อ ให้เกิดความล่ าช้าในการตรวจให้คะแนนและประมวลผลคะแนนเท่านัน้
๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างทีย่ งั มิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดทา
มาตรฐานต าแหน่ ง วิทยฐานะ หรือกาหนดกรณีใดเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ.
กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง หรือกรณีท่ี ก.ค. หรือ ก.พ. กาหนดไว้แล้ว
ซึง่ ใช้บงั คับอยู่เดิมมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
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แต่ ไ ม่ ไ ด้ท าให้ส าระส าคัญ ในการคัด เลือ กดัง กล่ า วเสีย ไป การน าแนวปฏิบ ัติใ นการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบด้ว ยเครื่อ งจักร ที่เ ป็ นแนวปฏิบตั ิเ พื่อความสะดวก
รวดเร็ว ในการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลมาตัด สิท ธิใ นคะแนนของผู้ ฟ้ องคดี
ทัง้ สามสิบสองคน จึงขัดต่ อ เจตนารมณ์ ทางกฎหมายของการทดสอบความรู้ค วามสามารถ
เพื่อคัดเลือกรองผูอ้ านวยการและผูอ้ านวยการสถานศึกษาตามมาตรา ๖๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากนัน้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
ได้ออกแนวปฏิบตั กิ ารดาเนินการสอบ ภาค ก ขึน้ มาใช้บงั คับในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การพิจารณา
เกี่ยวกับการที่ผู้เข้าสอบมีปญั หาเกี่ยวกับการระบายรหัสประจาตัวสอบ จึงต้องนาแนวปฏิบตั ิ
ทัง้ สองฉบับดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกันด้วย เมื่อแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินการสอบดังกล่าว
ได้กาหนดให้กรรมการกากับห้องสอบมีหน้าทีต่ รวจสอบการลงรหัสวิชาและรหัสประจาตัวสอบ
ของผูเ้ ข้าสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบโดยการลงรหัสประจาตัวสอบแทนกัน กรรมการ
กากับห้องสอบจึงมีหน้าที่ต้องตรวจการระบายรหัสประจาตัวสอบให้ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบ
และตั ว บุ ค คล ที่ เ ข้ า สอ บก่ อ นเก็ บ กระดาษค าตอ บ เมื่ อ พบว่ า มี ผู้ เ ข้ า สอ บระบาย
รหัส ประจ าตัว สอบไม่ต รงกับ เลขรหัส ประจ าตัว สอบ กรณีจ ึง ไม่ไ ด้ เ ป็ น ความผิด พลาดของ
ผู้เ ข้า สอบเพีย งฝ่ า ยเดีย ว แต่ ม ีค วามผิด พลาดของกรรมการก ากับ ห้ อ งสอบประกอบด้ ว ย
จากเหตุ ผ ลดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี จ ึง ไม่ อ าจน าแนวปฏิ บ ั ติ ใ นการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่ง ขันด้วยเครื่อ งจักร มาตัด สิทธิผู้ฟ้ องคดีท่จี ะได้
คะแนนในวิชาที่ผู้ฟ้องคดีระบายรหัสประจาตัวสอบไม่ตรงกับเลขรหัสประจาตัวสอบได้ คาสัง่
ที่แ สดงโดยปริย ายให้ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ สามสิบสองคนเป็ นผู้ส อบไม่ผ่ าน ภาค ก ในการคัดเลือ ก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษา จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอน
คาสังที
่ ่แสดงโดยปริยายของผู้ถูกฟ้องคดีดงั กล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามคาพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีนาคะแนนสอบในวิชาที่ผู้ฟ้องคดีมปี ญั หาเกี่ยวกับ
๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖๑ การเลื่อนตาแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็ นตาแหน่ งที่มไิ ด้กาหนดให้มวี ทิ ยฐานะเพื่อให้ได้ร บั
เงินเดือนในระดับทีส่ งู ขึน้ ให้กระทาได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินด้วยวิธกี ารอื่น
กรณีใ ดจะเลื่อ นและแต่ งตัง้ จากผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ผู้ส อบคัด เลือ กได้ ผู้ไ ด้ร บั คัด เลือ ก หรือ ผู้ผ่ านการประเมิน
ด้วยวิธกี ารอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
หรือสถานศึกษาเป็นผูด้ าเนินการ หลักสูตรและวิธดี าเนินการเกีย่ วกับการสอบคัดเลือกคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
หรือผู้ซ่งึ จะได้รบั การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ วิธดี าเนิน การเกี่ยวกับการคัดเลือ ก
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมิน การประเมินผล การปฏิบตั งิ านหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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การระบายรหัสประจาตัวสอบ ทัง้ การระบายรหัส ประจาตัวสอบผิดต าแหน่ ง และไม่ได้ระบาย
รหัส ประจาตัว สอบ มารวมในบัญ ชีก รอกคะแนนและประกาศรายชื่อ ผู้ท่ีค ะแนนผ่ านเกณฑ์
การคัดเลือก ให้เป็นผูส้ อบผ่านต่อไป (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๔-๔๒๒/๒๕๕๔)
๒. การบรรจุและแต่งตัง้
๒.๑ การบรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่ น
การที่ ป ลัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปฏิ บ ตั ิ ร าชการแทนนายกองค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบลมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ช้ บ ัญ ชี ผ้ ูส อบแข่ ง ขัน ได้ ไ ปยัง
เทศบาลนครโดยได้ ด าเนิ นการเพื่ อ ขอบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ เป็ นไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
และประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบลที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเทศบาลนคร
ได้ มี ห นั ง สื อ ยิ นยอมให้ ใ ช้ บ ัญ ชี แ ละส่ ง รายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ม าบรรจุ แ ต่ ง ตั ้ง
โดยชอบแล้ ว การที่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล (ซึ่ งได้ รบั เลือกตัง้ ใหม่) มีหนังสื อ
ขอยกเลิ กการขอใช้ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ด ั ง กล่ า ว จึ ง ท าให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ต้ อ งเสี ย โอกาสที่ จ ะได้ ร ับ การบรรจุ แ ต่ ง ตั ง้ เป็ นพนั ก งานส่ ว นต าบลตามสิ ทธิ ที่
ควรจะได้รบั และมีผลให้ได้รบั การบรรจุแต่ งตัง้ เข้ารับราชการล่าช้ ากว่าผู้สอบแข่งขันได้
รายอื่ นๆ ที่ ขึ้ นบัญ ชี ในลาดับหลัง กรณี ย่ อ มถื อ ได้ ว่านายกองค์การบริ ห ารส่ วนตาบล
ได้กระทาละเมิ ดต่อบุคคลดังกล่าวแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเป็ นผู้ส มัค รสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุแ ต่ ง ตัง้ บุ ค คลเป็ นพนัก งานเทศบาล
สามัญ โดยสอบได้ในลาดับที่ ๙๘ ของตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ตามประกาศของเทศบาล
นครสมุ ท รปราการ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยประกาศดังกล่ าวก าหนดขึ้น บัญ ชี
ผูส้ อบแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ปี ต่อมา เทศบาลฯ แจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่า ได้มอี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น
ขอใช้บญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลฯ ขอให้ผู้ฟ้องคดีมารายงานตัว หลังจากนัน้ องค์การ
บริหารส่วนตาบล (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะปฏิบตั หิ น้ าทีน่ ายก
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลได้มหี นังสือ ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ขอใช้บญ
ั ชี
ผูส้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งและลาดับของผูฟ้ ้ องคดี โดยหนังสือดังกล่าวได้ระบุช่อื ผูฟ้ ้ องคดีไว้ดว้ ย
เพื่อบรรจุแต่งตัง้ เป็นพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ในสังกัดผูถ้ ูกฟ้องคดี
ในระหว่า งนัน้ ได้ม ีก ารเลือ กตัง้ นายกองค์การบริห ารส่ ว นต าบลแทนต าแหน่ ง ที่ว่ า ง ต่ อ มา
เทศบาลฯ ได้มหี นังสือยินยอมให้ใช้บญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันได้ ในรายผู้ฟ้องคดี พร้อมทัง้ แจ้งรายชื่อ
ผูฟ้ ้ องคดีมาเพื่อบรรจุแต่งตัง้ เป็ นพนักงานส่วนตาบลในสังกัดผูถ้ ูกฟ้องคดีตามทีม่ คี าขอ โดยระบุ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ด้วยว่าการส่งตัวผูฟ้ ้ องคดีมารับการบรรจุแต่งตัง้ เป็ นการส่งผูส้ อบแข่งขันได้เรียงตามลาดับทีแ่ ล้ว
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ได้มหี นังสือแจ้งเทศบาลฯ ขอยกเลิกการ
ขอใช้บญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันได้ดงั กล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นการใช้อานาจ
โดยไม่ชอบ มีผลให้ผฟู้ ้ องคดีต้องเสียสิทธิในการได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการ ในขณะที่
ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ใ นต าแหน่ ง เดีย วกัน กับ ผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง ขึ้น บัญ ชีใ นล าดับ หลัง ถัด จากล าดับ
ของผู้ฟ้ องคดีไ ด้รบั การบรรจุแต่ งตัง้ ไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่ าใช้จ่ายในการที่ต้องติดต่ อ
หาสถานทีท่ จ่ี ะบรรจุแต่งตัง้ ใหม่ รวมทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีได้ลาออกจากงานเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการบรรจุ
แต่ ง ตัง้ ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ องต่ อ ศาลขอให้ ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ ให้ ผู้ ถู กฟ้ องคดี
ชดใช้ ค่ าเสียหายแก่ ผู้ ฟ้ องคดี อันได้ แก่ ค่ าเสียสิทธิในการที่จะได้ ร ับการบรรจุ เข้ารับราชการ
เป็ นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่ าเสียหายในการต้ องออกจากงานเป็ นเวลา ๒ เดือน รวมโบนั สสิ้นปี
เป็ นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางหาสถานทีบ่ รรจุแต่งตัง้ ใหม่เป็ นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพจิ ารณาการบรรจุแต่ งตัง้ ผู้ฟ้องคดีในตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ใหม่
แต่ ถ้ าไม่ สามารถรับผู้ ฟ้ องคดีเข้าบรรจุ แต่ งตัง้ ได้ ก็ ให้ ผู้ถู กฟ้ องคดีด าเนิ นการเพื่อให้ ผู้ฟ้ องคดี
ได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลอื่น
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
หนังสือของผูถ้ ูกฟ้องคดีซง่ึ ลงนามโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่ว นต าบล เป็ นเพียงขัน้ ตอนเบื้อ งต้นเพื่ อให้ได้ตวั บุค คลที่มคี ุ ณสมบัติ
เหมาะสมตามมาตรฐานทัว่ ไปของต าแหน่ ง ที่ต้ อ งการบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ มาเท่ า นั ้น เนื่ อ งจาก
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผูม้ อี านาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล ขัน้ ตอนส าคัญ ในล าดับต่ อ ไปหลังจากได้ต ัว บุ ค คล
ทีป่ ระสงค์จะบรรจุแต่งตัง้ คือ การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกากั บให้
การบรรจุแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆ
ในจัง หวัด เป็ น ไปตามระเบีย บและประกาศของคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล
หากคณะกรรมการดังกล่ าวพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบรรจุแต่งตัง้ พนักงานส่ว นต าบลรายใด
ไม่เป็ นไปตามระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลก็อาจมีมติไม่ให้
ความเห็ น ชอบการขอบรรจุ บุ ค คลนั ้น หรือ อาจมีม ติ ใ ห้ ม ีก ารแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นก็ ไ ด้
เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจึงจะมี
อานาจสังบรรจุ
่
แต่งตัง้ บุคคลเป็ นพนักงานส่วนตาบลได้ แม้หนังสือขอใช้บญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันได้
ของผู้ถูกฟ้องคดีจะมีการระบุช่อื และลาดับที่สอบแข่งขันได้ของผู้ฟ้องคดี อันเป็ นการระบุเลือก
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ตัว บุค คลโดยเฉพาะก็ต าม หนังสือ ดังกล่ าวก็เ ป็ นเพียงค าขอมิได้มผี ลเป็ นการบรรจุแ ต่ งตัง้
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นพนักงานส่วนตาบลแต่อย่างใด อีกทัง้ อานาจการอนุ มตั ใิ ห้ใช้บญ
ั ชีดงั กล่าวก็เป็ น
อานาจของเทศบาลนครสมุทรปราการเจ้าของบัญชีท่จี ะพิจารณาให้เป็ นไปตามระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องของตนต่อไป ดังนัน้ เฉพาะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมหี นังสือขอใช้บญ
ั ชีดงั กล่าว
ก็ไม่อาจมีผลเป็ นการบรรจุแต่งตัง้ ผู้ฟ้องคดีเป็ นพนักงานส่วนตาบลได้ และมิได้มผี ลให้เกิดกรณี
การบรรจุแต่งตัง้ ผู้สอบแข่งขันได้ไม่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลฯ
แต่อย่างใด
เมื่อ พิจารณาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการคัด เลือ ก การบรรจุและแต่ งตัง้ การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือนส าหรับพนักงานส่ วนต าบล ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ แล้ว การที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลใดจะดาเนินการบรรจุแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นพนักงานส่วนตาบลตาแหน่ งใดในสังกัด
ของตนได้ องค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ จะต้องมีอตั ราว่างในตาแหน่ งดังกล่าวอยู่แล้วหรือมีการ
กาหนดตาแหน่ งดังกล่าวขึ้นใหม่โดยชอบแล้วเท่านัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีมอี ตั ราพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ว่างจานวน ๑ ตาแหน่ ง และมีความประสงค์จะบรรจุแต่งตัง้
บุคคลเข้าสู่ตาแหน่ งดังกล่าว จึงมีหนังสือขอความอนุ เคราะห์ไปยังเทศบาลฯ เพื่อขอใช้บญ
ั ชี
ผู้ส อบแข่ง ขันได้ต าแหน่ ง ดัง กล่ าว การด าเนินการเพื่อ บรรจุแต่ งตัง้ บุค คลเข้าเป็ นพนัก งาน
ส่ ว นต าบลในขัน้ ตอนนี้ ข องผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง ชอบด้ว ยประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งาน
ส่วนตาบลดังกล่าวแล้ว ต่อมา เทศบาลฯ มีหนังสือตอบอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีใช้บญ
ั ชีพร้อมส่ง
รายชื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีม าบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ ตามที่ม ีค าขอแจ้ง มายัง ผู้ถู ก ฟ้ องคดี ซึ่ง เป็ น การส่ ง รายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลาดับที่ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ งดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้ โดยหลัก การแล้ ว ก่ อ นที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ะได้ ด าเนิ น การเพื่อ บรรจุ แ ต่ ง ตัง้ บุ ค คล
เข้าเป็ นพนักงานส่วนตาบลในอัตราและตาแหน่ งที่ว่างอยู่ จะต้องมีการวิเคราะห์ถงึ ปริมาณงาน
ทีม่ อี ยู่ ความจาเป็ นในการบรรจุแต่งตัง้ บุคคลในตาแหน่ งดังกล่าวเพิม่ เติม รวมทัง้ จะต้องมีการ
พิจารณาในส่วนของงบประมาณที่มอี ยู่ว่าเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นในการบรรจุ
แต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ งดังกล่าวเพิม่ เติมหรือไม่เป็ นอย่างดีแล้ว
เมื่อพิจารณาแล้วว่าตนมีความพร้อมและมีความจาเป็ นเพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดทาบริการสาธารณะด้านต่ างๆ ในอานาจหน้ าที่ของตน จึงจะดาเนินการเพื่อบรรจุแต่ งตัง้
บุคคลเข้าสู่ตาแหน่ งดังกล่าวต่อไป คดีน้ีผู้ถูกฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งขอความอนุ เคราะห์ใช้บญ
ั ชี
ผู้ส อบแข่ ง ขัน ได้ไ ปยัง เทศบาลฯ แสดงว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีก ารวิเ คราะห์ แ ละพิจ ารณาถึง
เรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็ นอย่างดีแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีได้ดาเนินการเพื่อขอบรรจุแต่ งตัง้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ผู้ ฟ้ องคดีเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนต าบล
ที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลฯ ก็ได้ส่ ง รายชื่อ ผู้ฟ้อ งคดีมาบรรจุแต่ ง ตัง้ ตามที่ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีมคี าขอ
โดยชอบแล้ว ขัน้ ตอนการด าเนิ นการต่ อ ไป ผู้ถู ก ฟ้ องคดีค วรจะต้อ งเสนอรายชื่อ ผู้ฟ้ องคดี
พร้อมข้อ มูลอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งให้ค ณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการบรรจุแต่ งตัง้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจงึ จะมีอ านาจมีค าสัง่ บรรจุแ ละแต่ ง ตัง้ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ น
พนักงานส่วนตาบลในสังกัดของตนตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบต่อไป อันเป็ นขัน้ ตอนการบรรจุแต่งตัง้
บุคคลเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่วนตาบล ดังนัน้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รบั
หนัง สือ แจ้งรายชื่อ ผู้ฟ้ องคดีเ พื่อ มารับการบรรจุแล้ว กลับมีหนังสือขอยกเลิกการขอใช้บญ
ั ชี
ดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ผฟู้ ้ องคดีต้องเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั การบรรจุ
แต่งตัง้ เป็ นพนักงานส่วนตาบลในช่วงเวลาดังกล่าวตามสิทธิท่คี วรจะได้รบั และมีผลให้ผู้ฟ้องคดี
ได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการล่าช้ากว่าผูส้ อบแข่งขันได้รายอื่นๆ ทีข่ น้ึ บัญชีในลาดับหลัง
กรณีย่อมถือได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้กระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ โดยที่
นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเป็ นเจ้าหน้ าที่ต ามความในมาตรา ๔ ๕ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวในฐานะผู้แทน
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีและเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ูกฟ้องคดี ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ต้องรับผิดในความเสียหาย
ที่เ กิด ขึ้น ต่ อ ผู้ ฟ้ องคดี โดยต้ อ งชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีใ นผลแห่ ง ละเมิด
ทีผ่ แู้ ทนของตนได้กระทา ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
ส าหรับ ค่ า เสี ย หายกรณี เ สี ย สิ ท ธิ ใ นการได้ ร ับ การบรรจุ เ ข้ า รับ ราชการนั ้น
ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้เสียสิทธิท่จี ะได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการแต่อย่างใด เพราะตามประกาศ
ขึน้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มกี าหนดระยะเวลาขึน้ บัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี โดยเทศบาลฯ ยังคงถือว่า
ผู้ ฟ้ องคดีย ัง คงเป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ใ นล าดับ เดิม เนื่ อ งจากไม่ ใ ช่ ก รณี ท่ีผู้ ฟ้ องคดีป ฏิเ สธ
การขอใช้บญ
ั ชี และหากมีการขอใช้บญ
ั ชีเข้ามาอีกผูฟ้ ้ องคดีกจ็ ะได้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
บรรจุแต่ งตัง้ ก่ อนเป็ นล าดับแรก การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีมหี นังสือขอยกเลิกการขอใช้บญ
ั ชีจงึ ไม่ส่ ง
๕-๖

พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบ ัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัง้
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕ หน่ ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิด ต่ อ ผู้เ สีย หายในผลแห่ ง ละเมิด ที่เ จ้า หน้ า ที่ข องตนได้ก ระท าในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ในกรณีน้ผี เู้ สียหายอาจฟ้องหน่ วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีซ่ ่งึ ไม่ได้สงั กัดหน่ วยงานของรัฐแห่งใดให้ถอื ว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่ วยงาน
ของรัฐทีต่ อ้ งรับผิดตามวรรคหนึ่ง

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ผลกระทบต่ อผู้ ฟ้ องคดี และปรากฏข้อ เท็จจริงว่ าเทศบาลฯ ได้ เรียกตัวผู้ ฟ้ องคดีเพื่อเข้ารับ
การบรรจุแต่งตัง้ ในตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ของเทศบาลแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๔๙ แต่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอยกเลิกการขอใช้บญ
ั ชีส่ งผลให้ผู้ฟ้ องคดีได้รบั การบรรจุแต่ งตัง้
เข้ารับราชการล่าช้ากว่าผู้สอบแข่งขันได้รายอื่นๆ ในตาแหน่ งเดียวกันที่ขน้ึ บัญชีในลาดับหลัง
ทาให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผฟู้ ้ องคดีควรจะได้รบั หากได้รบั การบรรจุแต่งตัง้
ในช่ว งเวลานัน้ เมื่อ พิจารณากรณีของผู้ส อบแข่ง ขันได้ใ นล าดับหลัง จากล าดับของผู้ฟ้ อ งคดี
โดยบุคคลดังกล่าวได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เป็ นพนักงานส่วนตาบลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙
ดังนัน้ หากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดาเนินการเพื่อบรรจุแต่ งตัง้ ผู้ฟ้องคดีตามขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด
ต่ อ ไป ผู้ฟ้ องคดีก็น่ า จะได้ร บั การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ เป็ น พนัก งานส่ ว นต าบลในเวลาใกล้เ คียงกัน
ซึ่ง หากนั บ ถึ ง วัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ อัน เป็ น วัน ที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้
เป็ น พนั ก งานเทศบาล มีช่ ว งเวลาที่ผู้ฟ้ องคดีต้ อ งเสีย โอกาสในการได้ร บั การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้
เข้ารับราชการเป็ นระยะเวลาประมาณ ๕ ถึง ๖ เดือน สิทธิประโยชน์ ท่ผี ู้ฟ้ องคดีต้องสูญเสียไป
ในช่วงเวลาดังกล่าว คือ เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๗,๖๓๐ บาท และเงินเพิม่ การครองชีพชัวคราว
่
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่ การครองชีพชัวคราวของข้
่
าราชการ
และลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมสิทธิประโยชน์
ต่อเดือนเป็นเงิน ๘,๖๓๐ บาท คิดเป็ นเงินทีผ่ ฟู้ ้ องคดีต้องสูญเสียไปทัง้ สิน้ ประมาณ ๕๑,๗๘๐ บาท
(๘,๖๓๐ x ๖) เมื่อผู้ฟ้องคดีมคี าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ย่อ มสมควรแก่ เ หตุ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจงึ ต้อ งรับผิด ชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนส าหรับ ความเสียหาย
ในส่วนนี้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมคี าขอ
สาหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องสูญเสียรายได้จากการที่ต้องลาออกจากงาน
ทีท่ าอยูเ่ ดิมเป็นเวลา ๒ เดือน รวมโบนัสสิน้ ปีเป็ นเงินจานวน ๒๕,๐๐๐ บาท นัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ได้รบั การเรียกตัวเพื่อมาบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการจะต้องลาออกจากงานที่ทาอยู่เดิมถือเป็ น
เรื่องปกติ และการที่ผู้ฟ้องคดีจะลาออกจากงานเมื่อใดย่อมเป็ นความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง
โดยแท้ เนื่องจากทางราชการมิได้มกี ฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดๆ กาหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้
แต่อย่างใด ดังนัน้ ค่าเสียหายในส่วนนี้จงึ ไม่อาจเรียกร้องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ สาหรับค่าเสียหาย
ที่ผู้ฟ้ องคดีอ้างว่ าต้อ งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางหาสถานที่บรรจุแต่ งตัง้ ใหม่นัน้ โดยปกติ
การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ย่ อ มเป็ น หน้ า ที่ข องส่ ว นราชการหรือ องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น ซึ่ง ได้ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขัน และขึ้น บัญ ชีผู้ส อบแข่ ง ขัน ได้ด ัง กล่ า วไว้จ ะเป็ น
ผู้พ ิจารณา มิใ ช่เ ป็ นหน้ าที่ของผู้ส อบแข่งขัน ได้ การกระทาดังกล่าวก็เป็ นความสมัค รใจของ
ผูส้ อบแข่งขันได้เอง ดังนัน้ ค่าเสียหายในส่วนนี้จงึ ไม่อาจเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เช่นกัน
พิพ ากษาให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ร ับ ผิด ชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เงิน จ านวน
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๔๕

๒๐,๐๐๐ บาท ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา และให้คนื ค่าธรรมเนียมศาล
ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ส่วนคาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๗๐/๒๕๕๕)
๓. การย้าย การโอน และการสังให้
่ ไปปฏิ บตั ิ หน้ าที่
๓.๑ การย้ายกรณี ปกติ
การย้ายผู้บริ ห ารสถานศึ กษาที่ เป็ นการย้ ายกรณี ปกติ ผู้ขอย้ายต้ องด ารง
ตาแหน่ งผู้บริ หารในสถานศึกษานัน้ ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปี ที่ยื่นคาร้องขอย้าย ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นสาระสาคัญในการพิ จารณาแต่ งตัง้ ย้าย
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตัง้ ย้ า ยผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ตามหนั ง สื อส านั กงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ ง ชาติ ที่ ศธ ๑๑๘๑/๔๖๐๒
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การออกคาสังย้
่ ายผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
จึ ง เป็ นการกระท าในส่ วนที่ เป็ นสาระส าคัญอันถึง ขนาดที่ จะเป็ นเหตุใ ห้ ค าสังย้
่ ายนั ้น
เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คณะกรรมการการประถมศึ กษาจังหวัดมีอานาจเพี ยงดาเนิ นการพิ จารณา
แต่ ง ตั ง้ ย้ า ยผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมายเท่ า นั ้ น
การพิ จารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธี การแต่ ง ตัง้ ย้ ายผู้บริ ห ารสถานศึ กษาเพิ่ มเติ ม
เป็ นอ านาจของ อ.ก.ค. จั ง หวัด หรื อ อ.ก.ค. สปช. แล้ ว แต่ ก รณี ไม่ ใ ช่ อ านาจ
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาจัง หวัด การออกค าสั ง่ ย้ า ยโดยอาศั ย มติ ของ
คณะกรรมการการประถมศึ กษาจัง หวัด ที่ กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่ มเติ ม จากที่ กฎหมาย
กาหนดจึงเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี ร ับ ราชการครู ต าแหน่ ง อาจารย์ ใ หญ่ โ รงเรีย นในสัง กัด ส านั ก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ การแต่งตัง้ ย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ดารงตาแหน่ งผู้บริหารในสถานศึกษานัน้ ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี ท่ยี ่นื คาร้องขอย้าย ได้ย่นื คาร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแต่งตัง้ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ครัง้ โดยในครัง้ แรกเป็ นการย้ายประจาปี ๒๕๔๕
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั การพิจารณาให้ย้ายเนื่องจากคณะกรรมการกลันกรองแต่
่
งตัง้ ย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาตามคาสังส
่ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีมติให้ขา้ ราชการรายอื่น

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๔๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ย้ายไปดารงตาแหน่ งในโรงเรียนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีย่นื คาขอย้าย และนาย ท. (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) ซึง่ ได้ย่นื
คาร้อ งขอย้ายในครัง้ นี้ด้ว ยก็ไ ม่ไ ด้รบั การพิจารณาให้ย้ายเนื่อ งจากเป็ นผู้ขาดคุ ณสมบัติต าม
หลัก เกณฑ์ค ือ ดารงต าแหน่ ง ผู้บริห ารไม่ค รบ ๒ ปี ต่ อ มา คณะกรรมการการประถมศึกษา
จัง หวัด นครราชสีม าได้ ม ีม ติ เ ห็น ชอบตามมติข องคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ให้ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาที่ขาดคุ ณ สมบัติต ามหลัก เกณฑ์ การดารงต าแหน่ งผู้บริหารในสถานศึกษานัน้ ๆ
มาแล้ว น้ อ ยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี ท่ยี ่นื ค าร้อ งขอย้าย ยื่นค าร้อ งขอย้าย
เพื่อพิจารณาเพิม่ เติมได้ โดยเห็นว่า เพื่อเป็ นการเตรียมบุคลากรเข้าสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
เพื่อให้สวัสดิการแก่ข้าราชการครู จึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
(เนื่องจากไม่ครบ ๒ ปี ) ยื่นคาร้องขอย้ายมาเพื่อพิจารณาเพิม่ เติมได้ ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นคาร้อ ง
ขอย้ายเป็ นครัง้ ที่ ๒ โดยขอย้ายไปโรงเรียนบ้านภูเขาลาด หากไม่ได้ยา้ ยไปโรงเรียนดังกล่าว
ขอย้า ยไปโรงเรีย นใดก็ ไ ด้ ใ นเขตส านั ก งานการประถมศึ ก ษาอ าเภอเมือ งนครราชสีม า
และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ย่นื ค าร้อ งขอย้า ยในครัง้ นี้ โ ดยขอย้า ยไปโรงเรีย นบ้า นวัง น้ า เขีย ว
และโรงเรีย นใดก็ไ ด้ ใ นเขตส านั ก งานการประถมศึก ษาอ าเภอเมือ งนครราชสีม า ต่ อ มา
คณะกรรมการกลันกรองฯ
่
ได้ประชุ มพิจารณาผู้ข อย้าย โดยพิจ ารณาให้ผู้ท่ีขาดคุ ณสมบัติ
เป็ นผู้มคี ุ ณ สมบัติค รบถ้ว นและมีส ิทธิใ นการขอย้ ายเท่าเทียมกัน ซึ่ง ผู้อ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ (ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เดิม)
(ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) อ้างว่ าฝ่ายเลขานุ ก ารได้นาเสนอข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งกับผู้ขอย้ายที่จาเป็ น
เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในหมวด ๓ แห่งระเบียบ อ.ก.ค. จังหวัด
นครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ (ย้าย) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลันกรองฯ
่
ปรากฏว่าตาแหน่ งผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านภูเขาลาดว่างลง ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา
มีมติให้แต่งตัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไปรักษาการในตาแหน่ งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบั การพิจารณาให้ยา้ ย และสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ได้มคี าสังย้
่ ายและแต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรมการกลันกรองฯ
่
ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือร้องทุกข์
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) ในฐานะประธาน อ.ก.ค. จังหวัด
พิจารณาทบทวนกรณีดงั กล่าว ซึง่ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว
ยืน ยัน ตามมติ เ ดิ ม ผู้ ฟ้ องคดี เ ห็ น ว่ า ส านั ก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวั ด นครราชสี ม า
มีเ จตนาและจงใจไม่ป ฏิบ ัติต ามกฎ ก.ค. ฉบับ ที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๖ (๒) กล่ า วคือ
ไม่ได้นาเรื่องเสนอ อ.ก.ค. จังหวัด เป็ นผู้พจิ ารณา การกระทาของคณะกรรมการการประถมศึกษา
จัง หวัด นครราชสี ม า และการกระท าของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ร ับ
ความเดือดร้อนเสียหาย และเสียสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคาสังผู
่ ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๔๗

ในส่ ว นที่แ ต่ ง ตัง้ ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ไปรัก ษาการในต าแหน่ ง และแต่ ง ตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านภูเขาลาด และขอให้แต่ งตัง้ ผู้ฟ้องคดีไปดารงตาแหน่ งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตามทีไ่ ด้ยน่ ื ความจานงไว้
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ย้ า ยผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ ในคดีน้ี เ ป็ น การแต่ ง ตัง้ ให้ ไ ปรัก ษาการ
ในต าแหน่ ง และให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรีย นเนื่ อ งจากต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว เป็ น
ตาแหน่งว่าง และไม่ปรากฏว่าเป็นการยืน่ คาร้องขอย้ายกรณีพเิ ศษทีส่ านักงานการประถมศึกษา
อาเภอหรือกิ่งอาเภอเป็ นผู้ดาเนินการเสนอให้ย้ายเพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ ของ
ทางราชการ และไม่ปรากฏว่ากรณีมเี หตุผลความจาเป็ นพิเศษที่ผอู้ านวยการการประถมศึกษา
จังหวัดเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาให้ ความเห็นชอบเป็ นรายๆ ไป
ดังนัน้ การพิจารณาแต่งตัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงไม่ถอื เป็นการย้ายกรณีพเิ ศษเพื่อความเหมาะสม
หรือ เพื่อ ประโยชน์ ของทางราชการตามนัย ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ อ.ก.ค. จังหวัด
นครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ (ย้าย) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มเี จตนารมณ์ให้พจิ ารณาย้ายหมุนเวียน
ผูบ้ ริหารเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา โดยให้สานักงาน
การประถมศึก ษาอ าเภอหรือ กิ่ง อ าเภอด าเนิน การพิจ ารณาตัว บุ ค คลที่เ หมาะสมเสนอเพื่อ
พิจารณาตามขัน้ ตอนที่กาหนด เมื่อคาสังย้
่ ายผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ใช่เป็ นการย้ายกรณีพเิ ศษ
จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกติตามข้อ ๗.๑ ของหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและวิธกี ารคัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรา ๓๐ (ข) และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม สังกัด สานัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามหนั ง สือ ส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ ง ชาติ
ที่ ศธ ๑๑๘๑/๔๖๐๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่กาหนดให้ผู้ขอย้ายต้องดารงตาแหน่ ง
ผู้บ ริห ารในสถานศึก ษานัน้ ๆ มาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี นั บ ถึง วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ของปี ท่ี
ยื่นคาร้องขอย้าย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ เป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์การดารงตาแหน่ ง
ผู้บ ริห ารในสถานศึก ษาน้ อ ยกว่ า ๒ ปี นับถึง วันที่ ๓๐ กัน ยายน ของปี ท่ีย่นื ค าร้อ งขอย้า ย
ซึ่งเป็ นคุณสมบัตทิ ่เี ป็ นสาระสาคัญในการพิจารณาแต่งตัง้ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในการย้าย
กรณี ป กติ จึง เห็ น ได้ ว่ า การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ซึ่ง เป็ น
ผู้ข าดคุ ณ สมบัติไ ปรัก ษาการในต าแหน่ ง และแต่ ง ตัง้ ให้ย้า ยไปด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ใ หญ่
โรงเรียนบ้านภูเขาลาด จึงเป็ นการกระทาในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญอันถึงขนาดที่จะเป็ นเหตุให้
การออกคาสังดั
่ งกล่าวเป็นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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นอกจากนี้ การที่ต าแหน่ ง ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นบ้ า นภู เ ขาลาดว่ า งลงเนื่ อ งจาก
ผู้บ ริห ารคนเดิม เสีย ชีว ิต นั ้น แม้ ว่ า คณะกรรมการการประถมศึก ษาจัง หวัด นครราชสีม า
จะมีอ านาจหน้ า ที่พ ิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตัง้ ย้ า ยผู้ บ ริห ารโรงเรีย นตาม
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติค ณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
และที่แก้ไขเพิม่ เติม แต่การพิจารณาแต่งตัง้ ย้ายผู้บริหารดังกล่าวก็ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษาฯ ประกอบกับ
ระเบียบ อ.ก.ค. จังหวัดนครราชสีมา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธ ีการแต่ งตัง้ (ย้าย) ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานัก งานการประถมศึ กษาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๒ และการที่
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ อ้างว่ า อาศัย มติของคณะกรรมการการประถมศึก ษาจังหวัดนครราชสีม า
ในการดาเนินการให้มกี ารขอย้ายและพิจารณาย้ายผู้ท่ขี าดคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
แม้การดาเนินการและพิจารณาการย้ายหากขัน้ ตอนหรือวิธกี ารบกพร่องไปบ้างแต่ผลของคาสัง่
เกิด ประโยชน์ เ กื้อ กู ล ต่ อ ผู้บ ริห ารโรงเรียนโดยรวมและเกิด ประโยชน์ ต่ อ การบริหารจัด การ
โรงเรียน มิได้เกิดความเสียหายแต่ประการใด นัน้ ข้อ ๗.๒ ของหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ กาหนดให้ อ.ก.ค. จังหวัด หรือ อ.ก.ค. สปช. แล้วแต่กรณี กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ย้ายเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗.๑ กรณี จ ึง เห็น ได้ ว่ า อ านาจในการพิจ ารณาก าหนด
๗

พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด มีอานาจและหน้าทีภ่ ายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายการด าเนิ น งานและแผนพัฒ นาการประถมศึกษาของจัง หวัดให้ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการของท้องถิน่ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตัง้ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(๓) พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบในการจัด ตัง้ บริห าร รวม ปรับ ปรุ ง และเลิก ล้ม โรงเรีย นสัง กัด ส านั ก งาน
การประถมศึกษาจังหวัด
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ หัวหน้าการประถมศึกษากิง่ อาเภอ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่และครูใหญ่โรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(๕) พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบในการพิจารณาความดีค วามชอบประจาปี ข องข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด
(๖) ออกระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในหน้าทีโ่ ดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบของคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ
(๗) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด และตามทีค่ ณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมอบหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
ั
หมายเหตุ ปจจุบนั พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๔๙

หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ย้ายเพิม่ เติมเป็ นอานาจของ อ.ก.ค. จังหวัด หรือ อ.ก.ค. สปช.
แล้ว แต่ ก รณี ไม่ใ ช่อ านาจของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด โดยที่ ค ณะกรรมการ
การประถมศึก ษาจังหวัดมีอานาจเพียงดาเนินการพิจารณาแต่ งตัง้ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องกฎหมายเท่ า นั น้ ค าสัง่ ย้า ยดัง กล่ า วจึง มีผ ลกระทบต่ อ สิท ธิ
ของผู้ ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น ผู้ ย่ ืน ค าร้ อ งขอย้ า ยไปโรงเรีย นบ้ า นภู เ ขาลาดและมีคุ ณ สมบัติ ค รบ
ตามหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ยา้ ยในครัง้ นี้
เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เฉพาะส่วนที่แต่งตัง้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไปดารงตาแหน่ งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูเขาลาด ศาลย่อมมีอานาจพิพากษา
ให้ เ พิก ถอนการกระท าโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายเฉพาะส่ ว นที่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ ฟ้ องคดี
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ และผลของคาพิพากษา
ย่อมไม่กระทบถึงส่วนที่ไม่ถูกโต้แย้งหรือที่ไม่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้เพิกถอน
คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในส่วนทีส่ งให้
ั ่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไปรักษาการในตาแหน่ งและแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งตามฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๗/๒๕๕๔)
๓.๒ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กรณี ข้าราชการครูตาแหน่ งผู้บริ หารสถานศึ กษามีปัญหาในการบริ หารงาน
ในลัก ษณะที่ จ ะเป็ นอุป สรรคในการจัด การเรี ย นการสอนหลายประการ และมี ก าร
กระทาผิ ดวิ นัยและถูกลงโทษทางวิ นัยหลายครัง้ การที่ ผ้อู านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาซึ่ งเป็ นผู้บงั คับบัญชาผู้มีอานาจบรรจุและแต่ งตัง้ ออกคาสังย้
่ ายข้าราชการ
ดัง กล่ า วเพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการตามมติ ข อง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จึงเป็ นการใช้ดลุ พิ นิจตามอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเ ป็ นข้าราชการครู ตาแหน่ งผู้อานวยการโรงเรียนและเป็ นอนุ กรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
ฟ้องว่า ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฯ ครัง้ ที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐
ผู้อานวยการส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ (ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑) ในฐานะ
อนุ กรรมการและเลขานุ การ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
กรณีม ีผู้ป กครองนัก เรียนได้ร้อ งเรีย นเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน บริจาคในการสมัค รเข้า เรียนต่ อ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ให้ผู้ฟ้องคดีช้แี จงกรณี
ร้องเรียนดังกล่าวแล้วให้ผู้ฟ้องคดีออกจากห้องประชุม หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ น

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๕๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผูบ้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดี ได้ชแ้ี จงว่าผูฟ้ ้ องคดีมปี ญั หาการบริหารงานหลายประการ มีปญั หา
ขัดแย้งกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทัง้ ยังเคยถูกดาเนินการทางวินัยและถูกลงโทษหลายครัง้ ที่ประชุม
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) พิจารณาแล้วมีมติให้ยา้ ย
ผูฟ้ ้ องคดีไปดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการโรงเรียนอื่นทีม่ ปี ริมาณนักเรียนน้อยลงกว่าเดิม ผูฟ้ ้ องคดี
จึง มีห นัง สือ ขอความเป็ น ธรรมไปถึง ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิส ามัญ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน (เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน) และมีห นั ง สื อ
ขอความเป็ นธรรมไปถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ม ี
คาสังย้
่ ายและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๙ ราย โดยระบุในคาสังว่
่ า
เพื่อ ประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ฟ้ องคดีได้รบั คาสังย้
่ ายแล้วได้มหี นังสืออุทธรณ์ คาสังดั
่ งกล่าว
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยไม่เดินทางไปรับตาแหน่ งผู้อานวยการโรงเรียนแห่งใหม่ หลังจากนัน้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังแก้
่ ไขคาสังย้
่ ายโดยระบุเหตุผลในการย้ายผู้ฟ้องคดีเพิม่ เติมตามมติ
ของผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ โดยได้ม ีหนัง สือแจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งว่า หากเห็นว่าไม่ได้รบั
ความเป็ นธรรมให้ย่นื ร้องทุก ข์ ผู้ฟ้ องคดีได้มหี นังสือร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรมกรณีถู กย้าย
ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยกคาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี
ตามมติ อ.ก.ค.ศ. ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เพิกถอนมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๐ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และให้เพิกถอนคาสังย้
่ ายและคาสังแก้
่ ไขคาสังย้
่ ายผูฟ้ ้ องคดี
ตามฟ้อง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้อานวยการโรงเรียน ถู กร้อ งเรียนเกี่ยวกับเรื่อ งการเรียกเก็บเงิน
จากผู้ ป กครองในการสมัค รเข้ า เรี ย นต่ อ ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การที่ ฝ่ า ฝื น ต่ อ นโยบาย
ั หาขัด แย้ง กับ ผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาและ
กระทรวงศึก ษาธิก ารในเรื่อ งการรับ นั ก เรียน และมีป ญ
คณะกรรมการสถานศึก ษาในลัก ษณะที่จะเป็ นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้
กระทาผิดวินัยและถูกลงโทษทางวินัยหลายครัง้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชา
ของผู้ฟ้ องคดีแ จ้ง ให้ท่ีประชุ มของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ทราบปญั หาเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่
ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์ ในการแก้ปญั หาการบริหาร
จัด การในหน่ ว ยงาน จึง มีม ติใ ห้ย้า ยผู้ฟ้ องคดีไ ปด ารงต าแหน่ ง ที่โ รงเรีย นอื่น นัน้ การบรรจุ
และแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
เป็ น อ านาจของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยอนุ ม ัติข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
มีค าสั ง่ ย้ า ยผู้ ฟ้ องคดี ต ามมติ ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ จึง เป็ นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ตามอ านาจ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๕๑

โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๑๐ และมาตรา ๕๓
วรรคหนึ่ ง (๓) ๑๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๘/๒๕๕๔)
๘-๑๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๒๑ ให้ม ีค ณะอนุ ก รรมการข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาประจ าเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา” โดยออกนามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานัน้ ๆ ประกอบด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทัง้ การกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ งและเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(๒) พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบการบรรจุ และแต่ ง ตัง้ ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ย วกับการพิจารณาความดีค วามชอบของผู้บริห ารสถานศึกษา ผู้บริห ารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๕) ส่ งเสริม สนับสนุ น การพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การปกป้อ งคุ้มครองระบบคุ ณธรรม การจัด
สวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมิน ผลการบริห ารงานบุค คลของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๗) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่ วยงานการศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
(๘) จัด ทารายงานประจ าปี ท่ีเกี่ย วกับการบริห ารงานบุ ค คลของข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
ในหน่วยงานการศึกษาเพือ่ เสนอ ก.ค.ศ.
(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทีไ่ ม่อยู่ในอานาจและหน้าทีข่ อง
ผูบ้ ริหารของหน่วยงานการศึกษา
(๑๐) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ให้ผอู้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็ นผูบ้ ริหารราชการในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานราชการที่เป็ นอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามอบหมาย
(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตัง้ และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นทีอ่ ยู่ในอานาจและหน้าทีข่ อง อ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ ริหารสถานศึกษาผูบ้ ริหารการศึกษาในหน่ วยงานการศึกษาในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๔) จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
(๕) จัดทาทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๖) จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขัน้ ต่า และเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๕๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๔. การบรรจุและแต่งตัง้ กลับเข้ารับราชการ
๔.๑ การบรรจุแต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิ่ นกลับเข้ารับราชการ
การที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ก รณี ลู ก จ้ า งองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลว่ า งลง
ในทุกกรณี ให้ ยุบเลิ กตาแหน่ งดังกล่าว เมื่อปรากฏว่ าลูกจ้ างประจาตาแหน่ งพนั กงาน
สูบน้ าได้ ยื่ นหนั งสื อขอลาออกเพื่อสมัค รรับเลื อ กตัง้ เป็ นสมาชิ กสภาจัง หวัด ตาแหน่ ง
พนักงานสูบน้ าจึงต้ องถูกยุบเลิ ก การที่ บุคคลดังกล่ าวขอกลับเข้ ารับราชการตาแหน่ ง
เดิ ม แล้ ว คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจัง หวัด มี ม ติ ไ ม่ ร บั บุ ค คลดัง กล่ า วกลับ
เข้ารับราชการโดยเห็นว่าตาแหน่ งดังกล่าวว่างลงจึงต้ องยุบเลิ กตาแหน่ งตามที่กฎหมาย
กาหนด กรณี จึงเป็ นมติ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
เดิมผู้ฟ้องคดีเป็ นลูกจ้างประจา ตาแหน่ งพนักงานสูบน้ า สังกัดกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน ได้รบั การถ่ายโอนไปสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลมะค่า (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ตามพระราชบัญ ญัติ ก าหนดแผนและขั น้ ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่ อ มา ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย่ นื หนั ง สือ ขอลาออกเพื่อ สมัค รรับ เลือ กตัง้
เป็ นสมาชิก สภาจังหวัด มหาสารคาม และระบุ ว่าหากไม่ได้ร บั การเลือ กตัง้ จะขอกลับเข้ารับ
ราชการเช่นเดิม ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงได้มคี าสังอนุ
่ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีลาออกได้ และคณะกรรมการ
พนัก งานส่ ว นต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) ได้มมี ติเ ห็นชอบ เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดี
ไม่ไ ด้รบั การเลือ กตัง้ จึงได้มหี นังสือ ถึงนายกองค์การบริหารส่ ว นต าบลมะค่ า ขอกลับเข้ารับ

(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษาเพือ่ เสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
(๘) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา ๕๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูม้ อี านาจดังต่อไปนี้เป็ นผูม้ อี านาจ
สังบรรจุ
่
และแต่งตัง้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ งผู้อานวยการสถานศึกษา
ตาแหน่ งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตาแหน่ งผูบ้ ริหารทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๗) ตาแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ งบุค ลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ต าแหน่ งซึ่งมี
วิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึง่ มีวทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึง่ มีวทิ ยฐานะเชีย่ วชาญ ให้ผอู้ านวยการสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นผูม้ อี านาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ โดยอนุมตั ิ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๕๓

ราชการในต าแหน่ งเดิ ม คณะผู้ บ ริ ห ารของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ได้ ม ี ม ติ ใ ห้ ร ับ ผู้ ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการได้ และได้มหี นังสือขอความเห็นชอบไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงเสนอจ้างผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นพนักงานจ้าง แต่ ผู้ฟ้อ งคดีไม่ยอมรับ ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นหนังสือ อุ ทธรณ์ ต่อผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑
คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์เห็นว่า การขอกลับเข้ารับราชการไม่สามารถ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ เนื่องจากไม่เป็ นกรณีท่ผี ู้บงั คับบัญชาสังให้
่ ออกจากราชการ แต่เป็ น
การลาออกด้ว ยความสมัค รใจ ซึ่ง เป็ นเหตุ ใ ห้ยุ บต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว โดยผู้ฟ้ อ งคดีรู้ด ีอ ยู่แ ล้ว
ตามหนั ง สือ กระทรวงมหาดไทยฉบับ ลงวัน ที่ ๑๔ พฤศจิก ายน ๒๕๔๕ และการพิจ ารณา
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ถือเป็ นที่สุดแล้ว จึงได้มหี นังสือรายงานความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ซึ่ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ มีม ติ เ ห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของคณะอนุ ก รรมการฯ จึง มีห นั ง สื อ
แจ้ง นายอ าเภอกัน ทรวิช ัย ให้ แ จ้ง ผู้ฟ้ องคดีท ราบ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ ผู้ฟ้ องคดีย่ ืน ค าร้อ งขอกลับ
เข้ารับราชการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยังไม่เคยมีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการหรือให้ปฏิบตั งิ าน
ในตาแหน่งพนักงานสูบน้ าแต่อย่างใด แต่ได้มคี าสัง่ จ้างภรรยาของผูฟ้ ้ องคดีให้เป็ นพนักงานจ้าง
ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงานสูบน้ าแทน ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ตนเองได้แสดงเจตนาชัดเจนในใบลาออก
แล้ว ว่ า หากไม่ ไ ด้ร ับ การเลือ กตัง้ จะขอกลับ เข้า รับ ราชการเช่ น เดิม การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
มี ม ติ ไ ม่ ใ ห้ ร ับ ผู้ ฟ้ องคดี ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการเป็ นการลิ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู้ ฟ้ องคดี ขอให้
ศาลมีค าพิพากษาหรือ คาสัง่ ให้เพิก ถอนมติของผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่ไ ม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จ่ายเงินเดือนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ ป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจัง หวัด มหาสารคาม เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ ๑๓๒
ก าหนดให้การบรรจุและแต่ งตัง้ ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามประกาศดังกล่ าว ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนัก งาน
ส่ ว นต าบล (ก.อบต. จังหวัด ) สังบรรจุ
่
และแต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ ง ในระดับที่ไ ม่สูงกว่าเดิม
และให้ได้รบั เงินเดือนไม่สูงกว่าขัน้ ทีเ่ คยได้รบั อยู่เดิมก่อนออกจากราชการ ข้อ ๓๖๑ กาหนดว่า
ตาแหน่ งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ซึง่ กาหนดตาแหน่ งนอกเหนือจาก
ตาแหน่งทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดตามข้อ ๓๖๐ หากตาแหน่ ง
ว่า งลงให้ยุบ เลิก หรือ ปรับแก้ไ ขให้ส อดคล้อ งตามมาตรฐานกาหนดต าแหน่ ง ตามข้อ ๓๖๐
และข้อ ๓๘๒ กาหนดว่า ลูกจ้างประจาผู้ใดออกจากราชการไปแล้วประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ
หากองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลต้ อ งการจะรับ ผู้ นั ้น เข้า รับ ราชการ ให้ ส ัง่ จ้า งและแต่ ง ตัง้
ให้ด ารงต าแหน่ ง และรับ ค่ า จ้า งตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่ก าหนดไว้ส าหรับ พนั ก งาน
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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ส่วนตาบลโดยอนุ โลม และหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๓๑๖๕
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งเวียนผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับการถ่ายโอน
บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั งิ านถ่ายโอนบุคลากร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานทัวไปเกี
่
่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือน
หรือ ลูก จ้างประจากรณีถ่ ายโอนตามแผนปฏิบตั ิงานดั งกล่ าว กิจกรรมที่ ๓.๒ (๕) ต าแหน่ ง
ทีก่ าหนดขึน้ ใหม่เพื่อรองรับการถ่ายโอน หากมีตาแหน่งว่างให้ยบุ เลิก
คดีน้ีผู้ฟ้องคดีโอนมาสังกัดยังผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในตาแหน่ งพนักงานสูบน้ าตามแผน
การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื หนังสือขอลาออก
จากราชการเพื่อ สมัค รรับเลือ กตัง้ เป็ น สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด แต่ ผู้ฟ้ องคดี
ไม่ได้รบั การเลือ กตัง้ จึงขอกลับเข้ารับราชการในตาแหน่ งเดิม ซึ่ง ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ ได้มมี ติ
เห็น ชอบให้ ร บั ผู้ฟ้ องคดีก ลับ เข้า รับ ราชการ แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่เ ห็น ชอบให้ ผู้ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการเนื่องจากตาแหน่ งของผู้ฟ้องคดีถูกยุบเลิกแล้ว จึงเห็นได้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดี
ได้ขอลาออกจากราชการและผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้อนุ ญาตให้ลาออกแล้ว ตาแหน่ งพนักงานสูบน้ า
ของผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ว่ า งลงและต้ อ งถู ก ยุ บ เลิก ตามหนั ง สือ กระทรวงมหาดไทย ลงวัน ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแผนปฏิบตั ิงานถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๓.๒ (๕) ประกอบข้อ ๓๖๐ และข้อ ๓๖๑ แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่ว นต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุค คล
ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล อย่ า งไรก็ต าม หากองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลใดเห็น ว่ า
มีความจาเป็นต้องมีบุคลากรในตาแหน่งนี้ ก็สามารถเสนอกรอบตาแหน่ งนี้ขน้ึ ในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น โดยอนุ ม ตั ิ ก.อบต. จัง หวัด ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้เ คยเสนอให้ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น
พนัก งานจ้า งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ ว นต าบล เรื่อ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ ย วกับ พนั ก งานจ้า ง ลงวัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เนื่ อ งจากผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ยัง มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งมีพ นั ก งานสู บ น้ า แต่ ผู้ ฟ้ องคดีป ฏิเ สธค าเสนอดัง กล่ า ว และตามข้อ ๘๓
ของประกาศดัง กล่ า ว ก าหนดให้ ก รณี ลู ก จ้า งองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลว่ า งลงในทุ ก กรณี
ให้ยุ บ เลิก ต าแหน่ ง ต าแหน่ ง พนั ก งานสู บ น้ า ของผู้ ฟ้ องคดีห ากเป็ น ลู ก จ้า งองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลตามมาตรฐานทัวไปเกี
่
่ยวกับการบริหารงานบุคคลก็ต้องถูกยุบเลิก ดังนัน้ จึงไม่ม ี
ต าแหน่ ง ดัง กล่ า วให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจ ารณารับ ผู้ ฟ้ องคดีก ลับ เข้ า รับ ต าแหน่ ง เดิม ได้
การที่ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ มีมติไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ โดยเห็นว่าตาแหน่ ง
ดังกล่าวว่างลงเพราะผูฟ้ ้ องคดีลาออกจึงต้องยุบเลิกตาแหน่ ง จึงเป็ นมติทช่ี อบด้วยกฎหมายแล้ว
ซึง่ การบรรจุและแต่งตัง้ ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ตามข้ อ ๑๓๒ ของประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจัง หวั ด มหาสารคาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับการบริหารงานบุ ค คลขององค์การบริห ารส่ ว นต าบล
ดัง นัน้ จึง ย่อ มเป็ นดุ ล พินิจของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่จะเห็นชอบหรือ ไม่ก็ได้ ไม่เ ป็ นข้อ ผูกพัน
ที่ผู้ถู กฟ้ องคดีทงั ้ สองจะต้อ งรับผู้ฟ้ องคดีก ลับเข้าทางานอีก แต่ อ ย่างใด เมื่อผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑
มีมติไม่รบั ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้เคยเสนอจ้างผู้ฟ้องคดี
เป็ นพนักงานจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธคาเสนอ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก็ไม่ได้มคี าสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
กลับเข้า ทางานในต าแหน่ ง พนั ก งานสูบ น้ า อีก แต่ อ ย่ างใด จึง ถือ ว่ า ภายหลัง จากที่ผู้ฟ้ องคดี
ลาออกแล้ว ผู้ฟ้องคดีกบั ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่มนี ิติสมั พันธ์ใดที่จะเรียกร้องค่าจ้างตามคาฟ้อง
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗/๒๕๕๕)
๕. การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
๕.๑ การพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนข้าราชการโดยการเลือกปฏิ บตั ิ ที่ไม่เป็ นธรรม
การที่ ข้ า ราชการได้ ค ะแนนการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิ บตั ิ งานมากกว่า ๙๐% โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่า มีการลาเกิ นกว่าที่ หลักเกณฑ์
กาหนด หรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการรักษาวิ นัย หรือมีความประพฤติ ไม่เหมาะสมกับ
การเป็ นข้าราชการ จึงถือได้ว่าข้าราชการดังกล่าวอยู่ในข่ายที่ อาจจะได้ รบั การพิ จารณา
เลื่อนขัน้ เงิ นเดื อน ๑ ขัน้ การที่ ผ้บู งั คับบัญชาผู้มีอานาจพิ จารณาให้ ข้าราชการดังกล่าว
ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงิ นเดื อนเพียง ๐.๕ ขัน้ ในขณะที่ ข้าราชการรายอื่นที่มีระดับคะแนน
๙๐ % ได้ รบั การพิ จารณาให้ เลื่อนขัน้ เงิ นเดื อน ๑ ขัน้ จึงเป็ นเลือกปฏิ บตั ิ ที่ไม่เป็ นธรรม
ในการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนแก่ข้าราชการผูร้ บั การประเมิ น
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นข้าราชการครูฟ้องว่า ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบ ัติง านในปี ง บประมาณ ๒๕๔๗ ช่ ว งครึ่ง ปี (๑ เมษายน ๒๕๔๖ ถึง ๓๐ กัน ยายน
๒๕๔๖) ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั คะแนนจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านร้อยละ ๙๑.๐ ซึง่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนและเลื่อนขัน้ ค่าจ้าง ครัง้ ที่ ๒
(๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๖) ผลปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ การประเมิน เลื่อ นขัน้ เพีย ง ๐.๕ ขัน้
เมือ่ รายงานผลการพิจารณาไปยังผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
(ผู้ถูก ฟ้อ งคดี) และคณะกรรมการเพื่อ กลันกรองการพิ
่
จารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนได้พจิ ารณา
ตามที่โ รงเรีย นเสนอ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง มีค าสัง่ เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี ๐.๕ ขัน้
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ า ตนไม่ไ ด้ร บั ความเป็ นธรรมจากค าสังดั
่ งกล่ าว เนื่อ งจากเป็ นการพิจ ารณา
โดยไม่ถู ก ต้อ งและไม่เ ป็ นธรรมตามระเบียบของทางราชการ ในเรื่อ งการเลื่อ นขัน้ เงินเดือ น
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โดยมิได้คานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน และผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา ตลอดจนความสามารถ
และความอุ ต สาหะในการปฏิบ ัติง าน มีก ารใช้ แ นวปฏิบ ัติไ ม่ ถู ก ต้ อ งกับ พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้า ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กฎ ก.พ. ว่ าด้ว ยการเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น พ.ศ. ๒๕๔๔
รวมทัง้ แนวปฏิบ ัติข องกระทรวงศึก ษาธิก าร ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้อุ ท ธรณ์ ค าสัง่ เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น
และได้รบั คาชีแ้ จงให้ทราบเหตุผลโดยอ้างว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั การประเมินจากผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยวิชาการอยูใ่ นเกณฑ์ต่ าสุด และมีบตั รสนเท่หร์ อ้ งเรียน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ฟ้องขอให้เพิกถอนคาสัง่
เลื่อนขัน้ เงินเดือนตามฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั สิทธิตามคาพิพากษา คือ ได้รบั การพิจารณา
เลื่อนขัน้ และระดับเงินเดือนตามสิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
และตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดสิทธิดงั กล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เนื่ อ งจากในขณะเกิด คดีพิพ าทเป็ น กรณี ท่ีไ ม่ ม ีก ฎ ก.ค. เกี่ ย วกับ การเลื่อ น
ขัน้ เงินเดือนของข้าราชการครูมาใช้บงั คับ จึงต้องนา กฎ ก.พ. ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้กบั ข้าราชการครูไปพลางก่อน
จนกว่ า ก.ค. จะออกกฎมาใช้ บ ัง คับ ตามนั ย มาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง ๑๒ และมาตรา ๖๒๑๓
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึง่ กฎ ก.พ. ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้
คือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือ น พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยที่ข้อ ๑๑๑๔ ของกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือนฯ กาหนดให้ผู้มอี านาจสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนพิจารณารายงานผล
จากผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๙ ถ้าเห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั
การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึง่ ขัน้ ตามข้อ ๗ และปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
ให้ เ ลื่อ นขัน้ เงิน เดื อ นให้ แ ก่ ผู้ นั ้น ครึ่ง ขัน้ ถ้ า เห็ น ว่ า ข้ า ราชการผู้ นั ้น มีผ ลการปฏิบ ัติ ง าน
๑๒-๑๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ให้น ากฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บข้า ราชการพลเรือ นในส่ ว นที่เกี่ย วกับ ข้าราชการพลเรือ นสามัญ
มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการครูโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตนิ ้จี ะได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๒ ในระหว่างทีย่ งั มิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ค. หรือระเบียบเพื่อปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติน้ี
ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.จ. มติคณะรัฐมนตรี มติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มติของคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนจังหวัด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสังที
่ ใ่ ช้อยู่เดิม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
๑๔
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนแต่ละครัง้ ให้ผู้มอี านาจสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนพิจารณารายงานผลจาก
ผู้บงั คับบัญชาตามข้อ ๙ ถ้าเห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือ น
ครึง่ ขัน้ ตามข้อ ๗ และปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ ให้เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ผนู้ ัน้ ครึง่ ขัน้ ถ้าเห็นว่าข้าราชการ
ผูน้ นั ้ มีผลการปฏิบตั งิ านอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ให้เลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้แก่ผนู้ นั ้ หนึ่งขัน้
ฯลฯ
ฯลฯ
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อยู่ใ นหลัก เกณฑ์ต ามข้อ ๘ ให้เ ลื่อ นขัน้ เงินเดือ นให้แก่ ผู้นัน้ หนึ่งขัน้ ประกอบกับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้มปี ระกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบ ัติใ นการพิจ ารณาเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นข้า ราชการ ครัง้ ที่ ๒
กาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนในครัง้ นี้ดว้ ย
การพิจารณาเลื่อ นขัน้ เงินเดือ นในคดีน้ี ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มคี าสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อ นขัน้ เงินเดือนและเลื่ อ นขัน้ ค่าจ้าง ครัง้ ที่ ๒ (๑ ตุ ลาคม ๒๕๔๖)
เพื่อให้ทาหน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการกลันกรองผลการประเมิ
่
นให้เกิดมาตรฐานและความเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑๓ ของประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการ ครัง้ ที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ลงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่กาหนดให้มกี ารตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกลันกรองการพิ
่
จารณา
เลื่อนขัน้ เงินเดือน โดยมีหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กลันกรองพิ
่
จารณา
ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณา เสนอแนะ ให้ความเห็นและเสนอผลการพิจารณา
เลื่อ นขัน้ ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา นอกจากนี้ ข้ อ ๑๑ ของประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานดังกล่าว ได้กาหนดให้นาผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) การลา และการรักษาวินัย
ในรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ มาพิจารณา และให้นา
ผลการประเมิน ครัง้ ที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๔๖) มาประกอบการพิจ ารณาด้ ว ย โดยหาก
ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่ า ๙๐ – ๑๐๐% อยู่ในข่ายที่อาจได้รบั การ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน ๑ ขัน้ ดังนัน้ การพิจารณาเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการ
แต่ ล ะครัง้ จะต้อ งพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นหลักในการพิจารณา จึงเป็ นกรณีท่คี ณะกรรมการต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมรี ะดับคะแนน
การประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการปฏิบ ัติง านของข้ า ราชการอยู่ ใ นเกณฑ์ใ ด
ให้ได้ความชัดเจนเสียก่อน แล้วจึงพิจารณาข้อมูลอื่นมาประกอบการพิจารณา เมื่อปรากฏว่า
ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ค ะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการปฏิบตั ิงานมากกว่า ๙๐%
โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผูฟ้ ้ องคดีมกี ารลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์กาหนด หรือมีขอ้ บกพร่อง
เกี่ย วกับ การรัก ษาวินั ย หรือ มีค วามประพฤติไ ม่ เ หมาะสมกับ การเป็ น ข้า ราชการ อีก ทัง้
ไม่ปรากฏเหตุ ผลประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงว่ ามีข้อเท็จจริงใดที่จะทาให้ผู้ฟ้ องคดีอยู่ใ น
หลักเกณฑ์สมควรได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือน ๐.๕ ขัน้ กรณีจงึ ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่าย
ที่อาจจะได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน ๑ ขัน้ ซึ่งการจัดลาดับจะต้องเป็ นไปตามลาดับ
คะแนนที่ไ ด้รบั จากการประเมิน เมื่อ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อ นขัน้ เงินเดือ นและเลื่อ นขัน้
ค่าจ้าง พิจารณาให้ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ ได้คะแนนประเมิน ๙๑% ให้ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือน ๐.๕ ขัน้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๕๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ในขณะที่มขี ้าราชการครูท่มี รี ะดับคะแนน ๙๐ % แต่ ได้รบั การพิจารณาให้เลื่อ นขัน้ เงินเดือ น
๑ ขัน้ การพิจ ารณาให้ผู้ฟ้ องคดีอ ยู่ใ นบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ส มควรได้ร บั การพิจ ารณาให้เ ลื่อ นขัน้
เงินเดือน ๐.๕ ขัน้ จึงเป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมแก่ผฟู้ ้ องคดี และเมื่อสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาได้รบั บัญ ชีการพิจารณาเลื่อ นขัน้ เงินเดือนของแต่ล ะโรงเรียนแล้ว ต้องดาเนินการ
ตรวจสอบข้อ เท็จจริง เกี่ย วกับ การจัด ล าดับ คะแนนและผลการพิจ ารณาของแต่ ล ะโรงเรีย น
ก่ อ นการเสนอต่ อ คณะกรรมการระดับ เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาพิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
เมื่อ ไม่ไ ด้ก้าวล่ ว งลงไปตรวจสอบในรายละเอียดของบัญ ชีท่โี รงเรียนเสนอมา โดยพิจารณา
เห็นชอบตามบัญชีทโ่ี รงเรียนเสนอมาทุกประการนัน้ ถือเป็ นการพิจารณาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีมคี าสังเลื
่ ่ อ นขัน้ และระดับเงินเดือ นข้าราชการ โดยให้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั การ
เลื่อนขัน้ เงินเดือนเพียง ๐.๕ ขัน้ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานฯ จึงเป็ นการออกคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา
เพิก ถอนค าสัง่ เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นเฉพาะรายของผู้ฟ้ องคดี โดยมีข้อ สัง เกตให้ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
ดาเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบ ัติ ในการพิจ ารณาเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นข้า ราชการ ครัง้ ที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) รวมทัง้ ให้ดาเนินการพิจารณาและออกคาสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีใหม่
ภายในหกสิ บ วัน นั บ แต่ ว ั น ที่ ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด (ค าพิ พากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๑๗๑/๒๕๕๔)
๕.๒ การใช้ระบบเปิ ดในการประเมิ นเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนข้าราชการท้องถิ่ น
การก าหนดให้ ผ้ ู บ ัง คั บ บัญ ชาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ใ ต้ บ ัง คั บ บัญ ชาที่ อ ยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ที่จะไม่ได้ รบั การเลื่อนขัน้ เงิ นเดื อน ได้ ชี้แจงให้ ความเห็นหรือขอคาปรึกษา
เกี่ ย วกับ การประเมิ น และผลประเมิ น ก่ อ นมี ค าสัง่ เลื่ อ นขัน้ เงิ น เดื อ นตามระบบเปิ ด
เป็ นวิ ธี ก ารที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร ับ การประเมิ น มี โ อกาสได้ ท ราบและมี โ อกาสชี้ แ จง
ข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ที่ ก ารประเมิ น ของผู้บ งั คับ บัญ ชาไม่ ถ ูก ต้ อ ง และเป็ นการมุ่ ง เน้ น ให้
ผู้รบั การประเมิ น ได้ รบั ทราบผลการประเมิ นในกรณี ที่ อ ยู่ใ นหลักเกณฑ์ต้อ งปรับปรุง
เพื่อเป็ นการป้ องกันมิ ให้ ผ้บู งั คับบัญชาผู้ประเมิ นใช้ ดุลพิ นิจโดยไม่ถกู ต้ อง หรือไม่เป็ นธรรม
ก่อนออกคาสังที
่ ่ จะมีผลกระทบต่ อสิ ทธิ ของผู้รบั การประเมิ น อันเป็ นการรับฟั งคู่กรณี
ก่อนการมีคาสังทางปกครองและถื
่
อเป็ นขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเป็ นพนักงานเทศบาลสามัญ ตาแหน่ งนักวิชาการสุขาภิบาล ๗ ฟ้องว่า
ในการพิจารณาความดีค วามชอบของพนั ก งานเทศบาลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ครัง้ ที่ ๑ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ซึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้นของผู้ฟ้อ งคดี ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิง านของผู้ฟ้อ งคดี
ในรอบปี ท่ผี ่ านมา (๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗) แล้ว รายงานผลการพิจารณา
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป สรุปผลการประเมินผูฟ้ ้ องคดีได้คะแนน ๑๑๖ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๒๐๐ คะแนน ผลการประเมินต้อ งปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖๐ เปอร์เซ็น) โดยมีค วามเห็นว่า
ผลการปฏิบ ัติง านของผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ท่ีจ ะได้ ร ับ การพิจ ารณาเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น
ตามข้อ ๒๓๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไม่ควร
เลื่อนขัน้ เงินเดือน นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ต่อมา
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ ม ีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณากลัน่ กรองผลการประเมิน
ประสิท ธิภ าพและประเมิน ผลการปฏิบ ัติร าชการของพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้า งประจ า
ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ประเมิน หลังจากนัน้
ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ครัง้ ที่ ๑
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรม และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึง่ ได้รบั มอบหมาย
จากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแสดงเอกสารหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีมผี ลงานจริงตามที่
กล่ าวอ้างภายใน ๑๕ วัน เพื่อนาเสนอผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาทบทวนเลื่อนขัน้ เงินเดือ น
ให้ผฟู้ ้ องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบตั ติ าม เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้รอ้ งทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
อีก ครัง้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ก็ไ ด้มบี นั ทึก แจ้ง นัดหมายให้ผู้ฟ้ อ งคดีเ ข้าปรึก ษาหารือ หรือ แก้ไข
ความคับข้องใจ แต่ผฟู้ ้ องคดีกไ็ ม่ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขความคับข้องใจตามนัดหมาย
แต่ อ ย่างใด ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้ว จึง มีค าสังยกค
่
าร้อ งทุ ก ข์ข องผู้ฟ้ อ งคดีพ ร้อ มทัง้
แจ้งให้ทราบว่า การประเมินประสิท ธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านโดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
เป็ นไปตามขัน้ ตอนโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ เ ห็น ด้ว ยจึง ร้อ งทุ ก ข์ข อความเป็ นธรรมไปยัง
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ได้มมี ติให้
ยกคาร้องทุกข์ของผูฟ้ ้ องคดี โดยเห็นว่ากระบวนการประเมินถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
ดังกล่ าวข้างต้นแล้ว และการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการปฏิบตั ิงาน
ได้ผ่ า นการพิจ ารณาจากผู้บ ัง คับ บัญ ชาหลายล าดับ ชัน้ ซึ่ง ล้ว นแต่ ม ีค วามเห็น เหมือ นกัน
จึงเห็นว่าผู้บงั คับบัญ ชาแต่ ล ะชัน้ ได้ใ ช้ดุล พินิจอย่างรอบคอบและถี่ถ้ว นแล้ว คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกคาร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจงึ ฟ้องขอให้
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๖๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังยกเลิ
่
กคาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือนของผูฟ้ ้ องคดีและให้เทศบาลนคร
พิจารณาทบทวนการประเมินผลงานใหม่ และพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อ ๒๒๔ ของประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวัด ยะลา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ ก าหนดว่า การเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นพนักงานเทศบาล ให้ผู้บงั คับ บัญ ชาพิจ ารณาโดย
ค านึ ง ถึง คุ ณ ภาพและปริม าณงาน ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิผ ลของงานที่ไ ด้ ป ฏิบ ัติม า
ความสามารถและความอุ ตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมีคุ ณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
การรักษาวินัย และการปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล ข้อ ๓๒๗ วรรคหนึ่ง
ของประกาศฉบับเดียวกัน กาหนดว่า การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้ผู้บงั คับบัญชามีหน้าที่
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติร าชการของผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้
เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น พัฒ นาพนั ก งานเทศบาล เพิ่ม พู น ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติร าชการ
และมี ห น้ า ที่ เ สริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาปฏิ บ ั ติ ต น ให้ เ หมาะสมกั บ การเป็ น
พนักงานเทศบาล และปฏิบตั ริ าชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล วรรคสอง กาหนดว่า
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานที่ไ ด้ปฏิบตั ิมา ความสามารถและความอุ ตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมีคุ ณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล โดยจัดทา
การประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเปิดโอกาสให้ผถู้ ูกประเมินชีแ้ จง หรือขอคาปรึกษาด้วย
ซึง่ ข้อ ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าว กาหนดว่า การเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้พนักงานเทศบาล
ให้อ ยู่ใ นดุ ล พินิ จ ของผู้บ ัง คับ บัญ ชาที่ จ ะพิจ ารณา วรรคสอง ก าหนดว่ า ในกรณี ท่ีไ ม่ เ ลื่อ น
ขัน้ เงิน เดือ นให้พ นัก งานเทศบาลผู้ใ ด ให้ผู้บ ัง คับ บัญ ชาแจ้ง ให้ผู้นัน้ ทราบพร้อ มทัง้ เหตุ ผ ล
ที่ไ ม่เ ลื่อนขัน้ เงินเดือนให้ และมติค ณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ กาหนดให้
ส่วนราชการนาหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นระบบเปิดตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
เป็นต้นไป ซึง่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มหี นังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๑ แจ้งเวียนให้เทศบาลทุกเทศบาลและเมือ งพัทยาถือ ปฏิบตั ิตาม
ระบบเปิ ด ข้า งต้ น ดัง นั ้น ในการพิจ ารณาเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นพนั ก งานเทศบาลภายหลัง
คณะรัฐ มนตรีม ีม ติด ัง กล่ า ว จึง ต้อ งถือ ปฏิบ ัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีด ัง กล่ า ว รวมถึง วิธ ีก าร
ที่ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวัด ยะลา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ด้วย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๖๑

การพิจารณาความดีค วามชอบของผู้ฟ้ อ งคดีใ นคดีน้ี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ซึ่งเป็ น
ผู้บงั คับบัญ ชาชัน้ ต้นได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ฟ้องคดีโ ดยให้คะแนน ๑๑๖ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน กรณีของผู้ฟ้องคดีต้องมีการปรับปรุง เพราะต่ ากว่าร้อยละ ๖๐
และไม่อยู่ในเกณฑ์ท่จี ะได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนตามข้อ ๒๓๐ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลาฯ จึงมีความเห็นไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนผู้ฟ้องคดี ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เห็น ด้ ว ยกับ การประเมิน ข้า งต้ น และคณะกรรมการพิจ ารณากลัน่ กรองผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาได้มมี ติ
เห็นชอบให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั คะแนนตามที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ประเมิน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสัง่
ไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนแก่ผฟู้ ้ องคดี และแม้ว่าในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกรณีของพนักงาน
เทศบาลอื่นไม่มกี ารให้คะแนนแยกเป็ นรายข้อตามรายการประเมินที่กาหนดไว้ในแบบประเมิน
เพียงแต่ ให้ค ะแนนผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมในช่องสุดท้ายของตาราง ซึ่งเป็ นการไม่ป ฏิบตั ิ
ให้ถู ก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารในการประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านที่จ ะต้ อ งพิจ ารณา
ให้คะแนนในแต่ล ะรายการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ ละรายการของผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชา
แต่ละคน แต่ปรากฏว่าแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดีนัน้
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ใ ห้ค ะแนนตามรายการที่กาหนดไว้ทุกรายการ ซึ่ง เป็ น การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อ งตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านแล้ว แม้ผลการประเมินหรือคะแนนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้รบั แต่ละรายการนัน้
จะค่ อ นข้า งต่ า ก็ย่ อ มเป็ น ดุ ล พินิ จ ของผู้บ ัง คับ บัญ ชาที่จ ะพิจ ารณาผลการปฏิบ ัติง านของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคล ความแตกต่างในทางวิธกี ารดังกล่าวจึงไม่ทาให้การประเมินผล
การปฏิบตั ิง านของผู้ฟ้ องคดีเ สีย ไป และไม่ เ ป็ น การเลือ กปฏิบ ัติท่ีไ ม่เ ป็ นธรรม เพราะกรณี
ดังกล่าวเป็นส่วนของรูปแบบของการประเมิน มิใช่ขอ้ เท็จจริงในส่วนของเนื้อหาของการประเมิน
ที่จะสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนว่ามีการใช้ดุลพินิจที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ใิ น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ หรือไม่ และผลการประเมินดังกล่าวต้อง
เป็ นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั งิ านจนมีผลการ
ปฏิบ ัติง านเช่ น เดีย วกับ บุ ค คลอื่น ที่ไ ด้ร บั ผลการประเมิน ได้เ ลื่อ นขัน้ เงิน เดือ น ก็เ ป็ น กรณี
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีตอ้ งแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า มีผลการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะได้รบั การประเมินเช่นเดียวกัน
หรือ แตกต่ า งกัน อย่ า งไร และเมื่ อ พิจ ารณาจากเหตุ ผ ลของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาทีท่ าการประเมินผูฟ้ ้ องคดีตามแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เห็นได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ไม่ม ีผ ลการปฏิบ ัติงานที่มคี ุ ณ ภาพและปริม าณงานที่ม ีป ระสิท ธิภาพตลอดจนไม่ร กั ษาวินัย
ของการเป็นข้าราชการ ย่อมแสดงถึงการไม่มคี วามสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ าน
ให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการและการจัด ท าบริก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชน ผู้ ฟ้ องคดี
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๖๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เป็ นพนั ก งานระดั บ ๗ สมควรปฏิ บ ั ติ ต นเป็ นแบบอย่ า งแก่ พ นั ก งานระดั บ รองลงมา
อันเป็ นคุณ ลักษณะที่ส าคัญ ของผู้ปฏิบตั ิงานที่สมควรจะได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดื อ นประจาปี
เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั งิ านและสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบตั ิงานให้แก่ทางราชการ
และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแสดงพยานหลักฐานสนับสนุ น
ข้อกล่าวอ้างในชัน้ การร้องทุกข์ว่าตนเองมีผลงาน ผู้ฟ้องคดีก็มไิ ด้ดาเนินการ กรณีจงึ ถือได้ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไม่มผี ลการปฏิบตั งิ านหรือผลงานทีส่ มควรจะได้รบั ผลการประเมินให้เลื่อนขัน้ เงินเดือน
ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ไม่อ ยู่ใ นหลัก เกณฑ์ท่จี ะได้รบั การเลื่อ นขัน้ เงินเดือ นตามหลัก เกณฑ์ท่กี ฎหมาย
กาหนด
สาหรับกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีความเห็นไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี
เป็ นกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนพร้อมด้วย
เหตุ ผ ลที่ไ ม่ เ ลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดีท ราบและเปิ ด โอกาสให้ช้ีแ จง ให้ค วามเห็น
หรือ ค าปรึก ษาเกี่ย วกับ การประเมิน และผลการประเมินก่ อ นมี ค าสัง่ เลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นตาม
ข้อ ๒๒๕ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลาฯ ซึ่งปรากฏว่า
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ไม่ไ ด้แ จ้ง ให้ผู้ฟ้ อ งคดีทราบถึง การไม่เ ลื่อ นขัน้ เงินเดือ นพร้อมด้ว ยเหตุ ผ ล
ที่ไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่เปิ ดโอกาสให้ช้แี จง ให้ความเห็น หรือคาปรึกษา
เกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินดังกล่าวก่อนมีคาสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนตามข้อ ๒๒๕
วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลาฯ จึงถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
ทัง้ สองมิได้ปฏิบตั ิใ ห้เ ป็ นไปตามขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด ซึ่งการดาเนิ นการกรณีดงั กล่ าว
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้ใต้บงั คับบัญชาที่ถูกประเมินและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะ
ไม่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนได้ช้แี จง ให้ความเห็น หรือขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
และผลการประเมิน ดัง กล่ า วก่ อ นที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะมีค าสัง่ ไม่ ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ การ
เลื่อนขัน้ เงินเดือน ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว เป็ นวิธกี ารที่เปิ ดโอกาสให้ผู้รบั การประเมิน
มีโอกาสได้ทราบและมีโอกาสชีแ้ จงข้อเท็จจริงในกรณีทก่ี ารประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาไม่ถูกต้อง
ตรงตามข้อเท็จจริง และการเปิ ดโอกาสดังกล่าวเป็ นการมุ่งเน้นให้ผู้รบั การประเมินได้รบั ทราบ
ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในกรณีทอ่ี ยูใ่ นหลักเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุงเพื่อเป็ นการป้องกันมิให้
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาผู้ป ระเมิน ใช้ดุ ล พินิ จ ไปโดยไม่ ถู ก ต้อ งหรือ ไม่เ ป็ น ธรรมก่ อ นการมีค าสัง่ ที่จ ะ
มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นการรับฟงั คู่กรณีก่อนการ
มีคาสังทางปกครอง
่
และเป็ นขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม หลังจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รบั คาร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
มีห นั ง สือ แจ้ง ผู้ ฟ้ องคดีใ ห้ ส่ ง เอกสารหลัก ฐานว่ า มีผ ลงานตามที่ก ล่ า วอ้ า งภายใน ๑๕ วัน
เพื่อนาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาทบทวนการเลื่อนขัน้ เงินเดือนผูฟ้ ้ องคดี ทัง้ ได้นัดหมาย
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๖๓

ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าปรึกษาหารือ หรือแก้ไขความคับข้องใจ แต่ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เข้าพบ
ตามวันที่นัด หมาย ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ จึง ได้ส รุปความเห็นว่า การร้อ งทุ ก ข์ของผู้ฟ้ องคดีไ ม่ม ี
มูลความจริงและผูฟ้ ้ องคดีไม่มผี ลการปฏิบตั งิ านตามทีก่ ล่าวอ้าง และผูฟ้ ้ องคดีไม่มเี หตุคบั ข้องใจ
แต่ อย่างใด กรณีจงึ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้จดั ให้มกี ารรับฟงั ผู้ฟ้องคดีและได้ดาเนินการ
ก่ อ นสิ้น กระบวนการพิจ ารณาค าร้อ งทุ ก ข์ข องผู้ฟ้ องคดีแ ล้ ว อัน เป็ น การด าเนิ น การแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของตนให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และวรรคสาม ๑๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดัง นัน้
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสังไม่
่ เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีและมีคาสังยกค
่
าร้องทุก ข์
จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๗๖/๒๕๕๕)
๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ
๖.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่ น
กรณี พนั ก งานส่ วนท้ องถิ่ นได้ รั บ แต่ งตั ้ง ให้ ด ารงต าแหน่ งที่ สู ง ขึ้ น
ในวัน เดี ย วกับ วัน เลื่ อ นขัน้ เงิ น เดื อ น ต้ อ งใช้ ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการเลื่ อ นขัน้
เงิ นเดือนมาตรฐานเดียวกับที่ ก.พ. กาหนด โดยให้ ผ้มู ีอานาจพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
ประจ าปี ก่ อ น แล้ ว จึ ง เลื่ อ นผู้นั ้น ขึ้ น แต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น การที่
ส านั กงานคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ วนต าบล (ก.อบต.) ได้ แจ้ ง แนวทางปฏิ บ ตั ิ
ในการเลื่ อ นและแต่ ง ตัง้ ข้ า ราชการและพนั กงานส่ วนท้ อ งถิ่ นให้ ด ารงตาแหน่ ง สูง ขึ้ น
พร้ อ มซักซ้ อมแนวทางการปฏิ บตั ิ ของสานั กงาน ก.พ. ให้ ประธานกรรมการพนักงาน
ส่ วนท้ อ งถิ่ นทุ กจัง หวัด แจ้ ง ต่ อ ไปยัง องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลในเขตจัง หวัด ถื อ เป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิ ต่อไป จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
๑๕

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔๑ ค าสังทางปกครองที
่
่อ อกโดยการฝ่า ฝื น หรือ ไม่ ปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ ดงั ต่ อ ไปนี้ ไม่เป็ น เหตุ ใ ห้
คาสังทางปกครองนั
่
น้ ไม่สมบูรณ์
ฯลฯ
ฯลฯ
ั
(๓) การรับฟงคู่กรณีทจ่ี าเป็นต้องกระทาได้ดาเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มกี ารรับฟงั ให้สมบูรณ์ในภายหลัง
ฯลฯ
ฯลฯ
กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้
หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ หรือถ้าเป็ นกรณีทไ่ี ม่ต้องมีการอุทธรณ์ดงั กล่าวก็ต้องก่อนมีการนาคาสังทางปกครอง
่
ไปสู่การพิจารณาของผูม้ อี านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคาสังทางปกครองนั
่
น้

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๖๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สิบ สามคนรับ ราชการเป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบล ระดับ ๔ ฟ้ องว่ า
ผูฟ้ ้ องคดีมคี ุณสมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะเลื่อนขัน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ เป็ นระดับ ๕
ได้ต งั ้ แต่ ว นั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป ได้เ สนอขอประเมินผลงานเพื่อ ขอเลื่อนระดับ
ที่สู ง ขึ้น โดยคณะกรรมการประเมิน ผลงานได้พิจ ารณาให้ผ่ า นการประเมิน แล้ว เสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามขัน้ ตอน ต่ อ มา ในวัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีก าปรับ อัต ราเงิน เดือ น
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับกฤษฎีกา โดยมีผลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑) ได้ ม ีหนั งสือ ส านั ก งาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗
ลงวัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อ ง การปรับ อัต ราเงิน เดือ นของข้า ราชการและพนัก งาน
ส่วนท้อ งถิ่น ถึงประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก. เมือ งพัทยา และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัด
ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นาพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
เมืองพัทยาและพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม ตามนัยประกาศ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก. เมืองพัทยา
และ ก.อบต. จังหวัด เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ โดยภายหลัง
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
โดยใช้บญ
ั ชีอตั ราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มกี ารประชุมสองครัง้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอประเมินผลงาน
เพื่อ เลื่อ นระดับ ที่สู ง ขึ้น โดยเห็น ชอบให้ ผู้ ฟ้ องคดีเ ลื่อ นระดับ เป็ น ระดับ ๕ ได้ไ ม่ ก่ อ นวัน ที่
คณะกรรมการประเมินดังกล่าวพิจารณาให้ผ่านการประเมิน (๑ เมษายน ๒๕๔๗) และให้ได้รบั
อัตราเงินเดือนหลังเลื่อนระดับในขัน้ ๙,๐๔๐ บาท โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด
ด าเนิ น การออกค าสัง่ เลื่อ นระดับ ให้ก ับ ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ สิบ สามให้ถู ก ต้ อ ง จากนัน้ ในวัน ที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการพิจ ารณาเงิน เดือ นแห่ ง ชาติ ได้ แ จ้ ง แนวทางปฏิบ ัติใ ห้
กรมส่ ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ทราบถึง แนวทางด าเนิ น การในการปรับ อัต ราเงิน เดือ น
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าสู่บญ
ั ชีอตั ราเงินเดือน
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พิจารณา
เลื่ อ นขัน้ เงิ น เดื อ นตามผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ของข้าราชการในรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗) ก่อนการปรับใช้บญ
ั ชี
อัตราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แล้วให้ปรับอัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รบั ตามบัญชีอตั รา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๖๕

เข้าสู่บญ
ั ชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยข้าราชการพลเรือนที่ได้รบั เงินเดือ นในอันดับใดและขัน้ ใด
ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนฯ ให้ได้รบั เงินเดือน
ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ในอันดับนัน้ และในขัน้ ที่
เทียบได้ต รงกันตามตารางการปรับอัตราเงินเดือนฯ แต่ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้นสัง กัด ของผู้ฟ้อ งคดีทงั ้ สิบสามคนบางแห่งได้มกี ารออกค าสังเลื
่ ่อ นระดับแล้วและได้มกี าร
ออกคาสังปรั
่ บอัตราเงินเดือนตามบัญชีอตั ราเงินเดือนใหม่เป็ นขัน้ ๑๐,๓๙๐ บาท (ยกเว้นของ
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๙ และผู้ฟ้องคดีท่ี ๑๐ ได้รบั เงินเดือนขัน้ ๙,๓๒๐ บาท) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้มหี นังสือสานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๔๗ เรื่อ ง ซัก ซ้อ มแนวทางการปฏิบ ัติใ นการเลื่อ นและแต่ ง ตัง้ ข้า ราชการและพนัก งาน
ส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ ถึงประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัด
แจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ นการเลื่อนและแต่งตัง้ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่ ง
สู ง ขึ้น ในส่ ว นของการเลื่อ นระดับ ของพนั ก งานส่ ว นต าบลต าแหน่ ง หัว หน้ า ส่ ว นการคลัง
และตาแหน่ งหัวหน้ าส่วนโยธาที่เลื่อนจากระดับ ๔ เป็ นระดับ ๕ ว่า เมื่อได้เลื่อนขัน้ เงินเดือน
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนเดิมแล้ว ทาให้เงินเดือนในปี งบประมาณ
ที่ผ่านมา และในปี งบประมาณปจั จุบนั ไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนตามที่ ก.อบต. กาหนดไว้เดิม
และมีคุ ณ สมบัติอ่ ืน ครบ ให้ ป รับ อัต ราเงิน เดือ นจากบัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นที่ไ ด้ร บั ในป จั จุ บ ัน
เข้า สู่ บ ัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นท้ า ยพระราชกฤษฎีก าการปรับ อัต ราเงิน เดือ นของข้า ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ เ สนอขอประเมิน ผลงาน เมื่อ ผ่ า นการประเมิน ผลงานแล้ว ให้เ สนอ
ขอความเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัด ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น โดยการออกคาสังแต่
่ งตัง้
ให้มผี ลหลังวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ หรือเมื่อได้เลื่อนขัน้ เงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗
(รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗) ตามบัญชีอตั ราเงินเดือ นเดิมแล้ว
แต่ เ งินเดือ นที่ไ ด้รบั ในปี ง บประมาณที่ผ่ า นมา และในปี ง บประมาณปจั จุบ ันยัง ต่ ากว่ า อัต รา
เงินเดือนตามที่ ก.อบต. กาหนดไว้เดิม และเมื่อปรับอัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั เข้าสู่บญ
ั ชี
เงินเดือนใหม่แล้ว ปรากฏว่าได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปจั จุบนั ไม่ต่ ากว่าขัน้ ๘,๔๔๐ บาท
(เดิม ขัน้ ๘,๑๙๐ บาท) และปี ง บประมาณที่แ ล้ ว มาไม่ ต่ า กว่ า ขัน้ ๘,๐๒๐ บาท (เดิม ขัน้
๗,๗๘๐ บาท) ให้เสนอขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึน้ ได้ และเมื่อผ่านการประเมิน
ผลงานแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัดในการเลื่อนระดับทีส่ ูงขึน้ โดยให้มผี ล
ไม่ ก่ อ นวัน ที่ผ่ า นการประเมิน ของคณะกรรมการประเมิน ผลงาน โดยต้ อ งมีผ ลหลัง วัน ที่
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ ซึง่ เป็นวันทีบ่ ญ
ั ชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๖๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จึงได้มหี นังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๕๕.๒/ว ๒๓๕๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงนายอาเภอ
ทุกอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ให้แจ้งแนวทาง
ปฏิบ ัติด ัง กล่ า วให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในพื้น ที่ท ราบและถือ เป็ น แนวทางปฏิบ ัติ
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั ิ
ในการเลื่ อ นและแต่ ง ตั ง้ ข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ถึง ประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จัง หวัด ทุ กจังหวัด ว่ า เนื่ อ งจากปรากฏว่ าได้ม ี
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ งได้ถือปฏิบตั ิใ นการเลื่อ นขัน้ เงินเดือน และเลื่อนระดับ
ที่สูงขึ้นแตกต่างกันออกไป โดยองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นบางแห่ง เมื่อเลื่อ นขัน้ เงินเดือ น
ในวัน ที่ ๑ เมษายน แล้ว ไม่ป รับ อัต ราเงินเดือ นที่ไ ด้ร บั เข้าสู่บ ัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นใหม่ก่ อ น
แล้วจึงเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ แต่กลับดาเนินการเลื่อนระดับทีส่ ูงขึน้
ก่อนแล้วจึงปรับอัต ราเงินเดือ นที่ได้รบั เข้าสู่บญ
ั ชีอ ัตราเงินเดือนใหม่ใ นระดับที่ได้ปรับสูงขึ้น
ซึง่ เป็นการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้อง ดังนัน้ จึงขอให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ได้สงก
ั ่ าชับ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ทุก ประเภทให้ต รวจสอบการถือ ปฏิบตั ิกรณีดงั กล่ าวให้ถู กต้อ ง
หากพบว่ า มีข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่น ใด ได้เ ลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นหรือ เลื่อ นระดับ
พร้อมกันไม่เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว ก็ให้สงแก้
ั ่ ไขให้ถูกต้อง มิฉะนัน้ จะถือว่าบุคคลผู้นัน้
เจตนาที่จ ะไม่ ป ฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จึง มีห นั ง สือ ลงวัน ที่ ๑๑
พฤศจิก ายน ๒๕๔๗ ถึ ง นายอ าเภอทุ ก อ าเภอ นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด และ
นายกเทศมนตรี ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ิ โดยผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สิบสามคนเห็นว่า
การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือ ซักซ้อมแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวทาให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สิบสามคนได้รบั
การปรับอัตราเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งควรได้รบั เงินเดือนภายหลังจากปรับเป็ นระดับ ๕ แล้ว
เป็ น อั ต รา ๑๐,๓๙๐ บาท แต่ เ มื่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ มีห นั ง สื อ ซัก ซ้ อ มแนวทางปฏิ บ ั ติ
ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ปฏิบ ัติต ามที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ก าหนดเกี่ย วกับ การเลื่อ นและแต่ ง ตัง้
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ จึงส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบสามคน
ได้รบั เงินเดือนในอัตรา ๙,๓๒๐ บาท ซึ่งไม่เป็ นธรรมและก่อให้เกิดความเดือดร้อน จึงนาคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนหนังสือ ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
การเลื่อนและแต่งตัง้ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ตามฟ้อง
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยทีข่ อ้ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔
ก าหนดให้ การเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่น ให้ผู้บ ริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น พิจ ารณา
ตามมาตรฐานทัวไปที
่
่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ กาหนด โดยใช้
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๖๗

หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารในการเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นเป็ น มาตรฐานเดีย วกับ ที่ ก.พ. ก าหนด
และสานักงาน ก.พ. ได้มหี นังสือ ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ แจ้งเวียนแนวทาง
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับเรื่องการให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญได้รบั เงิน เดือนตามตาแหน่ ง โดยการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในระดับที่สูงขึน้ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ซึง่ เป็ น
วันเดียวกันกับวันเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปี ให้ผู้มอี านาจสังบรรจุ
่
พจิ ารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ประจาปีก่อน แล้วจึงเลื่อนผูน้ นั ้ ขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในระดับทีส่ ูงขึน้ จากนัน้ ได้มปี ระกาศ
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่
๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็ น ต้ น ไป โดยให้ป รับ อัต ราเงิน เดือ นของข้า ราชการตามบัญ ชีอ ัต รา
เงิน เดือ นข้า ราชการท้า ยพระราชบัญ ญัติเ งิน เดือ นและเงิน ประจ าต าแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘
ให้เ ป็ น ไปตามอัต ราที่ก าหนดไว้ใ นบัญ ชี อ ัต ราเงิน เดือ นข้าราชการท้า ยพระราชกฤษฎีก านี้
ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติได้มหี นังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งแนวทางดาเนินการปรับ
อัต ราเงิน เดือ นดัง กล่ า ว ดัง นัน้ การเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นพนักงานส่ ว นท้อ งถิ่น จึง เป็ น การใช้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเลื่อนขัน้ เงินเดือนมาตรฐานเดียวกับที่ ก.พ. กาหนด โดยการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในระดับที่สูงขึน้ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ซึง่ เป็ น
วันเดียวกันกับวันเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปี ให้ผู้มอี านาจพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปีก่อน
แล้ ว จึง เลื่อ นผู้ นั น้ ขึ้น แต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดับ ที่สู ง ขึ้น และเมื่อ มีก ารประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติก็ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน คือ ให้เลื่อนเงินเดือนตาม
บัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่ อ น แล้ว จากนัน้ จึงปรับ อัต ราเงิน เดือ นเข้า สู่บญ
ั ชีอ ัต ราเงิน เดือ นข้าราชการ
พลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่ เป็ นบัญชี
การเลื่อ นขัน้ เงินเดือ นให้แ ก่ ข้าราชการโดยผลของกฎหมายในอีกลัก ษณะหนึ่ ง เมื่อ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ต้องมีการแต่งตัง้ ข้าราชการในระดับทีส่ ูงขึน้ ในกรณี
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบสามคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้ รบั การเลื่อนระดับให้ดารงตาแหน่ ง
สูงขึน้ เป็ นระดับ ๕ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ จึงต้องมีการเลื่อนขัน้ เงินเดือนตามบัญชีอตั รา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘
และปรับเงินเดือนดังกล่าวเข้าสู่บญ
ั ชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อน แล้วจึงดาเนินการแต่งตัง้ ข้าราชการ
ในระดับที่สูงขึน้ จึงจะถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวปฏิบตั ขิ องสานักงาน ก.พ.
และเมื่อ พิจารณาหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีการในการเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่นตาม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่
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หนังสือ ซัก ซ้อ มแนวทางปฏิบตั ิใ นการเลื่อ นและแต่ งตัง้ ข้าราชการและพนักงานส่ ว นท้อ งถิ่น
ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้น ตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ก็ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานเดี ย วกั บ
แนวปฏิบตั ติ ามหนังสือสานักงาน ก.พ. และหนังสือคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ
อีกทัง้ แนวทางปฏิบตั ขิ องผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในการเลื่อนขัน้ เงินเดือนและการเลื่อนข้าราชการ
ขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งที่สูงขึน้ ก็ไม่มผี ลทาให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สิบสามคนสูญเสียสิทธิประโยชน์
หรือ มีค วามแตกต่ า งในการปรับ เงิน เดือ นเข้า สู่ บ ัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นข้า ราชการพลเรือ น
ตามพระราชกฤษฎีก าการปรับ อัต ราเงิน เดือ นของข้า ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ อ ย่ า งใด
เพราะหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว ยังผลให้เกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
แก่ขา้ ราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ ทัวประเทศ
่
ดังนัน้ การทีส่ านักงานคณะกรรมการกลาง
พนัก งานส่ว นต าบล (ก.อบต.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบตั ิใ นการเลื่อ นและแต่งตัง้ ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ พร้อมซักซ้อมแนวทางการปฏิบตั ดิ งั กล่าวเพื่อให้
ประธานกรรมการพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่นทุ ก จัง หวัด แจ้งต่ อ ไปยัง องค์การบริห ารส่ ว นต าบล
ในเขตจัง หวัด ถือ เป็ น แนวทางปฏิบ ัติ ต่ อ ไป จึ ง เป็ น การกระท าที่ช อบด้ ว ยกฎหมายตาม
ข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่น ฯ แล้ ว
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๔)
๗. การบริ หารงานบุคคลอื่นๆ
๗.๑ การขยายเวลาราชการกรณี ข้าราชการมีอายุครบหกสิ บปี บริ บรู ณ์
การที่ ข้าราชการผู้ยื่นคาขอขยายเวลาราชการไม่ได้ รบั มอบหมายงานตาม
ภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดให้ บุคคลที่ ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
ที่ จ ะได้ ร ับ การขยายเวลาราชการต้ อ งเป็ นผู้ ป ฏิ บัติ งานในฐานะอาจารย์ ผ้ ู ส อน
ที่ มี ภ าระงานตามมาตรฐานขัน้ ต่า ที่ ส ภาสถาบัน อุด มศึ ก ษาก าหนด กรณี จึ ง ถือ ได้ ว่ า
เป็ นผู้ข าดคุ ณ สมบัติ ตามประกาศที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาค าขอขยายเวลาราชการ
มติ ที่อนุมตั ิ ไม่ขยายเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการผู้ยื่นคาขอจึงเป็ นการกระทาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ข้า ราชการระดับ ๙ ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ภาควิช า
ชีว วิท ยาประยุก ต์ คณะวิท ยาศาสตร์ สัง กัด สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑) ผู้ ฟ้ องคดีย่ ืน แบบแสดงความจ านงขอขยายเวลาราชการ
ซึ่ง หัว หน้ า ภาควิช าชีว วิท ยาประยุ ก ต์ คณะวิท ยาศาสตร์ส ถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
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เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕) ได้ประชุมเพื่อพิจารณาคาขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า
วิชาที่ผฟู้ ้ องคดีสอนมีอาจารย์ทส่ี ามารถสอนแทนผูฟ้ ้ องคดีได้ทุกวิชา ซึ่งทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ แจ้งผลการพิจารณาให้คณะฯ ดาเนินการต่อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประกาศ
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง เรื่อ ง การก าหนดหลัก เกณฑ์
และวิธกี าร (เพิม่ เติม) ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๕ มีบ ันทึก ข้อ ความถึงคณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์ว่ า ที่ป ระชุ ม ของภาควิช าฯ
มีมติว่าไม่มภี าระงานสอนทีจ่ ะมอบหมายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี คณะฯ จึงมีบนั ทึกข้อความถึงอธิการบดีว่า
คณะกรรมการประจาคณะฯ มีมติให้ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี แต่ เนื่องจากอธิการบดี
เห็น ว่ า คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง (ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๓) ได้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารในเรื่องนี้ใหม่ ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลงวัน ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ จึง ส่ ง เรื่อ งกลับ คื น ให้ ค ณะฯ พิ จ ารณาด าเนิ น การใหม่
ซึ่ง คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจ ารณาแล้ว เห็น ควรให้ ข ยายเวลาราชการแก่ ผู้ ฟ้ องคดี
และให้ภาควิชาฯ มอบหมายภาระงานสอนแก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึ่งมีอธิการบดีเป็ น
ประธานกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ กาหนดไว้ เนื่องจากภาควิชาฯ ไม่มภี าระงานสอนทีจ่ ะมอบหมายให้ผฟู้ ้ องคดี
รับผิดชอบต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการกลันกรองการขยายเวลาราชการของข้
่
าราชการสถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบัง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๔) เพื่ อ พิ จ ารณา
ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ ได้พ ิจารณาแล้ว มีมติใ ห้นาเสนอสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) พิจ ารณาระงับ การขอขยายเวลาราชการ
ของผู้ ฟ้ องคดี ซึ่ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ มี ม ติ อ นุ มั ติ ไ ม่ ข ยายเวลาราชการของผู้ ฟ้ องคดี
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่ไม่ขยายเวลาราชการให้แก่ ผู้ฟ้องคดีไม่เป็ นธรรม
เนื่ อ งจากผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๕ กลัน่ แกล้ ง ไม่ ม อบหมายภาระงานสอนให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี ทัง้ ที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ ได้มมี ติใ ห้ข ยายเวลาราชการของผู้ฟ้ องคดี และให้ภ าควิช าฯ
มอบหมายภาระงานสอนแก่ ผู้ฟ้ อ งคดีแ ล้ว การกระท าของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ที่ ๔ และที่ ๒
เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบและไม่เป็ นธรรมแก่ผฟู้ ้ องคดี จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขยายเวลาราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีผ่ ู้ฟ้องคดี
พึงได้รบั ตัง้ แต่วนั ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเกษียณอายุราชการ และให้มติของภาควิชาฯ เป็ นโมฆะ พร้อมทัง้
เพิกถอนมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ที่ ๔ และที่ ๒ ด้วย

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๗๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กรณีน้ี ค ณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ นในมหาวิท ยาลัย (ก.ม.) ท าหน้ า ที่แ ทน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง๑๖
และมาตรา ๖๖ วรรคสอง๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติใ นการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อ วันที่ ๑๔ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๘ กาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และเงื่ อ นไขในการขยายเวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาว่า บุคคลทีด่ ารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์จะได้รบั การขยายเวลาราชการ
ต้ องเป็ นผู้ ปฏิบ ัติงานในฐานะอาจารย์ผู้ส อนที่ม ีภาระงานตามมาตรฐานขัน้ ต่ าที่ ส ภาสถาบัน
อุดมศึกษากาหนด และให้ส ภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจดุลพินิจในการกาหนดหลักเกณฑ์
เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสมให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข อง ก.ม. ที่ ท าหน้ า ที่ แ ทน
ก.พ.อ. ดังกล่าวได้ โดยการจะพิจารณาให้บุคคลใดได้รบั การขยายเวลาราชการในฐานะอาจารย์
ผู้ส อนได้นัน้ บุคคลดังกล่าวย่อมต้อ งได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบภาระงานสอนต่ อไปด้ว ย
ดั ง นั ้ น การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ ซึ่ ง ได้ ร ั บ มอบอ านาจจากผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ในฐานะ
สภาสถาบันอุ ด มศึก ษา ประชุมพิจารณาเพื่อ ออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร (เพิม่ เติม) ในการขยายเวลา
ราชการของข้าราชการ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยกาหนดความในข้อ ๔ ว่า ภาควิชา
จะต้องยืนยันภาระงานซึง่ ระบุวชิ าทีจ่ ะมอบหมายให้ขา้ ราชการผูน้ นั ้ รับผิดชอบต่อไป กรณีจงึ เป็ น
การใช้ดุล พินิ จที่ช อบด้ว ยพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก.ม. ท าการแทน ก.พ.อ. ก าหนด แม้ ภ ายหลั ง
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ มีม ติใ ห้ ย กเลิก ประกาศดัง กล่ า ว และออกประกาศสถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร (เพิม่ เติม) ในการ
ขยายเวลาราชการของข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ใช้บงั คับแทน ซึ่งได้แก้ไข
๑๖-๑๗

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖๖ ให้ ด าเนิ น การให้ ม ี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญ ญัติน้ี ภายในหนึ่ ง ร้อ ยยี่ส ิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
พระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ในระหว่างทีย่ งั ไม่ม ี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ ก.ม. ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทาหน้าที่ ก.พ.อ. ไปพลางก่อน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ มิให้นามาตรา ๑๙ มาใช้บงั คับและ
ให้ขา้ ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตาแหน่ งตัง้ แต่ระดับรองศาสตราจารย์ขน้ึ ไปเมือ่ อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้น
ปีงบประมาณ อาจให้รบั ราชการเพื่อทาหน้าทีส่ อนหรือวิจยั ต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณทีผ่ นู้ นั ้ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
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หลักเกณฑ์เดิม แต่หลักเกณฑ์ทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวก็มไิ ด้มเี นื้อหาหรือข้อความใดขัดหรือแย้ง
กับ หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการขยายเวลาราชการของข้า ราชการพลเรือ นสามัญ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.ม. ทาหน้ าที่แทน ก.พ.อ. กาหนดไว้แต่ อย่างใด ซึ่งต่อ มา ก.พ.อ.
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการ (ฉบับปรับปรุง) ตามหนังสือ
สานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ด่ว นที่สุ ด ที่ ศธ ๐๕๐๙.๕/ว ๑ ลงวัน ที่ ๑ มีนาคม
๒๕๔๙ ในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม. ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. กาหนดไว้เดิ ม ดังนัน้
การออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การกาหนด
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร (เพิ่ม เติม ) ในการขยายเวลาราชการของข้า ราชการ ลงวัน ที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม. ทาหน้าทีแ่ ทน ก.พ.อ. กาหนดขึน้ และชอบด้วย
หลัก เกณฑ์ข อง ก.พ.อ. ตามหนั ง สือ คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาดัง กล่ า วด้ว ยเช่ น กัน
เมื่อ ข้อ เท็จจริงปรากฏว่า มติของภาควิชาชีว วิทยาประยุกต์มไิ ด้ระบุ ว่า ไม่ม ีภาระงานสอน
ที่จะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีรบั ผิดชอบ แต่ ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาภาระงานสอนตามที่ผู้ฟ้องคดี
ระบุมาพร้อมกับแบบแสดงความจานงในการขอขยายเวลาราชการ โดยมีมติเห็นชอบตามที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ซึง่ เป็ นประธานในทีป่ ระชุมแจ้งว่า ภาระงานสอนตามวิชาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีระบุมานัน้
มีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผูร้ บั ผิดชอบสอนแทนได้ทงั ้ หมด โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดทีแ่ สดงว่า
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบภาระงานสอนในภาควิชาฯ อีกต่อไป จึงฟงั ได้ว่าทีป่ ระชุม
ภาควิชาฯ เห็นชอบไม่มอบหมายภาระงานสอนให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามข้อเสนอของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕
อันเป็ น ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร (เพิม่ เติม) ในการขยายเวลาราชการของ
ข้าราชการ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ แม้ภายหลังได้มกี ารยกเลิกประกาศดังกล่าว และออก
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี าร (เพิม่ เติม) ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙
ใช้บงั คับแทน แต่ ห ลัก เกณฑ์ต ามประกาศที่กาหนดขึ้นใหม่ก็ยงั คงมีเ นื้อ หาในส่ ว นนี้ทานอง
เดียวกันกับเนื้อหาเดิม มติของทีป่ ระชุมภาควิชาฯ ดังกล่าวจึงไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศฉบับใหม่
และโดยที่ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษาซึ่ง มีต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ข้ึน ไป
ทีม่ อี ายุครบหกสิบปี บริบูรณ์อาจได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ขยายเวลาราชการออกไปจนถึงอายุหกสิบห้าปี
บริบูรณ์ได้นัน้ บุคคลดังกล่าวต้องยื่นแบบแสดงความจานงพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อให้
ภาควิชา คณะ สถาบันอุดมศึกษา และสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาวินิจฉัยการขยายเวลา
ราชการของบุคคลผู้นัน้ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจานงและเอกสารประกอบ
จึงเป็ นข้อ เท็จจริงที่บุค คลนัน้ เองได้ใ ห้ไ ว้ใ นค าขอ การพิจารณาของภาควิชาฯ จึงไม่จาต้อง
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ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาคาขอขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี อันถือเป็ นการ
พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ อย่ างใด เมื่อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๕ แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า มีอ าจารย์
ในภาควิช าเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบภาระงานสอนแทนผู้ ฟ้ องคดี แม้ค ณะกรรมการประจ าคณะฯ
มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี และให้ภาควิชาฯ มอบหมายภาระงานสอน
แก่ ผู้ฟ้ อ งคดี ตลอดจนคณบดีค ณะวิทยาศาสตร์ไ ด้แ จ้ง ต่ อ ที่ประชุมของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ว่า
ภาควิชาเคมีแสดงความประสงค์จ ะมอบหมายภาระงานสอนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ ท่ปี ระชุมของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ และคณบดีฯ มิได้โต้แย้งว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ มอบหมายภาระ
งานสอนให้แก่อาจารย์อ่นื แทนผูฟ้ ้ องคดี เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นธรรมแก่ผฟู้ ้ องคดี
อย่างไร และไม่ปรากฏเหตุ อ่นื ใดว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ หรือกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา
ในการประชุ มภาควิชาฯ มีส ภาพร้ายแรงตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ๑๙ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
วิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ จึงฟงั ได้ว่า การประชุมของภาควิชาฯ เป็ นไปโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย ผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ ไม่ไ ด้รบั มอบภาระงานสอนจากภาควิชาฯ จึงตกเป็ นผู้ขาดคุ ณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ ของประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร (เพิม่ เติม) ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการ
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และทีป่ ระชุมของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ มีมติเห็นพ้อง
ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ โดยนาเสนอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณา อันเป็ นการดาเนินการ
ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของประกาศดัง กล่ าวแล้ว ดังนัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ มีมติอ นุ มตั ิ
ไม่ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี จึง เป็ นการกระทาที่ชอบด้วยประกาศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ และหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการ (ฉบับปรับปรุง) ที่ใช้บงั คับอยู่ในเวลาที่มมี ติดงั กล่าวแล้ว
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๒/๒๕๕๔)
๑๘-๑๙

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๖ ในกรณีมเี หตุ อ่นื ใดนอกจากที่บญ
ั ญัติไ ว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ย วกับเจ้าหน้ าที่ห รือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง มีส ภาพร้ายแรงอัน อาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ น กลาง
เจ้าหน้าทีห่ รือกรรมการผูน้ นั ้ จะทาการพิจารณาทางปกครองในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๐ ในกรณีทค่ี าสังทางปกครองอาจกระทบถึ
่
งสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้ค่กู รณีมโี อกาสทีจ่ ะ
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณีดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีจ่ ะเห็นสมควรปฏิบตั เิ ป็นอย่างอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) เมือ่ เป็นข้อเท็จจริงทีค่ ่กู รณีนนั ้ เองได้ให้ไว้ในคาขอ คาให้การหรือคาแถลง
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๓๒
คดีปกครองเกี่ยวกับวิ นัยข้าราชการ
๑. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๒. คาสังลงโทษทางวิ
่
นัย
๒.๑ กรณี ความผิดวิ นัยอย่างไม่ร้ายแรง
๒.๑.๑ คาสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์
- กรณี ข้าราชการไม่ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลิ นเล่อในหน้ าที่ ราชการ
เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์มีฐานะเป็ นข้าราชการจึงย่อมต้ องปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บของทางราชการ หรื อ ดาเนิ นการตามที่ ได้ รบั มอบหมาย
จากผูบ้ งั คับบัญชา การที่เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ซึ่งได้รบั คาสังจากผู
่
้บงั คับบัญชาให้ยื่น
ค าร้ อ งขอต่ อ ศาลเพื่ อ เพิ ก ถอนการโอนที่ ดิ น ของลู ก หนี้ แต่ ไ ด้ แ ถลงรับ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ในชัน้ ศาลโดยไม่ติดใจสื บพยานในประเด็นที่ ตนมีหน้ าที่ นาพยานเข้าสืบ อันเป็ นเหตุให้
ประเด็นปั ญหาข้อเท็จจริ งดังกล่าวยุติลง โดยมิ ได้ มีการเสนอความเห็นหรือรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบเพื่อพิ จารณาอนุ ญาตก่ อน กรณี ดงั กล่าวถือเป็ นการไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
คาสังของผู
่
บ้ งั คับบัญชาซึ่งสังในหน้
่
าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ราชการด้ วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัด ระวัง รักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ
ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีดารงตาแหน่ งนิตกิ ร ขณะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
เจ้า ของส านวนในคดีล้ม ละลาย ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ท าความเห็น เสนอผู้ บ ัง คับ บัญ ชาขอเพิก ถอน
การโอนและการจานองที่ดนิ จานวนสองแปลงตามมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖
แห่งพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีย่นื คาร้องขอเพิกถอน
การโอนและการจานองที่ดนิ พิพาททัง้ สองแปลงต่อศาล ปรากฏว่ามีผู้คดั ค้านจานวน ๕ ราย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๐๗๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยในชัน้ การไต่ สวนของศาล ผู้ฟ้องคดีได้แถลงรับข้อเท็จจริงจานวน ๒ ครัง้ สรุปความได้ว่า
ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ ถึงผูค้ ดั ค้านที่ ๓ ได้รบั โอนทีด่ นิ พิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน และแถลงว่า
ผู้ค ัด ค้า นที่ ๑ ได้ร บั โอนที่ดิน มาจากสิน สมรส ส่ ว นผู้ค ัด ค้า นที่เ หลือ ได้ร บั โอนมาตามวัน ที่
ที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แถลงรับข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยไม่ตดิ ใจสืบพยาน ศาลจึงมีคาสัง่
ยกคาร้องของผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) จึงให้ผฟู้ ้ องคดีชแ้ี จงข้อเท็จจริง
ในการดาเนินการดังกล่าวและได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสอบสวน
เห็ น ว่ า การกระท าดัง กล่ า วของผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น การกระท าผิด วินั ย ฐานไม่ ป ฏิบ ัติ ต ามค าสัง่
ของผู้บ ังคับบัญชาซึ่งสัง่ ในหน้ าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีค าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ ผู้ฟ้ องคดี
คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนิ นการสอบสวนแล้วเห็ นว่ า เป็ นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ ฟ้ องคดี ซ่ึ ง เป็ นเจ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ ท่ี ต้ อ งศึ ก ษากฎหมาย ระเบี ย บ ค าสั ง่
ให้ละเอียดถี่ถ้วน ผู้ฟ้องคดีไปแถลงข้อเท็จจริงโดยไม่ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาก่อน ทัง้ ยังเป็ นการ
ปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการโดยขัดคาสังของผู
่
้บงั คับบัญ ชา และถือ เป็ นการกระทาการไปโดยไม่ม ี
อ านาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๔๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ล้ มละลายฯ จึงมีค วามผิด
ฐานไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความอุ ต สาหะ เอาใจใส่ ระมัด ระวั ง รัก ษาประโยชน์
ของทางราชการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ เ มื่อ ไม่ปรากฏข้อ เท็จจริง ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั ประโยชน์ ต อบแทนจากคู่ค วาม
ฝ่า ยใดและภายหลัง จากศาลมีค าสัง่ ยกค าร้อ งแล้ว ไม่ ม ีคู่ค วามฝ่ ายใดร้อ งเรีย นพฤติก รรม
ของผู้ฟ้องคดี เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ต่อมา
อ.ก.พ. กรมบังคับคดีได้มมี ติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผฟู้ ้ องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังลงโทษ
่
ภาคทัณฑ์ผฟู้ ้ องคดี ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อประธาน อ.ก.พ. กระทรวงยุตธิ รรม
อ.ก.พ. กระทรวงยุตธิ รรม (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังและมติ
่
ทใ่ี ห้ยกอุทธรณ์ดงั กล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั ริ าชการในตาแหน่ งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ มีอานาจ
หน้าทีใ่ นการดาเนินคดีลม้ ละลายตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ โดยการพิจารณาคดีในชัน้ ศาล
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มอี านาจหน้าทีจ่ ดั การทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ฟ้องร้องหรือต่อสูค้ ดีในศาล
รวมทัง้ ด าเนิ น คดีใ นชัน้ ศาลตามกฎหมายวิธ ีพิจ ารณาความแพ่ ง ทัง้ นี้ เพื่อ มุ่ ง หมายให้
กองทรัพย์สนิ ของลูกหนี้มจี านวนเพิม่ ขึน้ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทงั ้ หลายของบุคคลล้มละลาย
ที่จะได้รบั การชาระหนี้อ ย่า งเท่า เทีย มกัน ซึ่งมาตรา ๑๑๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติล้มละลายฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๗๕

บัญ ญัติว่า การโอนทรัพ ย์ส ินหรือ กระท าการใดๆ ซึ่ง ลูกหนี้ ได้กระทาหรือ ยินยอมให้ก ระท า
ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ลม้ ละลายและภายหลังนัน้ โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้
คนหนึ่งคนใดได้เ ปรียบแก่เ จ้าหนี้อ่นื ถ้าเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มคี าขอโดยทาเป็ นคาร้อ ง
ศาลมีอานาจสังเพิ
่ กถอนการโอนหรือการกระทานัน้ ได้ โดยมีขอ้ ทีจ่ ะต้องพิจารณาว่าเป็ นการโอน
ให้เจ้าหนี้อ่นื ในขณะที่มกี ารขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ โดยกฎหมายมุ่งถึงเจตนาของลูกหนี้
เท่านัน้ เป็ นสาคัญ ถ้าหากว่าลูกหนี้ได้กระทาโดยมุ่งหมายหรือเจตนาให้เจ้าหนี้ของตนคนหนึ่ง
คนใดได้เ ปรียบเจ้าหนี้คนอื่นๆ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มอี านาจทาค าร้องขอต่อ ศาลให้ส งั ่
เพิกถอนการโอนหรือการกระทานัน้ ได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าเจ้าหนี้ผู้รบั โอนหรือผู้รบั ประโยชน์
จะกระทาโดยสุจริตหรือมีค่าตอบแทนหรือ ไม่ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จงึ มีภาระการพิสูจน์
แต่เพียงว่าลูกหนี้โอนทรัพย์สนิ โดยมุ่งหมายหรือเจตนาให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อ่นื
หรือไม่ คดีน้ีผู้ฟ้องคดีไ ด้เสนอต่ อผู้บงั คับบัญชาเพื่อดาเนิ นการยื่นคาร้องขอให้ศ าลเพิกถอน
การโอนทีด่ นิ ระหว่างนาง พ. ลูกหนี้ กับเจ้าหนี้ผรู้ บั โอนและบุคคลภายนอกทีร่ บั โอนรายต่อๆ มา
โดยผูฟ้ ้ องคดีได้เสนอว่าการโอนดังกล่าวเป็ นการโอนภายใน ๓ เดือน หลังจากมีการขอให้ลูกหนี้
(จาเลย) ล้มละลาย และผู้รบั โอนไม่สุ จริต เพราะทราบดีว่าจาเลย (ลูกหนี้) มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
แต่ยงั รับโอนที่ดนิ แทนการชาระหนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงได้มคี าสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีย่นื คาร้องขอต่อศาล
ขอให้เ พิก ถอนการโอนที่ด ินดังกล่ าวตามที่ผู้ฟ้ อ งคดีเ สนอ ซึ่ง ประเด็นข้อ พิพาทในคดีท่เี ป็ น
ปญั หาข้อเท็จจริงว่าผูค้ ดั ค้านได้รบั โอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่ ภาระการพิสูจน์
จะตกอยู่แ ก่ ผู้รบั ประโยชน์ ห รือ ผู้รบั โอน ส่ ว นประเด็นเรื่อ งลูกหนี้ได้โอนทรัพย์โดยมุ่งหมาย
ให้เจ้าหนี้ คนหนึ่ งคนใดได้เปรียบแก่ เจ้าหนี้ อ่ืนหรือไม่ ภาระการพิ สู จน์ ตกอยู่แก่ เจ้าพนักงาน
พิท ักษ์ ทรัพย์ ซึ่งศาลได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานพิท ักษ์ ทรัพย์ นาพยานเข้าสืบก่ อ น ผู้ฟ้ อ งคดี
ในฐานะเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จงึ มีหน้ าที่นาพยานเข้าสืบต่อศาลเพื่อให้ประเด็นข้อพิพาท
ในคดีทเ่ี ป็นข้อเท็จจริงยุตลิ ง การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีแถลงรับข้อเท็จจริงว่า ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ ถึงผูค้ ดั ค้านที่ ๕
ได้ ร ับ โอนที่ดินพิพ าททัง้ สองแปลงมาโดยสุ จ ริต และเสีย ค่ า ตอบแทนและได้ แ ถลงต่ อ ศาล
ไม่ตดิ ใจสืบพยาน อันเป็ นการขัดต่อคาร้องขอเพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ
เจ้า พนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ ร ะบุ ใ นค าร้อ งว่ า ผู้ค ัด ค้า นที่ ๑ รับ โอนที่ดิน โดยไม่สุ จ ริต ซึ่ง เป็ น
ภาระการพิสูจน์ของผู้คดั ค้านเป็ นอันเสร็จสิ้นไปด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีแถลงรับข้อเท็จจริงในศาล
ดังกล่าวไม่ใช่การสละสิทธิหรือการประนีประนอมยอมความทีผ่ ฟู้ ้ องคดีต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมเจ้าหนี้ก่อน และการแถลงรับข้อเท็จจริงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมเี จตนาให้ปญั หา
ั หาข้อ กฎหมายเท่ า นั น้ ซึ่ง อยู่ ใ นอ านาจของผู้ฟ้ องคดีท่ีจ ะ
ข้อ เท็จ จริง ยุ ติล งคงเหลือ แต่ ป ญ
วางแผนการดาเนินกระบวนพิจารณาในชัน้ ศาลได้ อย่างไรก็ตาม โดยที่ผู้ฟ้องคดีมฐี านะเป็ น
ข้าราชการจึงต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือดาเนินการตามทีไ่ ด้รบั
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๗๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มอบหมายจากผู้บงั คับบัญ ชา การที่ผู้ฟ้ อ งคดีแ ถลงรับข้อ เท็จจริงต่ อศาลซึ่งเป็ นข้อ พิจารณา
ทีย่ งั ไม่ยุตแิ ละยังไม่ได้เสนอความเห็นดังกล่าวหรือรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเพื่อพิจารณา
อนุ ญาตก่ อ นไปด าเนิ น การ จึ ง ถื อ เป็ นการไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามค าสั ง่ ของผู้ บ ัง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั ง่
ในหน้าทีร่ าชการโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัด ระวัง รัก ษาผลประโยชน์ ข องทางราชการตามมาตรา ๘๔ ๑ และมาตรา ๘๕ ๒ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ นฯ ดังนั น้ ค าสัง่ ของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีย่ กอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบ
ด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๘/๒๕๕๕)
๒.๑.๒ คาสังลงโทษตั
่
ดเงิ นเดือน
- กรณี ข้าราชการไม่รกั ษาชื่ อเสี ยงของตน และไม่รกั ษาเกียรติ ศกั ดิ์
ของต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการของตนมิ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย โดยกระท าการใดๆ อัน ได้ ชื่ อ ว่ า
เป็ นผูป้ ระพฤติ ชวั ่
ข้ าราชการครู จะต้ องประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ตนให้ อยู่ ในกรอบแห่ งวิ นั ย
ข้ า ราชการตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละกฎหมาย
ว่ าด้ วยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นโดยอนุ โ ลม นอกจากนี้ ยัง จะต้ อ งประพฤติ ตน
ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บคุรุส ภา ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณครู ในอัน ที่ จ ะเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี
แก่ ศิ ษ ย์ท ัง้ หลายอี ก ด้ ว ย การที่ ข้ า ราชการครูมี พ ฤติ ก ารณ์ พ าหญิ ง อื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ ภ รรยา
ของตนเข้ า โรงแรมสองต่ อ สองซึ่ ง มี ส ภาพแวดล้ อ มฟั ง ได้ ว่ า เป็ นความสมัค รใจของ
ข้ าราชการครูผ้นู ั น้ ที่ พ ร้ อ มจะมี เพศสัมพันธ์กบั หญิ ง คนดัง กล่ าว ย่ อ มเป็ นการกระท า
ที่ ไม่เหมาะสม ขัดต่ อประเพณี อนั ดี งาม จรรยาบรรณครูและความรู้สึกของสังคมทัวไป
่
เป็ นการไม่รกั ษาชื่ อเสี ย งของตนและไม่รกั ษาเกี ยรติ ศกั ดิ์ ของตาแหน่ ง หน้ าที่ ราชการ
๑-๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบตั หิ น้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ
การประมาทเลิน เล่ อ ในหน้ าที่ร าชการ อัน เป็ น เหตุ ใ ห้เ สีย หายแก่ ร าชการอย่ างร้า ยแรง เป็ น ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบ ตั ิห น้ าที่ร าชการโดยจงใจไม่ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการ มติค ณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๗๗

ของตน พฤติ กรรมดัง กล่ าวจึ ง ถื อ ได้ ว่าเป็ นการกระท าอันได้ ชื่ อ ว่ าเป็ นผู้ประพฤติ ช ัว่
ดัง นั ้น การที่ ผ้ บู งั คับ บัญ ชาได้ มี ค าสัง่ ลงโทษตัด เงิ น เดื อ นข้ า ราชการครูค นดัง กล่ า ว
โดยอาศัยเหตุข้างต้น จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ (ผู้ถูก ฟ้องคดี
ที่ ๑) มีคาสังลงโทษตั
่
ดเงินเดือน ๕ % ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นข้าราชครู เป็ นเวลา ๑ เดือน ด้วยเหตุ
มีพฤติการณ์เป็นทีอ่ บั อายขายหน้าต่อบุคคลอื่นและเป็นการเสียชื่อเสียง เป็นการกระทาความผิด
วินั ย อย่ า งไม่ ร้า ยแรง กรณี ไ ม่ ร ัก ษาชื่อ เสีย งของตน และรัก ษาเกี ย รติ ศ ัก ดิข์ องต าแหน่ ง
หน้ าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย กระทาการอันได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวตามมาตรา
ั่
๙๘
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีท่ีผู้ฟ้ องคดี
พานางสาว ว. ลูกจ้างชัวคราวซึ
่
่งปฏิบตั งิ านในที่ทางานเดียวกันไปร่วมประเวณี โดยปรากฏว่า
ฝ่ายหญิงได้แจ้งความร้องทุกข์ แต่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสังไม่
่ ฟ้อง ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์
คาสังลงโทษทางวิ
่
นยั ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ชุดที่ ๒ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า คาสังตั
่ ดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีนนั ้ มิใช่เป็ นการสังลงโทษ
่
ในกรณีท่ผี ู้ฟ้ องคดีถู กแจ้งความร้องทุก ข์ กรณีเ ป็ นการสังลงโทษทางวิ
่
นัย ผู้ฟ้ องคดีด้ว ยเหตุ
พาหญิงอื่นทีม่ ใิ ช่ภรรยาของตน และเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานที่ทางานเดียวกับตนไปในโรงแรม
เพื่อเจตนาร่ วมประเวณี ซ่ึงถือเป็ นพฤติกรรมไม่ เหมาะสม การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ สัง่ ลงโทษ
ตัด เงิน เดือ นผู้ ฟ้ องคดี ๕ % เป็ น เวลา ๑ เดือ น จึง ถือ ว่ า เป็ น การใช้ ดุ ล พินิ จ ที่เ หมาะสม
กับพฤติกรรมแห่งการกระทาผิดแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เพิกถอนคาสังที
่ ใ่ ห้ลงโทษตัดเงินเดือนดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๖๑๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กาหนดให้นาพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
๓-๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ให้น ากฎหมายว่ า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการพลเรือ นในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ
มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการครูโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตนิ ้จี ะได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีท่ีน ากฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการพลเรือ นมาใช้บงั คับ ตามวรรคหนึ่ ง ให้บ รรดาอ านาจและ
หน้าทีข่ อง ก.พ. เป็ นอานาจและหน้าทีข่ อง ก.ค. และในกรณีใดที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกาหนดให้ ก.พ.
ออกกฎ ก.พ. หรือระเบียบ ในกรณีนนั ้ ให้ ก.ค. ออกกฎ ก.ค. หรือระเบียบแทน
บรรดาคาว่า “ข้าราชการพลเรือน” ทีม่ อี ยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการครูดว้ ย เว้นแต่จะได้มกี ฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดบัญญัตไิ ว้สาหรับข้าราชการครูโดยเฉพาะ
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๗๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มาใช้บงั คับ โดยอนุ โลม ซึ่ง ถ้า เป็ น กรณีก ระท าผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง มาตรา ๑๐๓ ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว กาหนดให้ผู้บงั คับ บัญชาสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขัน้
เงินเดือ นตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุ อนั ควรลดหย่อนจะนามาประกอบ
การพิจารณาลดโทษก็ได้ และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง๖ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน กาหนดให้
ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ต้ อ งรัก ษาชื่อ เสีย งของตน และรัก ษาเกี ย รติศ ัก ดิข์ องต าแหน่ ง
หน้ า ที่ร าชการของตนมิใ ห้เ สื่อ มเสีย โดยไม่ก ระท าการใดๆ อัน ได้ช่ือ ว่ า เป็ น ผู้ป ระพฤติช วั ่
เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกค าสัง่ ลงโทษตัด เงิน เดือ นผู้ ฟ้ องคดี ๕ %
เป็ นเวลา ๑ เดือน เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการณ์เป็ นการกระทาผิดวินัย กรณีถูกดาเนินคดีอาญา
ข้อหาข่มขืนกระทาชาเราหญิงซึง่ มิใช่ภริยาของตนโดยใช้กาลัง แม้ในการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนจะมีความเห็นสังไม่
่ ฟ้องเพราะน่ าเชื่อว่าฝ่ายหญิงยินยอมและมิได้มกี ารบังคับข่มขืน
กระท าชาเรา แต่ พ ฤติก ารณ์ ดงั กล่ า วท าให้เ ป็ น ที่อ ับอายขายหน้ า ต่ อ บุ ค คลอื่น และเป็ นการ
เสียชื่อเสียง เป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรงกรณีไม่รกั ษาชื่อเสียงของตนและไม่รกั ษา
เกี ย รติ ศ ั ก ดิ ข์ องต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการของตนมิ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย กระท าการอั น ได้ ช่ ื อ ว่ า
เป็ นผูป้ ระพฤติชวั ่ ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฯ
สมควรได้รบั โทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็ นเวลา ๑ เดือน ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีในฐานะเป็ นข้าราชการครู
มาตรา ๖๑ ในส่ ว นที่เกี่ย วกับวินัย และการรัก ษาวินัย การออกจากราชการ การร้อ งทุกข์ และการอุ ทธรณ์
ให้บรรดาอานาจและหน้าทีข่ อง ก.พ. เป็ นอานาจและหน้าทีข่ อง ก.ค. อานาจและหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. จังหวัด
เป็ น อานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แล้ว แต่ กรณี และให้อ านาจและหน้ าที่ข องผู้มอี านาจสังบรรจุ
่
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็ นอานาจและหน้า ที่ของผู้มอี านาจสังบรรจุ
่
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
๕-๖
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาชือ่ เสียงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิของต
์ าแหน่ งหน้าทีร่ าชการ
ของตนมิให้เสือ่ มเสีย โดยไม่กระทาการใดๆ อันได้ชอ่ื ว่าเป็นผูป้ ระพฤติชวั ่
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรงให้ผบู้ งั คับบัญชาสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้ เงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อน จะนามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัย เล็กน้อ ย หรือมีเหตุอ ันควรลดหย่อ น
ซึ่งยังไม่ถงึ กับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าผูน้ นั ้ ควรจะต้องได้รบั โทษสูงกว่าทีต่ นมีอานาจสังลงโทษ
่
ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ นั ้ ทีม่ อี านาจเพือ่ ให้พจิ ารณาดาเนินการเพือ่ ลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณี ก ระท าผิด วินั ย เล็ก น้ อ ย และมีเ หตุ อ ัน ควรงดโทษ จะงดโทษให้โ ดยให้ท าทัณ ฑ์ บ นเป็ น หนั ง สือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาใดจะมีอ านาจสัง่ ลงโทษผู้อ ยู่ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา ในสถานโทษและ
อัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๗๙

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฐานะการเป็ นข้าราชการครูท่นี อกจากจะต้อง
ประพฤติป ฏิบ ัติต นให้อ ยู่ใ นกรอบแห่ ง วินัย ข้า ราชการตามที่ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ย
ระเบียบข้ า ราชการครู แ ละกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบียบข้า ราชการพลเรือ นแล้ ว ข้า ราชการครู
ยัง จะต้ อ งประพฤติ ต นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณครู ในอั น ที่ จ ะ
เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ทงั ้ หลายอีกด้วย อีกทัง้ การเข้าไปในโรงแรมของผู้ฟ้องคดีกบั นางสาว ว.
สองต่อสองซึง่ เป็ นโรงแรมที่มโี รงจอดรถยนต์ตดิ กับห้องพัก โดยโรงจอดรถยนต์ มลี กั ษณะห้อง
โล่งไม่มปี ระตูหรือม่านปิดเปิด สามารถเห็นรถยนต์จากด้านนอกได้อย่างชัดเจน จึงถือเป็ นความ
สมัค รใจของผู้ ฟ้ องคดีเ องที่พ ร้อ มจะมีเ พศสัม พัน ธ์ก ับ นางสาว ว. ซึ่ง มิใ ช่ ภ รรยาตน ทัง้ ที่
ผู้ฟ้องคดีมบี ุตรและภรรยาอยู่แล้ว การกระทาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เหมาะสมและขัดต่อ
ประเพณีอนั ดีงาม จรรยาบรรณครูและความรูส้ กึ ของสังคมทัวไป
่ เป็ นการไม่รกั ษาชื่อเสียงของตน
และไม่ ร ักษาเกีย รติศ ัก ดิข์ องต าแหน่ ง หน้ า ที่ร าชการของตน พฤติก รรมดัง กล่ า วถือ ได้ ว่ า
เป็ นการกระทาอันได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ ประพฤติชวตามมาตรา
ั่
๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งเป็ นความผิดวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง ยิง่ ไปกว่านัน้ แม้ว่าจะไม่มผี ล
การลงโทษอาญาแก่ผฟู้ ้ องคดีกต็ าม แต่ผลการลงโทษทางวินัยก็หาจาต้องมีผลไปทางเดียวกันไม่
เพราะกระบวนการพิจารณาทางวินัยและทางอาญามีความแตกต่ างกัน การรับฟงั พยานหลักฐาน
ก็ย่อมแตกต่างกัน ทัง้ การมีอยู่ของพยานหลักฐานและการให้ ถ้อยคาหรือการเบิกความของพยาน
อาจจะมีความแตกต่างกันได้ กล่าวคือ ในคดีอาญานัน้ ศาลจะพิพากษาลงโทษจาเลยได้ ต่อเมื่อ
มีพ ยานหลัก ฐานปรากฏชัด แจ้งปราศจากข้อ สงสัย ส่ ว นการลงโทษทางวินัย ผู้บ ังคับบัญ ชา
สามารถใช้ดุลพินิจสังลงโทษผู
่
้ถูกกล่าวหาได้โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์
ของผูถ้ ูกกล่าวหาที่ปรากฏในสานวนของคณะกรรมการสอบสวนเป็ นสาคัญ โดยไม่จาเป็ นต้อง
ปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยดังเช่นคดีอาญา และไม่ต้องรอฟงั ผลคดีอาญา
แต่อย่างใด ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้พจิ ารณาความผิดและกาหนดโทษทีล่ งแก่ผฟู้ ้ องคดี
โดยลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็ นเวลา ๑ เดือน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ นฯ
และกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้ เงินเดือน และการที่
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มีค าวินิ จ ฉั ย ให้ ย กอุ ท ธรณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดี จึง เป็ น การใช้ ดุ ล พินิ จ ที่ช อบ
ด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๔/๒๕๕๔)

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๘๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๒.๑.๓ คาสังลงโทษลดขั
่
น้ เงิ นเดือน
- กรณี ข้ า ราชการไม่ ตัง้ ใจปฏิ บัติ ห น้ าที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ
ความก้าวหน้ าแก่ราชการ
พฤติ การณ์ ของข้าราชการครูที่ ลาป่ วยภายในปี งบประมาณเดียว
รวมทัง้ สิ้ น ๒๐ ครัง้ เป็ นเวลา ๖๗ วัน และขาดสอนในภาคเรีย นที่ ๑ จานวน ๘๖ คาบ
ภาคเรี ย นที่ ๒ จ านวน ๒๔ คาบ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นผู้ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ไ ม่ ตัง้ ใจปฏิ บัติ ห น้ าที่
ให้ เกิ ด ผลดี แก่ ท างราชการ อัน เป็ นความผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้า ยแรง ดัง นั น้ การที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษามี ค าสังลงโทษลดขั
่
น้ เงิ นเดื อ นข้ า ราชการครูด งั กล่ า ว
จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ ฟ้ องคดี ร ับ ราชการครู ใ นสัง กั ด วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
กาแพงเพชร (ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑) ได้มกี รณีร้อ งเรียนกล่าวหาซึ่ง กันและกันระหว่ างผู้ฟ้ อ งคดี
รวมทัง้ ข้าราชการครูกบั นาย ส. ซึ่งดารงตาแหน่ งผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชรว่ า ต่ า งฝ่ า ยต่ า งกระท าการไม่ ช อบด้ ว ยระเบีย บแบบแผนของทางราชการ
เป็ นเหตุให้เกิดความเสียหาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา เดิม)
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) จึงมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดงั กล่าว ผลการ
สอบสวนได้ความว่าผู้ฟ้องคดีมพี ฤติการณ์ กระทาผิดวินัยไม่รา้ ยแรง กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีไม่ไป
ปฏิบตั ิราชการที่วทิ ยาลัย ต้นสังกัด โดยไม่ย่นื ใบลากิจล่ว งหน้ าและได้ย่นื ใบลาป่ว ยย้อนหลัง
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่อนุ ญาตเพราะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ป่วยจริง คณะกรรมการสอบสวน
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า การกระท าของผู้ ฟ้ องคดีผ ิด วินั ย ไม่ ร้า ยแรงฐานละทิ้ง หน้ า ที่ร าชการ
และไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของราชการ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
เห็น ควรลงโทษภาคทัณ ฑ์ ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ เห็น ชอบด้ว ย จึง มีค าสัง่ ลงโทษภาคทัณ ฑ์
ผูฟ้ ้ องคดีตามคาสังที
่ ่ ๘๗/๒๕๔๑ ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว เนื่องจากเห็นว่าไม่เปิดโอกาส
ให้ ผู้ ฟ้ องคดีทราบและโต้ แ ย้ง คัด ค้านก่ อ นออกค าสัง่ แต่ อ.ก.ค. กรม ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
กลับ มีค าสังแต่
่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่อ พิจารณาว่ า ผู้ฟ้ องคดีมเี หตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ า
หย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บกพร่องในหน้าทีร่ าชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ราชการ โดยลาหยุดบ่อยครัง้ และไม่ตงั ้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ
และได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ซึ่งผลการสอบสวนฟงั ได้ว่า
กรณีลาหยุดราชการบ่อยครัง้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟ้ ้ องคดีลาป่วย ๒๐ ครัง้ เป็ นเวลา

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๘๑

๖๗ วัน การลาหยุ ด ดัง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ การจัด การเรีย นการสอนเพราะบางครัง้
ไม่ อ าจจัด อาจารย์ เ ข้ า สอนแทน กรณี ไ ม่ ต ัง้ ใจปฏิบ ัติห น้ า ที่ก ารสอน ปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
ขาดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๓๙ จ านวน ๘๖ คาบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๓๙ จ านวน ๒๔ คาบ
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ าพฤติการณ์ ของผู้ฟ้ องคดีเป็ นการไม่ตงั ้ ใจปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการ
ให้เ กิด ผลดีแ ก่ ร าชการและเป็ น ความผิด วินั ย ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ ง
แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ นฯ เห็น ควรลงโทษลดขัน้ เงิน เดือ น ๑ ขัน้
และติดตามความประพฤติเป็ นเวลา ๑ ปี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้พจิ ารณาและมีคาสังลงโทษ
่
ลดขัน้ เงินเดือ นผู้ฟ้ อ งคดี ๑ ขัน้ ตามค าสังที
่ ่ ๒๐๔๙/๒๕๔๑ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็นว่ าค าสังดั
่ ง กล่ าว
ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากคณะกรรมการสอบสวนไม่ส รุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุ น
ข้อกล่าวหาให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ และเมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีขอเปลีย่ นคณะกรรมการสอบสวน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ไม่อนุ ญาตแต่ได้เพิม่ กรรมการสอบสวนอีก ๑ คน จนล่วงพ้นเวลา ๑๕ วัน ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๒
ก็ไม่ตอบข้อคัดค้านการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนของผูฟ้ ้ องคดี ต่อมา ศาลปกครองชัน้ ต้น
ได้มคี าพิพากษาเพิกถอนคาสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์ผฟู้ ้ องคดีตามคาสังที
่ ่ ๘๗/๒๕๔๑ ส่วนคาขออื่น
ให้ยก ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้อุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นที่ยกคาขอกรณีขอให้
เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ ๒๐๔๙/๒๕๔๑ เรือ่ ง ลงโทษลดขัน้ เงินเดือนผู้ฟ้องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ กรรมการสอบสวนที่ผู้ ฟ้ องคดีค ัด ค้ า นเป็ น กรรมการสอบสวน
ทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แต่งตัง้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐ ดังนัน้ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้ง
ว่าผู้ฟ้องคดีทราบคาสังดั
่ งกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อในหนังสือทีผ่ ู้ฟ้องคดีมถี งึ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
เรื่อ ง ขอเปลี่ย นตัว กรรมการระบุ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้พ บกรรมการสอบสวนดัง กล่ า วแล้ว ตัง้ แต่
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ จึงเห็นได้ว่า การยืน่ คาคัดค้านดังกล่าวล่วงพ้นระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในข้อ ๙ วรรคสอง๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ แล้ว นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า

๗

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
ข้อ ๙ ผูถ้ ูกกล่าวหาอาจคัดค้านผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุ การ หรือผู้ช่วยเลขานุ การ
ซึง่ มีเหตุอนั จะทาให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและยุตธิ รรมอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้
(๑) เป็นผูไ้ ด้รเู้ ห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาผิดวินยั ตามเรือ่ งทีก่ ล่าวหา
(๒) เป็นผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสียในเรือ่ งทีส่ อบสวน
(๓) เป็นผูม้ เี หตุโกรธเคืองกับผูถ้ ูกกล่าวหา
(๔) เป็ นคู่สมรส หรือญาติโดยเกี่ยวข้องเป็ นบุพการีหรือผู้สบื สันดานหรือพี่น้องร่วมบิดาและมารดาหรือร่วมแต่บดิ า
หรือมารดากับผูก้ ล่าวหา
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๘๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ขอเปลี่ยนตัวคณะกรรมการสอบสวนด้ว ยเหตุ ว่ามีคณะกรรมการ ๒ คน วางตัว
ไม่เ หมาะสมกับบทบาทหน้ าที่ห รือ ต าแหน่ งของคณะกรรมการสอบสวน อาจส่ ง ผลกระทบ
ต่อความเป็ นธรรมหรือความเป็ นกลางในฐานะคณะกรรมการสอบสวน โดยกรรมการสอบสวน
บางคนแสดงกิรยิ าท่ าทางไม่พอใจผู้ฟ้องคดี และกรรมการสอบสวนอีกสองคนรูจ้ กั กับนาย ส.
และยัง เป็ นคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้ อ งคดี ซึ่ง เป็ นกรณีเ กี่ยวกับ การสอบสวนข้อ เท็จ จริง
เรื่องร้องเรียนของข้าราชการครูกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่ มิได้เป็ นเหตุท่จี ะขอเปลีย่ นตัวกรรมการได้
ตาม กฎ ก.พ. ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้คาคัดค้านของผู้ฟ้องคดีจะยื่นเกินกาหนดเวลาและ
ไม่มเี หตุอ้างตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่จาต้องพิจารณา
ค าคัด ค้า นดัง กล่ า ว แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ก็ใ ห้ค วามเป็ น ธรรมโดยได้ป ระสานกับ ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอให้ แต่งตัง้ นิติกร ๑ คน จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่ ว มเป็ น กรรมการสอบสวนตามที่ ผู้ ฟ้ องคดี ร้ อ งขอ และต่ อ มาก็ ไ ด้ ม ีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ นิ ติ ก ร
จากสานัก งานปลัดกระทรวงศึก ษาธิก ารเป็ นกรรมการเพิ่มเติมอีก ๑ คน กรณีจงึ เห็นได้ว่ า
เมื่อ ข้ อ คัด ค้ า นของผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ต้ อ งด้ ว ยเหตุ ค ัด ค้ า นและยื่น เกิน ก าหนดเวลาตามข้อ ๙
ของกฎ ก.พ. ฉบับ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ จึง ไม่ ม ีผ ลให้ ผู้ ท่ีถู ก คัด ค้ า นพ้ น จากการเป็ น
คณะกรรมการสอบสวน ดังนัน้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการวินิจฉัย
การคัดค้าน ให้ทาเป็นหนังสือยืน่ ต่อผูส้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทราบคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน หรือนับแต่วนั ทราบเหตุ แห่งการคัดค้าน โดยแสดงเหตุผลที่คดั ค้านนัน้ ด้วยว่าจะทาให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริงและยุตธิ รรมอย่างไร
ในกรณีทผ่ี สู้ ั ่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า การคัดค้านนัน้ ไม่มเี หตุอนั ควรรับฟงั ก็ให้ผสู้ งแต่
ั ่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนสังยกค
่
าคัดค้าน และให้พจิ ารณาสังการให้
่
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือคัดค้าน
แล้วรีบแจ้งให้ผู้ถูกกล่ าวหาที่คดั ค้านทราบ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวน การสังยก
่
คาคัดค้านให้เป็นทีส่ ุด ถ้าผูส้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนไม่สงยกค
ั ่ าคัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าการคัดค้าน
ั
นัน้ มีเหตุ รบั ฟงได้ และให้ผสู้ ั ่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสังให้
่ ผทู้ ถ่ี ูกคัดค้านพ้นจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
เลขานุการ หรือผูช้ ่วยเลขานุการโดยเร็ว
ในกรณีทผ่ี สู้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า การคัดค้านนัน้ มีเหตุอนั ควรรับฟงั ได้ ก็ให้ผสู้ งแต่
ั ่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนสังให้
่ ผูท้ ถ่ี ูกคัดค้านพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการหรือผูช้ ่วยเลขานุ การ และให้
พิจารณาสังการให้
่
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือคัดค้าน แต่ถ้าผูส้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นว่า การให้ผทู้ ถ่ี ูกคัดค้านซึ่งเป็ นผูร้ ู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาผิดวินัยตามเรื่องทีก่ ล่าวหาร่วมในคณะกรรมการสอบสวนด้วย
จะเป็ นประโยชน์ ยงิ่ กว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริง จะสังยกค
่
าคัดค้านก็ได้โดยแสดงเหตุผลว่าจะได้ค วามจริงอย่างไร ทัง้ นี้
ให้สงการให้
ั่
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือคัดค้าน แล้วรีบแจ้งให้ผถู้ ูกกล่าวหาที่ คดั ค้านทราบ และส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวน การสังยกค
่ าคัดค้านให้เป็นทีส่ ุด ถ้าผูส้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ั
ไม่สงการภายในก
ั่
าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าการคัดค้านนัน้ มีเหตุ รบั ฟงได้ และให้ผสู้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสังให้
่
ผูท้ ถ่ี ูกคัดค้านพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรือผูช้ ่วยเลขานุการโดยเร็ว
การที่ผู้ส งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสังให้
่ ผู้ ท่ถี ูก คัดค้า นพ้น จากการเป็ น ประธานกรรมการ กรรมการ
เลขานุการ หรือผูช้ ่วยเลขานุการ ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนทีผ่ นู้ นั ้ ได้ร่วมดาเนินการไปแล้ว
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๘๓

เกินกว่าสิบห้าวันตามระยะเวลาทีข่ อ้ ๙ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ กาหนด
ก็ไ ม่ทาให้ค ณะกรรมการสอบสวนที่ถู กคัดค้านพ้นจากการเป็ นกรรมการสอบสวน ขัน้ ตอน
การสอบสวนจึงชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมพี ฤติการณ์ลาป่วยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวม ๒๐ ครัง้
เป็นเวลา ๖๗ วัน และขาดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๓๙ จานวน ๘๖ คาบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๓๙
จานวน ๒๔ คาบ ย่อมถือได้ว่าเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติการณ์ไม่ตงั ้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
อัน เป็ น ความผิด วินั ย ไม่ ร้า ยแรงตามมาตรา ๘๓ ๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการ
พลเรือนฯ การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาสังที
่ ่ ๒๐๔๙/๒๕๔๑ สังลงโทษลดขั
่
น้ เงินเดือนผูฟ้ ้ องคดี
๑ ขัน้ จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๒๘/๒๕๕๔)
๒.๒ กรณี ความผิดวิ นัยอย่างร้ายแรง
๒.๒.๑ คาสังลงโทษปลดออก
่
- กรณี ข้ า ราชการจงใจไม่ ป ฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บของ
ทางราชการ มติ คณะรัฐ มนตรี หรื อ นโยบายของรัฐ บาล อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ เ สี ย หาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
ข้ า ราชการระดับ ๖ ซึ่ ง ได้ ร ับ มอบหมายจากผู้บ ัง คับ บัญ ชา
ให้ ป ฏิ บัติ หน้ าที่ ห ั ว หน้ าเรื อ นจ า โดยสภาพย่ อ มต้ อ งทราบระเบี ย บและข้ อ บัง คับ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์เป็ นอย่างดี การที่ เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวนาตัวผู้ต้องขังออกจาก
เรือนจาโดยไม่มีเหตุอนั สมควร อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบียบกรมราชทัณฑ์
จึงย่อมนามาซึ่ งความเสี ยหายต่ อกรมราชทัณฑ์และทาให้ ประชาชนเสื่อมความเชื่ อถือ
ในการปฏิ บตั ิ ราชการของกรมราชทัณฑ์และข้าราชการในสังกัดในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงาน
ของรัฐที่ มีอานาจหน้ าที่ ควบคุมผู้ต้องขังตามคาพิ พากษาของศาล พฤติ การณ์ ดงั กล่าว
ถื อ ได้ ว่า เป็ นการจงใจไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการและไม่ รกั ษา
เกียรติ ศกั ดิ์ ในตาแหน่ งหน้ าที่ ราชการอันตนดารงอยู่ อันเป็ นความผิ ดวิ นัยอย่างร้ายแรง
ดัง นั ้น การที่ อ ธิ บดี ก รมราชทัณ ฑ์มีค าสังลงโทษปลดเจ้
่
า หน้ าที่ ค นดัง กล่ า วออกจาก

๘

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๘๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ราชการ อันเป็ นโทษระดับตา่ สุดสาหรับการกระทาผิ ดวิ นัยอย่ างร้ายแรง จึงเป็ นการใช้
ดุล พิ นิ จในการลงโทษที่ เ หมาะสมกับ พฤติ ก ารณ์ แ ละความร้ า ยแรงของการกระท า
ตามมาตรฐานการลงโทษแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็ นข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ งเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร
งานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๖ ปฏิบตั หิ น้าที่หวั หน้าเรือนจาชัวคราว
่
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอ้ งเรียน
ต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจาว่าผูฟ้ ้ องคดีพาผูต้ ้องขังจานวน ๕ คน กลับจากภายนอกเรือนจาในเวลา
กลางคืนและได้ไ ขกุ ญ แจเปิ ดประตู ห้อ งขังให้ผู้ต้อ งขัง กลับเข้าเรือ นนอนซึ่ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่
เจ้าหน้ าที่ผู้ร้องเรียนปฏิบตั ิหน้ าที่เวรยามอยู่ อธิบดีก รมราชทัณฑ์ (ผู้ถู กฟ้ องคดี) จึง มีค าสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนเห็นควรลงโทษปลดออก
จากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ เสนอผลการสอบสวนต่ อ อ.ก.พ. เพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
เห็นว่าพฤติก ารณ์ ของผู้ฟ้อ งคดีเ ป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานจงใจไม่ปฏิบตั ิต าม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็ น
ความผิด ฐานประพฤติช ัว่ อย่า งร้า ยแรง จึง มีม ติใ ห้ ล งโทษปลดผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ
ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้มคี าสังลงโทษปลดผู
่
้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว
ต่ อ ก.พ. ต่ อมา รองนายกรัฐมนตรีป ฏิบตั ิร าชการแทนนายกรัฐ มนตรีพิจ ารณาแล้วมีค าสัง่
ให้ยกอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสังเพิ
่ กถอน
ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีล งโทษปลดผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ และให้ ร ับ ผู้ ฟ้ องคดีก ลับ
เข้ารับราชการตามเดิม
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่า เมื่อนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็ นประจักษ์พยาน
และเป็ นบุคคลที่ใกล้ชดิ กับเหตุการณ์ ซ่งึ น่ าเชื่อว่าได้รเู้ ห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดี
ถู ก กล่ า วหา ต่ า งให้ก ารต่ อ คณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็จ จริง และคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั สอดคล้องกันว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้กระทาการตามทีถ่ ูกกล่าวหาจริง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าพยานบุคคลดังกล่าวเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูฟ้ ้ องคดีมาก่อน กรณีจงึ ไม่มเี หตุอนั ควรสงสัย
ว่าจะให้การปรักปราหรือใส่รา้ ยผูฟ้ ้ องคดีแต่อย่างใด สาหรับพยานทีผ่ ู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างต่อศาล
ก็เป็ นเพียงการรับรองความประพฤติของผู้ฟ้องคดี แต่ ก็มไิ ด้ยนื ยันข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้าง จึงเชื่อได้ว่ าผู้ฟ้ องคดีได้นาผู้ต้องขังออกไปจากห้องขังในเวลากลางคืนโดยไม่มเี หตุ
อันสมควรจริง ยิ่ง ไปกว่ า นั น้ การที่ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ข้า ราชการระดับ ๖ ได้รบั มอบหมายจาก
ผู้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ าเรือ นจา ซึ่งโดยสภาพย่อ มต้อ งทราบเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่กรมราชทัณฑ์วางกรอบไว้เป็ นอย่างดี แต่ผฟู้ ้ องคดีกลับนาผู้ต้องขัง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๘๕

ตามคาพิพากษาของศาลออกไปจากเรือนจาโดยไม่มเี หตุอนั สมควร อันเป็ นการฝ่าฝื นกฎหมาย
และระเบียบกรมราชทัณฑ์ การกระทาของผูฟ้ ้ องคดียอ่ มนามาซึง่ ความเสียหายต่อกรมราชทัณฑ์
และทาให้ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือในการปฏิบตั ิราชการของกรมราชทัณฑ์และข้าราชการ
ในสัง กัด กรมราชทัณ ฑ์ใ นฐานะที่เ ป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ม ีอ านาจหน้ า ที่ค วบคุ ม ผู้ต้ อ งขัง
ตามค าพิพ ากษาของศาล พฤติก ารณ์ แ ละการกระทาของผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ถือ ได้ว่ าเป็ นการจงใจ
ไม่ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการและไม่รกั ษาเกียรติศ ัก ดิ ์ในต าแหน่ งหน้ าที่
ราชการอันตนดารงอยู่ จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘
วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง๙ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดัง นั น้ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีค าสัง่ ลงโทษปลดผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ
อัน เป็ น โทษระดับ ต่ า สุ ด ส าหรับ การกระท าผิด วินั ย อย่ า งร้า ยแรง จึง เป็ น การใช้ ดุ ล พินิ จ
ในการลงโทษที่เ หมาะสมกับ พฤติก ารณ์ แ ละความร้า ยแรงของการกระท าของผู้ ฟ้ องคดี
ตามมาตรฐานการลงโทษแล้ว คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีดงั กล่าว จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๐/๒๕๕๔)
- กรณี ข้ า ราชการละทิ้ ง หน้ าที่ ร าชการติ ดต่ อ ในคราวเดี ย วกัน
เป็ นเวลาเกิ นกว่าสิ บห้ าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติ การณ์ อนั แสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบของทางราชการ
ข้ า ราชการผู้ ใ ดไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ราชการเป็ นเวลาเกิ นสิ บห้ า วั น
โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าได้ ขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาไปปฏิ บตั ิ ราชการในช่ วงระยะเวลา
ดังกล่ าวแต่ อย่ างใด พฤติ การณ์ ด ังกล่ าวถื อได้ ว่ าข้ าราชการผู้นั ้นละทิ้ งหน้ าที่ ราชการ
ติ ดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกิ นกว่าสิ บห้ าวันโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือมีพฤติ การณ์
อันแสดงถึ งความจงใจไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบี ย บของทางราชการ อันเป็ นความผิ ด วิ นั ย
อย่ างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งอาจถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน

๙

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือ นสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย อย่ างร้ายแรงให้ผู้บงั คับบัญชาสังลงโทษปลดออก
่
หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่หา้ มมิให้ลดโทษ
ลงต่ากว่าปลดออก ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับวรรคสอง
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๘๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ ฟ้ องคดีร ับ ข้ า ราชการต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเกษตร
จังหวัดกาแพงเพชร มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีผฟู้ ้ องคดีถูกกล่าวหา
ว่ า ละทิ้ง หน้ า ที่ร าชการติด ต่ อ ในคราวเดีย วกัน เป็ น เวลาเกิน กว่ า สิบ ห้า วัน โดยไม่ม ีเ หตุ ผ ล
อันสมควร ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรจึงมีคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการด าเนิ น การทางวินัย แก่ ผู้ฟ้ อ งคดี ผลการพิจ ารณาคณะกรรมการด าเนิ นการ
ทางวินัยมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ลงชื่อปฏิบตั งิ านตลอดจนไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจและประชุม
ประจาเดือ น โดยไม่ปรากฏหลัก ฐานว่ าผู้ฟ้ อ งคดีได้ขออนุ ญ าตไปราชการท้อ งที่แต่ อ ย่างใด
รวมทัง้ ไม่มพี ยานเอกสารที่ชดั เจนว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรอยู่ท่ี
ตาบลนาบ่อคาตามทีผ่ ู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดงั กล่าวเป็ นการละทิง้ หน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร แต่โดยที่
ผู้ฟ้องคดีไ ด้กลับมาปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการอีก ประกอบกับผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิงานด้วยดีมาตลอด
จึงเห็นควรลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ ซึง่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรเห็นชอบด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย และส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัดกาแพงเพชร
พิจ ารณา อ.ก.พ. จัง หวัด ก าแพงเพชรได้ พ ิจ ารณาแล้ ว มีม ติไ ล่ ผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ
ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ก าแพงเพชรจึง มีค าสัง่ ลงโทษไล่ ผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ ผู้ฟ้ องคดี
ยืน่ อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ผลการพิจารณา
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ มีมติใ ห้รายงานนายกรัฐมนตรี (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) เพื่อ พิจารณาสังการให้
่
กรมส่ ง เสริมการเกษตรสังลดโทษผู
่
้ฟ้ อ งคดีจากไล่อ อกเป็ นปลดออกจากราชการตัง้ แต่ ว นั ที่
ทีผ่ วู้ ่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรออกคาสังลงโทษตามค
่
าสังเดิ
่ ม ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี าสัง่
ให้ ด าเนิ น การตามมติข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ค าสัง่ ลงโทษดัง กล่ า วไม่ช อบ
ด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ตามมติข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และขอให้ม ีม ติล งโทษต่ า กว่ า ขัน้ ปลดออกจากราชการหรือ
ไม่มคี วามผิด และให้สทิ ธิแก่ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข้อ กล่ าวอ้างของผู้ฟ้ อ งคดีท่อี ้างว่าเหตุ ท่ผี ู้ฟ้ อ งคดีมไิ ด้ล งชื่อ ปฏิบตั ิ
ราชการเนื่ อ งจากผู้ บ ัง คับ บัญ ชาของผู้ฟ้ องคดีไ ม่ เ ข้ม งวดกับ การลงชื่อ หากแต่ ย ึด ถื อ การ
ปฏิบตั งิ านในพื้นที่เป็ นหลัก โดยขอให้งานเสร็จตามเป้าหมายและเป็ นผลดีแก่ทางราชการและ
สามารถลงชื่อภายหลังได้โดยเจ้าหน้าทีท่ ุกคนยึดถือปฏิบตั มิ าช้านาน นัน้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน อีกทัง้ หากข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีดงั กล่าวเป็ นความจริง

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๘๗

แล้ว เหตุ ใ ดผู้ฟ้ อ งคดีจ ึง ไม่ มกี ารลงลายมือ ชื่อ ในระหว่ างวันที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๔๐ ถึง วัน ที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ ภายหลังจากทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ปฏิบตั งิ านตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้าง นอกจากนี้
ผู้ ฟ้ องคดี อ้ า งว่ า ในวัน ที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๔๐ ถึ ง วัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๔๑ ผู้ ฟ้ องคดี
ได้ป ฏิบ ัติง านเกี่ย วกับ การส่ ง เสริม การเกษตรและท าการส ารวจและจัด เก็บ ข้อ มูล พื้น ฐาน
การเกษตรกับ เกษตรกรในเขตพื้น ที่ต าบลนาบ่ อ ค านั ้น คณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย
ได้สอบปากคาพยานแล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้อ อกปฏิบตั ิง านตามที่ผู้ฟ้ อ งคดีก ล่าวอ้าง
แต่ อ ย่า งใด ดัง นัน้ เมื่อ พฤติก ารณ์ ข องผู้ฟ้ องคดีฟ งั ได้ว่ า ผู้ฟ้ องคดีร บั ราชการในต าแหน่ ง
เจ้าพนัก งานการเกษตร แต่ ก ลับไม่ได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ เป็ นเวลารวม ๙๕ วัน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจ
ในทุ ก วัน จัน ทร์ ไม่ไ ด้เ ข้า ร่ว มประชุ ม ประจ าเดือ น ตลอดจนไม่ ไ ด้ม าลงชื่อ ปฏิบ ัติร าชการ
และไม่ได้ขออนุญาตไปปฏิบตั ริ าชการในท้องทีใ่ นช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด อันถือว่าเป็ นการ
ละทิง้ หน้าทีร่ าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ และเป็ นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ตามมาตรา ๑๐๔
แห่ ง พระราชบัญ ญัติฉ บับ เดีย วกัน แล้ว ด้ ว ยเหตุ น้ี เมื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ น ผู้ม ีอ านาจ
ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๑๒๖๑๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
๑๐-๑๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙๒
ฯลฯ
ฯลฯ
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ร าชการอย่ างร้ายแรง
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ ในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร หรือ โดยมีพ ฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๒๖ การอุ ทธรณ์คาสังลงโทษปลดออก
่
หรือ ไล่ ออก ให้ อุ ทธรณ์ต่ อ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคาสัง่ เมือ่ ก.พ. ได้พจิ ารณาวินิจฉัยแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสังการต่
่
อไป ในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรี
ไม่เห็น ด้ว ยกับมติข อง ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็น ของนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังยืน ยัน ตามมติเดิม ให้ ก.พ. รายงา น
ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีท่ีน ายกรัฐ มนตรีส งั ่ การหรือ คณะรัฐ มนตรีม ีม ติต ามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้อุ ท ธรณ์ ก ลับ เข้า รับ ราชการ
หรือให้เปลีย่ นแปลงคาสังของผู
่
บ้ ังคับบัญชา หรือให้ดาเนินการประการใด ให้กระทรวง ทบวง กรมดาเนินการให้เป็ นไปตาม
คาสังของนายกรั
่
ฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเมือ่ นายกรัฐมนตรีสงการหรื
ั่
อคณะรัฐมนตรีมมี ติตามวรรคหนึ่งเป็ นประการใด
แล้วจะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีทส่ี งให้
ั ่ ผอู้ ุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้นามาตรา ๑๐๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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๑๐๘๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

พลเรือนฯ และผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ท าการวินิ จฉั ยอุ ทธรณ์ ของผู้ ฟ้ องคดีแล้ วมีมติให้ รายงาน
ต่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ พิจ ารณาสัง่ การให้ ก รมการส่ ง เสริ ม การเกษตรสั ง่ ลดโทษผู้ ฟ้ องคดี
จากไล่ อ อกเป็ นปลดผู้ ฟ้ องคดี อ อกจากราชการตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว
มติของผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ ว และเมื่อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ส งั ่ การตาม
มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ การสังการของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๒/๒๕๕๔)
- กรณี ข้ า ราชการกระท าการอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้ ป ระพฤติ ชั ว่
อย่างร้ายแรง
พฤติ กรรมของข้าราชการครูที่พานักเรียนเข้าห้ องพยาบาลแล้ว
ขึ้นไปนอนกอดนักเรียนดังกล่าวบนเตี ยง และชอบหาโอกาสพูดจาหยอกล้อและเข้าไป
สนิ ทสนมกับเด็กนักเรียนในเชิ งชู้สาวซึ่ งเกิ นกว่าวิ สยั อันดีงามของผู้เป็ นครูจะพึงกระทา
อีกทัง้ ยังได้ ชกั ชวนเด็กนักเรียนทัง้ ชายและหญิ งให้ ไปทางานในสถานที่ ซึ่งจาหน่ ายสุรา
และเบียร์ในเวลากลางคืนโดยให้ นักเรียนบริ การริ นสุราและเบียร์แก่ลูกค้ า กรณี จึงเป็ น
การกระทาที่ไม่เหมาะสม และเป็ นการกระทาอันถือได้ว่าเป็ นผู้ประพฤติ ชวอย่
ั ่ างร้ายแรง
อัน เป็ นความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น ข้ า ราชการครู มีผู้ ก ล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง ๓ กรณี คือ (๑) พานักเรียนหญิงชัน้ อนุ บาล ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทาการสอนประจาชัน้
เข้าห้องพยาบาล แล้วขึน้ ไปนอนกอดนักเรียนดังกล่าวบนเตียง (๒) พานักเรียนหญิงและชาย
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ นไปทางานในร้านคาราโอเกะของผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ จาหน่ ายสุ ราและเบีย ร์
ในเวลากลางคืน และให้นั ก เรีย นบางคนริน สุ ร าและเบีย ร์แ ก่ ลู ก ค้า และได้เ ลิก กระท าการ
เพราะผู้บงั คับบัญชาสังห้
่ ามและผู้ปกครองไม่อนุ ญาต และ (๓) ชักชวนเด็กหญิง ช. นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นไปเทีย่ วน้าตกและลงเล่นน้าด้วยกัน โดยมีความสนิทสนมกับเด็กนักเรียน
เป็ น พิเ ศษส่ อ ไปในทางชู้ส าว ซึ่ง ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาสงขลา เขต ๒
(ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) ได้ดาเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ากรณีมมี ูลตามข้อกล่าวหา จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอรายงานการสอบสวนต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ว่า
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ก ระท าการดัง กล่ า วจริง ตามข้ อ กล่ า วหาทัง้ สามประการ ซึ่ง พฤติก ารณ์ แ ละ

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๘๙

การกระท าของผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น การกระท าผิด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงฐานกระท าการอัน ได้ ช่ือ ว่ า
เป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ พิจารณาแล้ว
เห็น ชอบด้ว ย จึง ได้ใ ห้เ สนอ อ.ก.ค. จัง หวัด สงขลาพิจ ารณา และ อ.ก.ค. จัง หวัด สงขลา
ได้มมี ติอนุ มตั ติ ามที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงออกคาสังปลดผู
่
้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสังลงโทษดั
่
งกล่าวต่อ ก.ค. ซึ่ง ก.ค. พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์
และนายกรัฐมนตรีมคี าสังให้
่ ยกอุทธรณ์ตามมติของ ก.ค. ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าตนเองไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
จึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ที่ล งโทษปลดผู้ ฟ้ องคดี
ออกจากราชการดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ ข้ อ เท็จ จริง รับ ฟ งั ได้ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ ด าเนิ น การ
ทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีโดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
ชุ ด ดั ง กล่ า วได้ ด าเนิ น การสอบสวนและรวบรวมพยานหลั ก ฐานโดยสอบปากค าพยาน
และผู้ ท่ีเ กี่ยวข้อง ทัง้ ได้ม ีการแจ้ง ข้อ กล่ าวหาให้ ผู้ ฟ้ องคดีทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการชี้แจง
ข้อกล่าวหาตลอดจนนาพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ขอ้ กล่าวหา สรุปพยานหลักฐานให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ช้แี จ้งข้อกล่า วหาอันเป็ นการดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี าร
ในการสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรงทีก่ าหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนามาใช้บงั คับโดยอนุ โลมกับข้าราชการครูตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ แล้ว ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จะมีคาสัง่
ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ดังนัน้ การดาเนินการออกคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้อ งคดีอ อกจากราชการจึงชอบด้ว ยกฎหมาย ประกอบกับเมื่อกรณีกล่าวหา
ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีพ าเด็ก นั ก เรีย นหญิง ซึ่ง ผู้ ฟ้ องคดีท าการสอนประจ าชัน้ เข้า ห้อ งพยาบาลแล้ว
ให้ ข้ึน นอนบนเตี ย งและนอนกอดนั ก เรีย นดัง กล่ า ว ได้ ม ีพ ยานบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น นั ก เรีย น
และข้าราชการครูโรงเรียนเดียวกันให้การสนับสนุ นข้อกล่าวหา โดยต่างให้การสอดคล้องกันว่า
เห็นผูฟ้ ้ องคดีอยู่ในห้องพยาบาลกับเด็กนักเรียนหญิงคนดังกล่าว อีกทัง้ บิดาของเด็กนักเรียนหญิง
ได้ ส อบถามเรื่ อ งดัง กล่ า ว จากเพื่ อ นนั ก เรี ย นของบุ ต รสาวก็ ไ ด้ ค วามว่ า เป็ นเรื่อ งจริ ง
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อ ได้ว่าผู้ฟ้ องคดีกระทาผิดจริง ตามที่ถูกกล่ าวหา ซึ่งการกระทา
ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมระหว่างครูกบั ศิษย์ซง่ึ เป็นนักเรียนหญิง
ส าหรับ กรณี ก ล่ า วหาว่ า ผู้ ฟ้ องคดี พ านั ก เรีย นชายและหญิ ง
ไปท างานที่ ร้ า นคาราโอเกะของผู้ ฟ้ องคดี ซ่ึ ง จ าหน่ ายสุ ร าและเบี ย ร์ ใ นเวลากลางคื น
โดยให้นักเรียนคอยให้บริการรินสุ ราและเบียร์แก่ ลูกค้า โดยผู้ฟ้ องคดีไ ม่ได้รบั ความยินยอม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๙๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จากผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าวก่อนนัน้ เมื่อผูป้ กครองและเด็กนักเรียนที่ผู้ฟ้องคดีชกั ชวน
ให้ไปทางานทีร่ า้ นคาราโอเกะต่างให้การสอดคล้องกันว่าผูฟ้ ้ องคดีได้กระทาการตามข้อกล่าวหาจริง
กรณีจงึ ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งการนานักเรียนไปทางาน
ในสถานทีซ่ ง่ึ จาหน่ายสุราและเบียร์ในเวลากลางคืนและให้นกั เรียนคอยให้บริการรินสุราและเบียร์
ให้แก่ลูกค้านัน้ ถือเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสม และสาหรับกรณีทถ่ี ูกกล่าวหาว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้พา
เด็กหญิง ช. ไปเที่ยวน้ าตกแล้วลงเล่นน้ าด้วยกัน และมีความสนิทสนมกับเด็กนักเรียนหญิง
คนดัง กล่ า วเป็ น พิเ ศษนั ้น ข้ อ เท็ จ จริง ปรากฏว่ า เด็ ก หญิ ง ช. ได้ ใ ห้ ถ้ อ ยค าเป็ น พยาน
ในชัน้ สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคาให้การดังกล่าวสอดคล้องกับคาให้การของบิดาของเด็กหญิง ช.
ทีใ่ ห้การกับคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยานว่าผู้ฟ้องคดีได้ชกั ชวนเด็กหญิง ช. ไปน้ าตก
นอกจากนี้ น้องชายและญาติลูกพีล่ ูกน้องของเด็กหญิง ช. ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า
เมื่ อ ไปถึ ง น้ า ตกผู้ ฟ้ องคดี ก ั บ เด็ ก หญิ ง ช. ได้ ล งเล่ น น้ า ตกด้ ว ยกั น ส่ ว นเรื่ อ งที่ ผู้ ฟ้ องคดี
ชอบทาตาเจ้าชูใ้ ส่และบอกว่าชอบเด็กหญิง ช. นัน้ เพื่อนนักเรียนหญิงของเด็กหญิง ช. ได้ให้การ
ยืน ยัน ว่ า ได้ ร ับ ฟ งั ค าบอกเล่ า จากเด็ ก หญิ ง ช. ถึ ง การกระท าดัง กล่ า วของผู้ ฟ้ องคดีจ ริง
รวมถึง ข้า ราชการครูใ นโรงเรีย นเดีย วกัน ที่ใ ห้ก ารถึง พฤติก รรมของผู้ฟ้ องคดีว่ า ผู้ฟ้ องคดี
ชอบหาโอกาสพู ด จาหยอกล้ อ จับ กลุ่ ม พู ด คุ ย กับ นั ก เรีย นหญิ ง ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาจริงและคณะกรรมการ
สอบสวนได้ม ีความเห็นว่ า พฤติก รรมของผู้ฟ้ องคดีด ัง กล่ า วถือ ว่ า ไม่ป ฏิบ ัติต ามมาตรการ
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ทีก่ าหนดมาตรการห้ามมิให้บุคลากรชายเข้าใกล้ชดิ สนิทสนม
กับนักเรียนหญิงเกินกว่าวิสยั อันดีงามของผู้เป็ นครูจะพึงกระทาแล้ว ดังนัน้ เมื่อพฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามกรณีดงั กล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสมและเป็ นการกระทาอันถือได้ว่า
เป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ ได้มคี าสังลงโทษ
่
ปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ รวมถึงการที่ ก.ค. มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการใช้
ดุลพินิจในการออกคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๕๕๓/๒๕๕๔)
การพิ จารณาว่ า การกระท าใดจะถื อ เป็ นความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง จะต้ องพิ จารณาถึงเกียรติ ของข้ าราชการและความรู้สึกของสังคมที่ มีต่อ
การกระทาของข้าราชการผู้นัน้ ประกอบกับเจตนาในการกระทา โดยคานึ งถึงพฤติ การณ์
ของข้าราชการผู้นัน้ ว่ าได้ กระทาการอันทาให้ ราชการได้ รบั ความเสี ยหายต่ อภาพพจน์
ชื่ อเสี ยงหรือไม่ และสาหรับข้าราชการตารวจนัน้ โดยสถานภาพย่ อมได้ รบั การยกย่ อง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙๑

นั บถือ จากบุคคลทัว่ ไปว่ าเป็ นผู้มีเกี ย รติ ศ กั ดิ์ และศักดิ์ ศรี จึ งต้ อ งปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
และประพฤติ ตนอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย อย่ า งเคร่ ง ครัด เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ข องสัง คม
เมื่อข้ าราชการตารวจมี พ ฤติ การณ์ ใช้ กาลัง ปลุกปลา้ กระท าล่ ว งเกิ นทางเพศหญิ ง อื่ น
โดยไม่ ยิ น ยอม โดยไม่ ค านึ งว่ า เป็ นการกระท าที่ ผิ ด ศี ล ธรรม และเป็ นการไม่ ร กั ษา
เกี ย รติ ศ ัก ดิ์ ของต าแหน่ งหน้ าที่ ร าชการเป็ นที่ ร งั เกี ย จของสัง คม อี ก ทัง้ ยัง ดื่ ม สุ ร า
ขณะปฏิ บตั ิ หน้ าที่ จนมึ นเมาใช้ กริ ยาวาจาหยาบคาย และนาอาวุธปื นของทางราชการ
ออกมาถือในสภาพพร้อมใช้งาน แล้วพูดจาท้ าทายต่ อหน้ าผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
พฤติ กรรมดัง กล่ า วถื อ เป็ นการกระท าที่ ข าดจิ ตส านึ ก ของการเป็ นข้ าราชการตารวจ
ผู้อ ยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย แต่ ก ลับ แสดงกริ ย าอาการเยี่ ย งนั ก เลงอัน ธพาลกระท าการ
ไม่เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตารวจ พฤติ การณ์ และการกระทาดังกล่าวจึงได้ชื่อว่า
เป็ นผู้ป ระพฤติ ช ัว่ อย่ า งร้ า ยแรง การที่ ผ้ ูบ ัญ ชาการต ารวจภูธ รภาคมี ค าสัง่ ลงโทษ
ปลดข้าราชการตารวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะผู้ฟ้องคดีรบั ราชการต ารวจ ถูก กล่าวหาว่ ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงและถู กตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ต่อมา ผู้บญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค ๙
(ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒) ได้อ อกค าสัง่ ต ารวจภูธ รภาค ๙ ที่ ๒๐๑/๒๕๔๗ ลงโทษปลดผู้ฟ้ องคดี
ออกจากราชการ กรณีใช้ก าลังปลุ กปล้าล่วงเกินทางเพศนางสาว ว. และออกค าสังต
่ ารวจภูธร
ภาค ๙ ที่ ๒๐๒/๒๕๔๗ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ กรณีด่มื สุราในขณะปฏิบตั หิ น้าที่
ใช้ว ิทยุส่อื สารในเรื่อ งส่ ว นตัว โดยใช้ถ้อ ยค าหยาบคาย นาอาวุธ ปื นออกมาถือ ไว้ใ นลักษณะ
ทีน่ ่าหวาดเสียวแก่บุคคลอื่น และนาอาวุธปืนของทางราชการออกนอกทีต่ งั ้ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาสังลงโทษทางวิ
่
นัยทัง้ สองคาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตารวจ
(ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑) ซึ่ง อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุ ทธรณ์ ทาการแทนผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณา
อุทธรณ์แล้วมีความเห็นว่า พฤติการณ์ และการกระทาของผู้ฟ้องคดีได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั ่
อย่างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง จึงมีมติยกอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้อ งคดี
เห็นว่าคาสังลงโทษทางวิ
่
นัยและการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้อ ง
ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ลงโทษทัง้ สองค าสัง่ และให้ ร ับ ผู้ ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
จากบทบัญญัตมิ าตรา ๙๘ และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนามาใช้กบั การดาเนินการทางวินัยข้าราชการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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ตารวจโดยอนุ โลม การจะพิจารณาว่าการกระทาใดที่จะถือ ว่าเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง เกี ย รติ ข องข้ า ราชการและความรู้ ส ึ กของสั ง คมที่ ม ี ต่ อ การกระท า
ของข้าราชการผู้นัน้ ประกอบกับเจตนาในการกระทาโดยคานึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นัน้
ว่ า ได้ ก ระท าการอั น ท าให้ ร าชการได้ ร ั บ ความเสี ย หายต่ อ ภาพพจน์ ช่ื อ เสี ย งหรื อ ไม่
โดยที่เ หตุ แ ห่ ง การฟ้ องคดีเ กิ ด ขึ้น ขณะที่ผู้ ฟ้ องคดี ร ับ ราชการต ารวจ ซึ่ง โดยสถานภาพ
ของการเป็ นข้าราชการตารวจย่อมได้รบั การยกย่องนับถือจากบุคคลทัวไปว่
่ าเป็ นผูม้ เี กียรติศกั ดิ ์
และศัก ดิศ์ รี ต้ อ งปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายและประพฤติต นอยู่ ใ นระเบีย บวินั ย อย่ า งเคร่ ง ครัด
เป็ นแบบอย่างที่ดขี องสังคม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ในขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีกาลังปฏิบตั ิ
หน้าที่เวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานีตารวจ เมื่อผู้เสียหายเข้ามาติดต่อสอบถามถึงเพื่อน
ซึง่ เคยประจาอยูท่ น่ี ่ี ผูฟ้ ้ องคดีควรทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้ตามสมควร แต่กลับออกอุบายชักชวน
ผูเ้ สียหายไปทีบ่ ้านพักและได้ใช้กาลังปลุกปล้ากระทาล่วงเกินทางเพศโดยผู้เสียหายไม่ยนิ ยอม
แต่ผเู้ สียหายหลบหนีออกมาได้ พฤติการณ์ตามทีป่ รากฏแสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีมเี จตนากระทา
เพื่อสนองความต้องการทางเพศของตน โดยไม่คานึงว่าเป็นการกระทาทีผ่ ดิ ศีลธรรมและเป็ นการ
ไม่ ร ัก ษาเกี ย รติ ศ ั ก ดิ ข์ องต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ เป็ น ที่ ร ัง เกี ย จของสัง คม พฤติ ก ารณ์
และการกระทาของผูฟ้ ้ องคดีถอื ได้ว่าเป็ นการกระทาอันได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง
อัน เป็ นความผิด วินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนฯ
สาหรับกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีได้รบั คาสังปลดออกจากราชการเนื
่
่ องจาก
ดื่มสุราขณะปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นมึนเมา และได้ใช้คลื่นวิทยุส่อื สารสาหรับไว้ใช้ในการติดต่อราชการ
ในเรื่องส่ว นตัวด้วยน้ าเสียงของคนที่อ ยู่ใ นอาการมึนเมา จึงมีผู้ไม่ทราบชื่อ วิทยุตอบกลับมา
ตักเตือน ผู้ฟ้องคดีจงึ เกิดความไม่พอใจจึงได้นาอาวุธปื นเล็กยาว (เอช.เค.) ของทางราชการ
ออกมาถือ ไว้โดยดึงคันรัง้ กระชากลูก เลื่อ นบรรจุกระสุ นเข้าไปในรังเพลิง แล้ว พูดจาตะโกน
ท้าทายต่อหน้าผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พฤติการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่ าผู้ฟ้องคดี
ขาดจิต ส านึ ก ของการเป็ น ข้า ราชการต ารวจผู้อ ยู่ใ นระเบีย บวินั ย กลับ แสดงกริย าอาการ
เยีย่ งนักเลงอันธพาล กระทาการไม่เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตารวจทีม่ อี าวุธปืนสงคราม
ซึง่ มีอานุ ภาพร้ายแรงอยู่ในการครอบครอง พฤติการณ์และการกระทาของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้ช่อื ว่า
เป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนัน้ เมื่อฟงั ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผูป้ ระพฤติชวั ่
อย่างร้ายแรง อันเป็ น ความผิด วินั ยอย่า งร้ายแรง การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี าสังลงโทษ
่
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ปลดผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ จึง เป็ นการกระท าที่ชอบด้ว ยกฎหมายตามมาตรา ๑๒๓๑๒
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๙๘ วรรคสอง
และมาตรา ๑๐๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ นฯ ประกอบมาตรา ๖๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจฯ พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๔)
๒.๒.๒ คาสังลงโทษไล่
่
ออก
- กรณี ข้ า ราชการปฏิ บัติ หรื อ ละเว้ น การปฏิ บัติ หน้ าที่ ร าชการ
โดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้อื่ น ได้ ป ระโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ เป็ นการทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ าที่
ราชการ
การที่ ข้ า ราชการครู ไ ด้ จ ัด ท าเอกสารเท็ จ เพื่ อ ขออนุ ม ัติ เงิ น
งบประมาณตามที่ โรงเรียนได้รบั การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ ดาเนิ นโครงการจัดสอน
วิ ชาชีพให้แก่เด็กนักเรียน และเก็บเงิ นดังกล่าวไว้กบั ตนเอง แม้ต่อมาจะมีการดาเนิ นการ
ตามโครงการดังกล่าวจริ ง แต่ กเ็ ป็ นเวลาภายหลังจากที่ ได้ มีการร้องเรียน จึ งเชื่ อได้ ว่า
เป็ นการกระทาเพื่อปกปิ ดความผิ ดของตนเอง พฤติ การณ์ ดงั กล่าวจึงถือได้ ว่ามีเจตนา
ทุจริ ตเงิ นของทางราชการ อันเป็ นการกระทาผิ ดวิ นัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็ นการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ ราชการโดยมิ ชอบเพื่ อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ ที่มิควรได้ เป็ นการทุจริ ต
ต่ อ หน้ าที่ ร าชการ และเป็ นการกระท าการอื่ น ใดอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้ ป ระพฤติ ชั ว่

๑๒

พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัย หรือกรณีท่สี มควรให้อ อกจากราชการอยู่ก่อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ ให้ผู้บงั คับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ีมอี านาจสังลงโทษผู
่
้ นัน้ หรือ สังให้
่ ผู้นัน้ ออกจากราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และการดาเนินการเพื่อลงโทษ
หรือให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี เว้นแต่
(๑) ในกรณีทผ่ี บู้ งั คับบัญชาได้สงให้
ั ่ สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ ไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนัน้ ต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีท่ไี ด้มกี ารสอบสวนหรือ พิจารณาโดยถูกต้อ งตามกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ เสร็จไปแล้ว
ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนนั ้ เป็นอันใช้ได้
กรณีทไ่ี ด้มกี ารส่งเรือ่ งหรือนาสานวนสอบสวนเสนอหรือส่งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวง หรือ ก.ตร.
พิจารณาตามกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ และคณะอนุ กรรมการสามัญประจากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนัน้
ยังไม่เสร็จ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่
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อย่ างร้ายแรง ดังนัน้ การมีคาสังไล่
่ ข้าราชการครูดงั กล่ าวออกจากราชการ จึงชอบด้ วย
กฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้ องคดีด ารงต าแหน่ งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนหนองบัว
คุรุรฐั ประชาสรรพ์ โดยทางโรงเรียนได้รบั จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อ จัดสอน
วิชาชีพให้นักเรียน ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้เสนอรายชื่อวิทยากรบุคคลภายนอกมาทาการสอนวิชาชีพ
ให้แก่นักเรียน เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาคณะวิทยากรไม่สามารถมาทาการสอนได้ แต่ผฟู้ ้ องคดี
กลับเบิก เงินค่ าตอบแทนวิทยากรและได้รบั เงิน ดังกล่ าวเมื่อ เดือ นกันยายน ๒๕๓๙ ต่ อ มา
มีผรู้ อ้ งเรียนเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินจากโครงการดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้มหี นังสือเชิญวิทยากร
บุคคลภายนอกชุดใหม่ให้มาทาการสอนแทน ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
จึง ได้ ม ีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย ผู้ ฟ้ องคดี ซึ่ง ข้อ เท็จ จริง รับ ฟ งั ได้ ว่ า
ในการเชิญ วิท ยากรบุ ค คลภายนอกชุ ด ใหม่ ไ ด้ม ีก ารขอเบิก จ่ า ยเงิน ค่ า ตอบแทนวิท ยากร
และได้ ร ับ เงิน ด้ ว ยแล้ ว แต่ ไ ม่ ม ีโ ครงการและไม่ ไ ด้ ร ับ การอนุ ม ัติโ ครงการจากส านั ก ง าน
การประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทัง้ ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการอนุ ญาตให้เชิญบุคคล
ดังกล่าวมาเป็ นวิทยากรแต่อย่างใด กรณีจงึ เป็ นการจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ
และนโยบายของรัฐ บาล แต่ พ ฤติก รรมของผู้ ฟ้ อ งคดีไ ม่ทาให้เ กิด ความเสียหายแก่ ร าชการ
อย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็ นเวลา
สองเดือน แต่ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้เสนอ
อ.ก.ค. สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง ชาติพจิ ารณา อ.ก.ค. เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี
มีพฤติกรรมเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก โดยทาหลักฐานประกอบการเบิกเงิน
ค่าวิทยากรบุคคลภายนอกทาการสอนแล้ว ทัง้ ทีย่ งั ไม่มกี ารสอนและผูฟ้ ้ องคดีได้เก็บรักษาเงินไว้
กับตนเอง ถือ เป็ นการปฏิบตั ิหรือ ละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบ เพื่ อให้ต นเองหรือผู้อ่ืน
ได้ประโยชน์ ท่มี คิ วรได้ อันเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่ อหน้ าที่ราชการ
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติ
ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ ผูอ้ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุจ์ งึ มีคาสัง่
ลงโทษปลดผู้ ฟ้ องคดี อ อกจากราชการแล้ ว รายงานไปยัง คณะกรรมการข้ า ราชการครู
และบุ ค คลากรทางการศึก ษา (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) ซึ่ง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็น ว่ า
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ ก็บ เงิน ดัง กล่ า วไว้ ก ับ ตนเอง ต่ อ มา เมื่อ มีก ารร้อ งเรีย นจึง ได้จ ัด ให้ว ิ ท ยากร
บุคคลภายนอกอื่นมาทาการสอนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผู้บงั คับบัญชา จึงมีมติให้เพิม่ โทษ
ผูฟ้ ้ องคดีจากปลดออกจากราชการเป็ นไล่ออกจากราชการ ซึง่ นายกรัฐมนตรี (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓)
เห็น ชอบด้ ว ยตามมติข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ส านั ก งานการประถมศึก ษาจัง หวัด กาฬสิน ธุ์
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙๕

จึง ได้ ม ีค าสัง่ เพิ่ม โทษผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น ไล่ อ อกจากราชการ ผู้ ฟ้ องคดีอุ ทธรณ์ ค าสัง่ ดังกล่ าว
ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึง่ ต่อมา ได้มมี ติยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังที
่ ใ่ ห้เพิม่ โทษผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การที่ผู้ฟ้ อ งคดีได้จดั ท าโครงการสอนวิชาชีพ ให้แก่ นักเรีย น
เพื่อ ขออนุ มตั ิงบประมาณประจาปี การศึกษา ๒๕๓๙ และผู้ฟ้อ งคดีไ ด้รบั เงินไปแล้วในเดือ น
กันยายน ๒๕๓๙ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มกี ารสอนตามโครงการในปี การศึกษาดังกล่าว เห็นได้ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทราบแล้วว่าไม่มกี รณีทต่ี อ้ งจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่วทิ ยากรบุคคลภายนอก เอกสาร
หลัก ฐานเพื่อ ขอเบิก เงิน ค่ าตอบแทนวิทยากรดังกล่ าวจึงเป็ น เอกสารเท็จ ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดี
ได้จดั ให้มกี ารสอนวิชาชีพ ให้แ ก่ นักเรียนในปี การศึกษา ๒๕๔๐ ในภายหลัง โดยอ้างว่าเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายมาล่วงหน้ าผู้ฟ้องคดีเก็บไว้ในตู้เหล็กของโรงเรียน ซึ่งเป็ นการกล่าวอ้าง
โดยปราศจากพยานหลั ก ฐานจึง รับ ฟ งั ไม่ ไ ด้ จึง เชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ม ีเ จตนาทุ จ ริ ต เงิ น
ของทางราชการเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ต นเองโดยมิช อบ ประกอบกับการจัด สอน
วิชาชีพ ในภายหลังเป็ นการจัด สอนหลัง จากผู้ฟ้ อ งคดีถูก ร้องเรียนกล่ าวหาแล้ว จึง น่ าเชื่อ ว่ า
เป็ น การจัด สอนเพื่อ ปกปิ ด ความผิด ของตนเอง และกรณี ด ัง กล่ า วไม่ อ าจท าให้ ค วามผิด
ทีไ่ ด้กระทาลงสาเร็จแล้วกลับเป็นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมายได้ อีกทัง้ ไม่อาจนามาเป็ นเหตุ
เพื่อขอลดหย่อนโทษลงเป็ นปลดออกจากราชการได้ พฤติการณ์ดงั กล่าวของผู้ฟ้องคดีจงึ ฟงั ได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีมเี จตนาทุจริตเงินของทางราชการเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ท่มี คิ วรได้ เป็ นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม ๑๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ นฯ
และเป็ นการกระทาการอื่น ใดอันได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง เป็ นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชามีอานาจ
สัง่ ลงโทษปลดออกหรือ ไล่ อ อกตามความร้ า ยแรงแห่ ง กรณี ประกอบกับ กรณี ต้ อ งด้ ว ย
มติค ณะรัฐมนตรีต ามหนัง สือ ส านัก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวัน ที่
๒๔ ธัน วาคม ๒๕๓๖ได้ว างแนวทางไว้ว่ า การลงโทษผู้กระท าผิด วินัยฐานทุจริต ต่ อ หน้ า ที่
ราชการเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงซึง่ ควรลงโทษเป็ นไล่ออกจากราชการ การนาเงินทีท่ ุจริต
๑๓

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๒
ฯลฯ
ฯลฯ
การปฏิบ ัติห รือ ละเว้น การปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการโดยมิช อบ เพื่อ ให้ต นเองหรือ ผู้อ่ืน ได้ป ระโยชน์ ท่ีม ิค วรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการและเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๙๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอนั ควรปรานีอ่นื ใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็ นปลดออกจากราชการ
ดังนัน้ คาสังส
่ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ใี ห้เพิม่ โทษผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคาสัง่
ที่ชอบด้ว ยกฎหมายและเป็ นการใช้อ านาจสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้อ งคดีออกจากราชการตามค าสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ที่เหมาะสมกับความผิดแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๕๗๙/๒๕๕๔)
กรณี ที่ ข้ าราชการต ารวจเรี ยกรับเงิ นจากผู้ประกอบการ
รถยนต์บ รรทุ ก ปลา โดยมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า เป็ นการจูง ใจเพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารจับ กุม
ผู้ที่กระทาผิ ดกฎหมาย พฤติ กรรมดังกล่ าวถือเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ราชการโดยมิ ชอบ
เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้อื่ น ได้ ป ระโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ อัน เป็ นการทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการ
ดังนัน้ การออกคาสังลงโทษไล่
่
ข้าราชการตารวจดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ นคาสัง่
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะผู้ ฟ้ องคดี ร ั บ ราชการต ารวจ นายกสมาคมประมง
สมุทรสงครามได้รอ้ งเรียนว่าตารวจภูธรในเส้นทางภาคใต้เรียกเก็บเงินจากผูป้ ระกอบการขนส่ง
รถยนต์ บ รรทุ ก ปลา ๑๐ ล้ อ พร้อ มทัง้ ส่ ง บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ร ับ ส่ ว ยและหลัก ฐานการโอนเงิน
ประกอบหนัง สือ ร้อ งเรียนซึ่ง ปรากฏว่ ามีช่ อื ผู้ฟ้ อ งคดีป็นผู้รบั ส่ ว ยด้ว ย โดยมีรายละเอียดว่ า
นาย ค. ผู้ ป ระกอบการรถยนต์ บ รรทุ ก ปลา ได้ โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ฟ้ องคดี
จานวน ๒ ครัง้ ครัง้ ละ ๓,๐๐๐ บาท ผู้บญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) จึงได้ม ี
คาสังแต่
่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้อ งคดี คณะกรรมการสอบสวนได้
รายงานผลการสอบสวนว่า นาย ค. ให้การยืนยันว่าได้โอนเงินให้ผู้ ฟ้องคดีโดยเสน่ หา จึงไม่ม ี
หลักฐานยืนยันการกระทาผิดของผู้ฟ้องคดี เห็นควรยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทาผิดวินัยฐานไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผน
ของข้าราชการตารวจและประพฤติตนไม่สมควร จึงมีคาสังลงทั
่ ณฑ์ กกั ยามผู้ฟ้องคดีมกี าหนด
๑๕ วันและรายงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจพิจารณา ซึ่งอนุ กรรมการคณะกรรมการ
ข้า ราชการต ารวจเกี่ย วกับ การด าเนิ น การทางวินัย คณะที่ ๒ ท าการแทนคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทาของผู้ฟ้องคดีเป็ นการปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ท่มี คิ วรได้ เป็ นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการและเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง เป็ นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒
วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงมีม ติใ ห้เ พิ่มโทษผู้ ฟ้ อ งคดีเ ป็ นไล่ อ อกจากราชการ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ จึง ได้มคี าสังลงโทษ
่
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙๗

ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คาสังดั
่ งกล่าว ซึ่งอนุ กรรมการคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับ อุ ทธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์พ ิจารณาแล้ว เห็น ว่ า อุ ท ธรณ์ ข องผู้ฟ้ อ งคดี
ฟงั ไม่ข้นึ และมีมติให้รายงานนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) เพื่อพิจารณาสังการ
่
ต่อมา
จึง ได้ ม ีค าสัง่ ให้ ย กอุ ท ธรณ์ ผู้ ฟ้ องคดี เ ห็ น ว่ า ค าสัง่ ลงโทษไล่ ผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ
และผลการพิจารณาอุ ทธรณ์ ไ ม่ชอบด้ว ยกฎหมาย จึง นาคดีมาฟ้ อ งขอให้ศ าลมีค าพิพากษา
หรือ ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ดัง กล่ า วและเพิ ก ถอนค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ย กอุ ท ธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร ับมอบหมายให้ปฏิบ ัติหน้ าที่เ ป็ นหัว หน้ าสายตรวจจราจรมีหน้ าที่ค วบคุ มดู แ ล
อานวยการจราจรภายในเขตรับผิดชอบ รวมทัง้ จับกุมผู้กระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจร
ทางบก ผู้ฟ้องคดีจงึ อาจให้คุณให้โทษกับผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกปลาซึ่งทาผิดกฎหมาย
จราจรทางบกได้ ประกอบกับนาย ค. ก็ได้ใ ห้การยอมรับว่ารถยนต์บรรทุกปลาของตนไม่ม ี
การชังน
่ ้ าหนัก บางครัง้ น้ าหนักเกินซึ่งอาจเป็ นเหตุท่ีทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจสอบจับกุมได้
ดังนัน้ เมือ่ ทัง้ นาย ค. และผูฟ้ ้ องคดีต่างให้การยอมรับว่าได้มกี ารโอนเงินให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ๆ ทีม่ ไิ ด้
รู้จ ัก คุ้ น เคยหรือ มีนิ ติส ัม พัน ธ์ ใ ดๆ ต่ อ กัน มาก่ อ น กรณี จ ึง น่ า เชื่อ ว่ า การโอนเงิน ดัง กล่ า ว
มิใช่เป็ นการให้โดยเสน่ หาแต่ อย่างใด สาหรับกรณีท่ผี ู้ฟ้ องคดีอ้างว่าเหตุ ท่นี าย ค. โอนเงินให้
เพราะเคยได้รบั ความช่วยเหลือ จากผู้ฟ้ อ งคดีถึง สองครัง้ ซึ่งแม้พ ยานหลัก ฐานในส านวนคดี
จะรับฟงั ไม่ได้เป็ นทีย่ ุตวิ ่าได้มกี ารโอนเงินให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นประจาทุกเดือน แต่การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ได้รบั โอนเงินทัง้ สองครัง้ ดังกล่าวไว้โดยมิชอบ ก็เพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็ นการกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงแล้ว อีกทัง้ ในการโอนเงินของนาย ค. นัน้ เมื่อนาย ค. ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ในข้อ หาให้ ขอให้ ห รือ รับ ว่ า จะให้ ท รัพ ย์ส ิน แก่ เ จ้า หน้ า ที่ หรือ สนั บ สนุ น เพื่อ กระท าการ
หรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ งไม่ว่าการนัน้ จะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ การที่นาย ค.
ให้การว่า ได้โอนเงินให้ผฟู้ ้ องคดีโดยเสน่ หาก็อาจต้องการให้ตนพ้นผิดในข้อหาคดีอาญาดังกล่าว
ดัง นี้ เมื่อ ไม่ ป รากฏพยานหลัก ฐานใดที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ นาย ค.
ตามคากล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่น่ารับฟงั และไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริงทีย่ ุตแิ ล้วว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั
โอนเงินจากนาย ค. ซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีเ่ ชื่อได้ว่าเป็ นการโอนเงินเพื่อจูงใจให้ผู้ ฟ้องคดีไม่จบั กุม
รถยนต์ บ รรทุ ก ปลาซึ่ง อาจท าผิด กฎหมายว่ า ด้ว ยจราจรทางบก การกระท าของผู้ ฟ้ องคดี
จึง เป็ น การปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการโดยมิช อบ เพื่อ ให้ต นเองหรือ ผู้อ่ืน ได้ป ระโยชน์ ท่ีม ิค วรได้
เป็ นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนับได้ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๐๙๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ข้าราชการพลเรือนฯ คาสังต
่ ารวจภูธรภาค ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคาสัง่
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ที่ ใ ห้ ย กอุ ท ธรณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดี จึง เป็ น ค าสัง่ ที่ช อบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๔)
- กรณี ข้ าราชการจงใจไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ
มติ คณะรัฐ มนตรี หรื อ นโยบายของรัฐ บาล อั น เป็ นเหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการ
อย่างร้ายแรง
พฤติ ก ารณ์ ข องข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ร้ อ ยเวรสอบสวน
คดีจราจรที่ ไม่รบั คาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและไม่ยอมดาเนิ นการสอบสวนดาเนิ นคดี
อาญากับผู้ก่อเหตุข บั รถเฉี่ ย วชนผู้อื่น อี กทัง้ ได้ นารถจักรยานยนต์ของกลางมาเก็บ
รักษาไว้ โดยไม่ได้ ลงบันทึ กประจาวันว่ามอบให้ ผ้ใู ดเก็บรักษาตามระเบียบจนเป็ นเหตุ
ให้ รถจักรยานยนต์คนั ดังกล่าวสูญหาย ถือได้ ว่าเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ราชการโดยจงใจ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ เป็ นเหตุ ใ ห้ ท างราชการเสี ย หาย
อย่างร้ายแรง ดังนัน้ การที่ผบ้ ู งั คับบัญชาการตารวจภูธรภาคมีคาสังลงโทษไล่
่
ข้าราชการ
ตารวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้ อ งคดีรบั ราชการต ารวจ ปฏิบตั ิหน้ าที่ร้อ ยเวรสอบสวนคดี จราจร
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองอุดรธานี ได้รบั แจ้งว่าเกิดอุบตั เิ หตุ นาย ค. ขับรถจักรยานยนต์ ชน
รถจัก รยานซึ่ ง มี น างสาว ห. เป็ นผู้ ข ับ ขี่ เป็ นเหตุ ใ ห้ บุ ค คลทั ง้ สองได้ ร ับ บาดเจ็ บ และ
ต่ อ มานางสาว ห. ได้เ สียชีว ิต ผู้ฟ้ อ งคดีได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ พร้อมนารถจักรยานยนต์
ของกลางมาเก็บรักษาไว้ทส่ี ถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองอุดรธานี ต่อมา นาย ว. ซึง่ เป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ท ธิ ร์ ถจัก รยานยนต์ ค ัน เกิ ด เหตุ ไ ด้ น าหลั ก ฐานติ ด ต่ อ ขอรับ รถจัก รยานยนต์ ค ื น
จากผูฟ้ ้ องคดี ปรากฏว่า รถจักรยานยนต์คนั ดังกล่าวหายไปจากสถานทีเ่ ก็บรักษา ซึ่งผูฟ้ ้ องคดี
ได้เ จรจาตกลงยิน ยอมชดใช้ค่ า เสีย หาย แต่ ปรากฏว่า ภายหลัง จากนัน้ นาย ว. ได้ติด ตาม
ทวงถามหลายครัง้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ เงิน ชดใช้ ค่ า เสีย หาย ตามที่ต กลง จึง ได้ ม ีห นั ง สือ ร้ อ งขอ
ความเป็นธรรมต่อผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค ๔ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑)
จึงได้ด าเนินการสืบสวนข้อ เท็จจริง เมื่อ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาสานวนการสอบสวนแล้ว
เห็นว่าพฤติการณ์และการกระทาของผูฟ้ ้ องคดีถอื ว่ามีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคาสัง่
แต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ผู้ ฟ้ องคดี ก รณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง โดยเป็ นพนั กงานสอบสวนได้ร ับแจ้งเหตุ รถจักรยานยนต์เ ฉี่ ยวชนรถจั กรยาน
เป็ นเหตุ ใ ห้ ม ีผู้ไ ด้ร ับ บาดเจ็บ และเสีย ชีว ิต แต่ ไ ม่ ร ับ ค าร้อ งทุ ก ข์ด าเนิ น คดี คณะกรรมการ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙๙

สอบสวนทางวินั ย เห็น ว่ า การกระท าของผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น การปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการโดยจงใจ
ไม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการ อัน เป็ น เหตุ ใ ห้เ สีย หายแก่ ท างราชการ
อย่างร้ายแรง เป็ นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเห็นควรลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้พจิ ารณารายงานการสอบสวนทางวินัยแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
ยังไม่ก่อเกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง จึงยังรับฟงั ไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหาเห็นควรลงโทษกักขัง ๓๐ วัน และรายงานการดาเนินการ
ทางวินัยให้คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) เพื่อพิจารณา อ.ก.ตร. เกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ทาการแทนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทา
ของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ อันเป็ นเหตุ ใ ห้เสียหายต่ อทางราชการอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑
มีคาสังลงโทษกั
่
กขังนัน้ ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังไล่
่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว
ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยมี อ.ก.ตร. เกีย่ วกับการอุทธรณ์ ทาการแทนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้ว
มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสัง่
ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ ม าตรา ๖๑ ๑๔ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการต ารวจ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ก าหนดให้ ระหว่ างที่ย ังมิได้แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่ าด้วยวินั ยต ารวจ
พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๗ ให้ น าบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข้ า ราชการพลเรื อ น
มาใช้บงั คับแก่เรื่องวินัยและการรักษาวินัย และการอุทธรณ์ของข้าราชการตารวจมาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม พร้อมทัง้ กฎกระทรวง กฎ ก.พ. มติ ก.พ. มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบหรือ
คาสังที
่ ่ใช้อยู่เดิมมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๖๐๑๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
๑๔-๑๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๖๐ ในระหว่ า งที่ย ัง มิไ ด้ อ อกกฎกระทรวงหรือ ระเบีย บเพื่อ ปฏิบ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ น้ี
ให้นากฎกระทรวง กฎ ก.พ. มติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสังที
่ ใ่ ช้อยู่เดิม
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในระหว่ า งที่ย ัง มิไ ด้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยวินั ย ต ารวจ พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๗
ให้นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บงั คับ
แก่เรื่องวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการและการอุทธรณ์ของข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุ โลม
โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวินัยตารวจ ทัง้ นี้ โดยให้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หรือ อ านาจหน้ าที่ข องผู้มอี านาจสังบรรจุ
่
ต ามมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็นอานาจหน้าทีข่ อง ก.ตร. หรือของผูม้ อี านาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี แล้วแต่กรณี
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ข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงาน
สอบสวนได้รบั แจ้งว่าเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานเป็ นเหตุให้นางสาว ห.
ได้ ร ับ บาดเจ็ บ และเสีย ชีว ิ ต ในเวลาต่ อ มา ซึ่ง ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ท ราบข้อ เท็ จ จริง ดัง กล่ า วแล้ ว
แต่ผฟู้ ้ องคดีในฐานะพนักงานสอบสวนไม่ได้รบั คาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและสอบสวนดาเนินคดี
อาญากับนาย ค. ผู้ก่อ เหตุ และได้นารถจักรยานยนต์คนั ที่เกิดเหตุมาเก็บรักษาไว้โดยไม่ได้
ลงบันทึกประจาวันว่ามอบให้ผใู้ ดเก็บรักษาตามระเบียบ เป็ นเหตุให้รถจักรยานยนต์คนั ดังกล่าว
สูญ หายจนไม่ ส ามารถคืน ให้เ จ้า ของได้ แม้ต่ อ มาผู้ฟ้ องคดีต กลงว่ า จะชดใช้ค่ า เสีย หายให้
แต่กไ็ ม่ดาเนินการตามทีต่ กลง เป็นเหตุให้เจ้าของมีหนังสือร้องขอความเป็ นธรรมต่อผูบ้ ญ
ั ชาการ
ต ารวจแห่ ง ชาติ ทัง้ ที่ ต ามระเบีย บของทางราชการก าหนดให้ พ นั ก งานสอบสวนปฏิบ ัติ
เมื่อ เกิด อุ บ ัติเ หตุ มีผู้ไ ด้ร ับ บาดเจ็บ สาหัส หรือ ถึง แก่ ค วามตาย พนัก งานสอบสวนจะต้ อ ง
รับ ค าร้ อ งทุ ก ข์ ด าเนิ น คดี ก ั บ ผู้ ก ระท าผิ ด นอกจากนั ้น ผู้ ฟ้ องคดี ย ัง มีอ านาจและหน้ า ที่
ตามกฎหมายในการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าทีส่ ามารถจะทาได้ เพื่อให้ทราบ
ข้อ เท็จ จริง และพฤติก ารณ์ ต่ า งๆ อัน เกี่ ย วกับ ความผิด เพื่อ ให้ รู้ต ัว ผู้ก ระท าผิด และจับ กุ ม
ตัวผูก้ ระทาความผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย ดังนัน้ พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูร้ กั ษา
กฎหมายและเป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมชั น้ ต้ น ที่ ไ ม่ ด าเนิ น การตามที่ ร ะเบี ย บ
ของทางราชการกาหนดไว้ซ่งึ นับตัง้ แต่วนั ที่เกิดอุบตั เิ หตุจนถึงวันที่นาย ค. เสียชีวติ เป็ นเวลาถึง
๑ ปี ๘ เดือน จึงเป็นการแสดงถึงความไม่ตงั ้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอย่างเคร่งครัด
ส่วนกรณีการเก็บรักษารถจักรยานยนต์คนั ที่เกิดอุบตั เิ หตุนัน้ ตามประมวล
ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีใ นการเก็บรักษาของกลาง กาหนดให้พ นั ก งานสอบสวนจด
รูปพรรณสิง่ ของลงในรายงานประจาและสมุดยึดทรัพย์ของกลางแล้วเขียนเลขลาดับทีย่ ดึ ทรัพย์
ติด ไว้ ก ับ สิ่ง ของนั ้น ให้ ม ัน่ คง อย่ า ให้ ห ลุ ด หรือ สู ญ หาย และกรณี ผู้ ร ัก ษาของกลางจงใจ
หรือเลินเล่อละเลยเป็ นเหตุให้เกิดการสูญหายขึน้ นอกจากจะต้องรับโทษอันพึงมีตามกฎหมาย
หรือ ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ นฯ ที่ใ ช้อ ยู่แ ล้ว ยัง จะต้ อ งชดใช้ร าคา
หรือ ค่ า เสี ย หายด้ ว ย ซึ่ ง ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น พนั ก งานสอบสวนแต่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ
อย่างเคร่งครัด เป็ นเหตุใ ห้รถจักรยานยนต์ของกลางหายไปและไม่ส ามารถคืนให้กับเจ้าของ
รถจัก รยานยนต์ไ ด้ แม้ต่ อ มาผู้ฟ้ อ งคดีต กลงว่ าจะชดใช้ค่ าเสียหายให้ก ับนาย ว. ผู้เ สียหาย
แต่ ยงั ไม่ไ ด้ชดใช้ค่ าเสียหายดังกล่ าวจนเป็ นเหตุ ใ ห้ถู กร้อ งเรียน พฤติการณ์ และการกระท า
ของผู้ฟ้องคดีทาให้กระทบต่อภาพพจน์ ของข้าราชการตารวจและชื่อเสียงของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ทาให้ประชาชนไม่เห็นความสาคัญ ของข้าราชการตารวจ การที่ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของทางราชการโดยไม่รบั คาร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีกบั นาย ค. เมื่อพบว่านาย ค.
เป็ น ผู้ท่ีอ ยู่ใ นข่ายการกระทาผิด กฎหมายในทันที รวมถึง มิไ ด้ด าเนิ นการใดๆ ตามระเบีย บ
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ของทางราชการในการเก็ บ รัก ษารถจัก รยานยนต์ ข องกลางท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
ในการดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาผิดตามกระบวนการยุตธิ รรม จนเป็ นเหตุให้รถจักรยานยนต์หายไป
จากสถานที่เ ก็บรัก ษาของกลางและไม่อาจด าเนิ นคดีก ับนาย ค. ได้ จึงรับฟ งั ได้ว่ าผู้ฟ้อ งคดี
มีพฤติการณ์ ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบ ัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ มาตรา ๑๐๑๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว กาหนดให้ผสู้ งลงโทษทางวิ
ั่
นัยต่อข้าราชการต้องสังลงโทษให้
่
เหมาะสม
กับความผิด และการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็ นไปตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง
แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน ดัง นัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๐๙
วรรคเจ็ด๑๗ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว พิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว
เห็น ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีก ระท าความผิด วินั ย อย่ า งร้า ยแรง ฐานปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ร าชการโดยจงใจ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการเป็ นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง
จึงมีมติให้เพิม่ โทษผู้ฟ้องคดีจากลงทัณฑ์กกั ขังเป็ นไล่ออกจากราชการ นัน้ จึงเป็ นการกระทา
ทีช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว และการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจออกคาสังลงโทษทางวิ
่
นัย
แก่ ผู้ฟ้ องคดีได้มคี าสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้อ งคดีออกจากราชการ จึงเป็ นค าสังที
่ ่ชอบด้ว ยกฎหมาย
เช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๗/๒๕๕๔)
- กรณี ข้าราชการละทิ้ ง หน้ าที่ ราชการติ ดต่ อในคราวเดี ยวกันเป็ นเวลา
เกิ นกว่าสิ บห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติ การณ์ อนั แสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบของทางราชการ
กรณี ที่ ข้ า ราชการมี พ ฤติ กรรมละทิ้ ง หน้ าที่ ร าชการในคราวเดี ย วกัน
เป็ นเวลาเกิ น กว่ า สิ บ ห้ า วัน โดยมิ ไ ด้ มี ก ารยื่ น ใบลาหรื อ แจ้ ง ให้ ผู้บ งั คับ บัญ ชาทราบ
โดยไม่ ปรากฏว่ าในช่ วงระยะเวลาดัง กล่ าวข้ าราชการผู้นัน้ ได้ ถึง แก่ ความตายไปแล้ ว
๑๖-๑๗

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๑ การลงโทษข้าราชการพลเรือ นสามัญให้ทาเป็ น คาสัง่ วิธีก ารออกค าสังเกี
่ ่ย วกับการลงโทษ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว้ ผูส้ งลงโทษต้
ั่
องสังลงโทษให้
่
เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็ นไปโดยพยาบาท โดยอคติ
หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูท้ ไ่ี ม่มคี วามผิด ในคาสังลงโทษให้
่
แสดงว่าผูถ้ ูกลงโทษกระทาผิดวินยั ในกรณีใดตามมาตราใด
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๐๙
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวงที่ได้รบั รายงานตามวรรคหก เห็นว่าการดาเนิน การทางวินัยเป็ นการไม่ถูกต้อ ง
หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้อธิบดีสงหรื
ั ่ อปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนัน้
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และแม้ ต่ อมาศาลจะมี ค าสั ง่ ให้ ข้ า ราชการคนดั ง กล่ า วเป็ นคนสาปสู ญ ก็ ต าม
แต่ เมื่อผลการสืบสวนของผู้บงั คับบัญชาได้ ความว่า เป็ นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุ
อัน ควร หรื อ ข้ า ราชการดัง กล่ า วมี พ ฤติ ก ารณ์ อ ัน แสดงถึ ง ความจงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ระเบียบของทางราชการ อันเป็ นความผิ ดวิ นัยอย่างร้ายแรง ดังนัน้ การมีคาสังลงโทษ
่
ไล่ข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ส. ซึ่งรับราชการ
ในตาแหน่ ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ส. ได้ไปทางาน
ที่โ รงพยาบาลในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วและได้ห ายตัว ไป ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ติด ต่ อ บรรดาญาติพ่ีน้ อ ง
ซึ่งได้ค วามว่า เมื่อ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ส. ได้ไปพบ
น้ อ งชายและน้ อ งสาว แต่ ห ลัง จากวันดัง กล่ าวก็ไ ม่มผี ู้ใ ดทราบข่าวอีก เลย ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ได้ไ ป
แจ้ง ความต่ อ พนัก งานสอบสวนเมื่อ วัน ที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ แต่ พ นั ก งานสอบสวนไม่ ไ ด้
ลงบันทึก ไว้เ ป็ นหลัก ฐาน จึงได้ไ ปแจ้งความอีก ครัง้ เพื่อ ให้พนักงานสอบสวนติดตามหาตัว
ต่อมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสืบสวน กรณีนาย ส.
ขาดราชการเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่ทราบสาเหตุ คณะกรรมการสืบสวนได้แสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานแวดล้อมรวมทัง้ พฤติกรรมต่ างๆ แล้ว เชื่อได้ว่ านาย ส. ยังมีชีว ิตอยู่และมีเจตนา
ที่จะไม่กลับไปปฏิบตั ิราชการอีก เป็ นการละทิ้งหน้ าที่ราชการและจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ของทางราชการโดยไม่ ม ีเ หตุ ผ ลอัน สมควร เป็ น การขาดราชการติด ต่ อ ในคราวเดีย วกัน
เป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน ถือเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เห็นควรไล่ออกจากราชการ ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) จึงเสนอเรื่องให้ อ.ก.พ.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ ทีป่ ระชุม อ.ก.พ. ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้ลงโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงได้มคี าสังลงโทษไล่
่
นาย ส. ออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. ดังกล่าว ต่อมา
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มคี าสังให้
่ นาย ส. เป็ นคนสาบสูญ ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ได้นาคาสังศาลไปยื
่
่น
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ ให้พ ิจารณาแก้ไขคาสังลงโทษไล่
่
นาย ส. ออกจากราชการ
ซึ่ง พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า การหายสาบสูญ ของนาย ส. ถือ เป็ นการตายโดยผลของกฎหมาย
สามารถทาให้ทายาทโดยธรรมของนาย ส. มีสทิ ธิท่จี ะรับไปซึ่งบรรดาสิทธิต่างๆ ของการเป็ น
ข้าราชการของนาย ส. เท่านัน้ เห็นควรยกโทษนาย ส. และได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอต่อทีป่ ระชุม
อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข (ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านาย ส. ยังมีชีว ิตอยู่
ในวันทีเ่ ริม่ ละทิ้งหน้าที่ราชการและอาจยังมีชวี ติ อยู่เกินกว่าสิบห้าวันแต่ไม่ยอมมาปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลงโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการเหมาะสมแก่ กรณีความผิด
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และระดับโทษแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกับการดาเนินการทางวินัยนาย ส. ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้อง
ขอให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
การทีน่ าย ส. ไม่มาปฏิบตั ริ าชการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ โดยไม่ย่นื
ใบลาตามระเบียบของราชการจนถึง วัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑ ทัง้ ที่ป รากฏข้อ เท็จจริง ว่ า
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ และวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๑ ยังมีผู้พบเห็นนาย ส. จึงฟงั ได้ว่า
ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนาย ส. ยังมีชวี ติ อยู่ แต่ไม่ปรากฏว่านาย ส. ได้ย่นื ใบลาหรือแจ้งเหตุให้
ผู้บงั คับ บัญ ชาได้ทราบทัง้ ที่ส ามารถกระทาได้ จากพฤติการณ์ ดงั กล่ าวจึงเห็นได้ว่านาย ส.
จงใจขาดราชการ อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาประกอบกับคาสังศาลจั
่
งหวัดกาฬสินธุท์ ม่ี คี าสังให้
่ นาย ส.
เป็ นคนสาบสูญ ก็เป็ นกรณีระบุว่านาย ส. เป็ นคนสาบสูญ เท่านัน้ เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่า
นาย ส. ได้ถึงแก่ ค วามตาย ก็ต้อ งถือ ว่านาย ส. ยังมีชีว ิต อยู่จ นวัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑
โดยไม่ไปปฏิบตั ริ าชการเกินกว่าสิบ ห้าวัน เมื่อนาย ส. ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมิได้ปฏิบตั ิ
ราชการในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และผู้บงั คับบัญชาได้ดาเนินการสืบสวน
แล้ว เห็น ว่ า ไม่ม ีเ หตุ อ ัน ควรหรือ มีพ ฤติก ารณ์ อ ัน แสดงถึง ความจงใจไม่ ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บ
ของทางราชการ กรณี จ ึง เป็ น ความผิด วินัย อย่ า งร้า ยแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ นฯ ดังนัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ มีคาสังลงโทษ
่
ไล่นาย ส. ออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคาสังดั
่ งกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
มติ ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ที่ เ ห็ น ชอบตามค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง เป็ น มติ ท่ี ช อบ
ด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๕)
- กรณี ข้าราชการกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็ นการประพฤติ ชวอย่
ั ่ างร้ายแรง
การที่ ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง มี ห น้ าที่ ร ัก ษากฎหมายและ ป้ องกั น
ปราบปรามผู้กระทาผิ ดกฎหมาย แต่ กลับมีพฤติ กรรมเสพยาเสพติ ดเสียเอง ย่อมกระทบ
ต่ อภาพพจน์ และชื่ อเสี ยงของตัวเองและสานักงานตารวจแห่ งชาติ อีกทัง้ ภัยยาเสพติ ด
เป็ นปั ญ หาส าคัญ ของชาติ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ประเทศชาติ
ข้าราชการตารวจที่ มี พฤติ การณ์ และการกระทาดังกล่ าวจึ งได้ ชื่อว่ าเป็ นผู้ประพฤติ ช วั ่
อย่ า งร้ า ยแรง การมี ค าสัง่ ลงโทษไล่ ข้ า ราชการต ารวจดัง กล่ า วออกจากราชการ
ตามมติ ก.ตร. ที่ กาหนดแนวทางการพิ จารณาและมาตรฐานการลงโทษในกรณี เกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด จึงเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ ฟ้ องคดีร บั ราชการต ารวจ มีผู้ร้องเรียนเป็ นบัตรสนเท่ ห์ว่ า
ผู้ ฟ้ องคดี เ สพติ ด ยาบ้ า และให้ ก ารสนั บ สนุ น การค้ า ยา ผู้ บ ัญ ชาการต ารวจภู ธ รภาค ๗
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) จึงได้สงให้
ั ่ ผกู้ ากับการสถานีตารวจภูธรอาเภอนครชัยศรี (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑)
ทาการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงได้สงให้
ั ่ ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นของผูฟ้ ้ องคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่ง ภายหลังจากที่ผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้นของผู้ฟ้องคดีได้จบั กุมผู้กระทาผิด
กฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติดแล้วจึงได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาพบเพื่อตรวจสารเสพติด ซึง่ ผลปรากฏว่า
ป สั สาวะของผู้ฟ้ องคดีม ีส ีน้ า ตาลแสดงว่ า มีส ารเสพติด อยู่ใ นร่ า งกายและผลการตรวจสอบ
ของโรงพยาบาลปรากฏว่ าในปสั สาวะของผู้ฟ้ อ งคดีมสี ารเสพติด เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า )
ผู้บงั คับการต ารวจภูธ รจัง หวัด นครปฐม (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) จึงได้มคี าสังให้
่ มกี ารแจ้งความ
ดาเนินคดีอาญาและให้ตงั ้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึง่ คณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่ าพฤติก ารณ์ ข องผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นการกระทาอัน ได้ช่ ือ ว่ าเป็ น ผู้ป ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้า ยแรง
อันเป็ นความผิด วินัย อย่า งร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้า ราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
จึงมีคาสังลงโทษปลดผู
่
ฟ้ ้ องคดีออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔) อ.ก.ตร.
เกี่ยวกับการอุ ทธรณ์ และร้องทุกข์ ทาการแทนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี
เป็ นผู้เ สพยาเสพติด ตามที่ถู ก กล่ าวหา พฤติก ารณ์ ของผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นการกระทาอันได้ช่ อื ว่ า
เป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยังไม่ถูกต้องเหมาะสมกับความผิดที่ผฟู้ ้ องคดีได้กระทา
จึงมีมติใ ห้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ เพิ่มโทษผู้ฟ้ อ งคดีจากลงโทษปลดออกเป็ นไล่ อ อกจากราชการ
ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จึงมีคาสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่ า คาสังและ
่
มติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เพิกถอนคาสังและมติ
่
ดงั กล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แม้ค ดีน้ี จ ะเป็ น การกล่ า วหาร้อ งเรีย นผู้ฟ้ องคดีด้ว ยบัต รสนเท่ ห์ว่ า
มีพฤติกรรมเสพยาบ้าและให้การสนับสนุ นอยู่เบื้องหลังผู้จาหน่ ายยาบ้า แต่ผู้บงั คับบัญชาของ
ผูฟ้ ้ องคดีก็หาได้ดาเนินการโดยอาศัยเพียงเฉพาะข้อความในบัตรสนเท่ห์มาดาเนินการแต่งตัง้
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คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟ้ ้ องคดีไม่ หากแต่ได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๙๙ วรรคห้า๑๘
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้
ได้ค วามจริงว่ ามีมูล ตามที่ถู ก ร้อ งเรียนกล่ า วหาในบัต รสนเท่ห์ดงั กล่ าวหรือ ไม่ ประกอบกับ
เมื่อ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาเรีย กผู้ ฟ้ องคดีใ ห้ ม าท าการตรวจหาสารเสพติด ในร่ า งกาย ปรากฏว่ า
ผลการตรวจปสั สาวะของผูฟ้ ้ องคดีพบสารเสพติด จึงได้รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ทราบ
จนกระทังมี
่ คาสังให้
่ แต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและดาเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี
ดัง นัน้ การด าเนิ นการตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ ผู้ฟ้ อ งคดีของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
จึงชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับประเด็นผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ที่มมี ติ
ให้เ พิม่ โทษผู้ฟ้ องคดีจากปลดออกเป็ นลงโทษไล่ ออก และคาสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้ องคดีอ อกจาก
ราชการตามมติ ด ัง กล่ า ว นั ้น เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจมีห น้ า ที่ร ัก ษากฎหมาย
และป้องกันปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่กลับเป็ น
ผู้เสพยาเสพติดเสียเอง ย่อมกระทบต่อภาพพจน์ และชื่อเสียงของตัวเองและสานักงานตารวจ
แห่งชาติ อีกทัง้ ภัยยาเสพติดเป็ นปญั หาสาคัญของชาติทก่ี ่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่ อ ประเทศชาติ พฤติ ก ารณ์ แ ละการกระท าของผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ได้ ช่ ื อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติช ัว่
อย่างร้ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เดีย วกัน และโดยที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ ได้ม ีม ติก าหนดแนวทางการพิจ ารณาและมาตรฐาน
การลงโทษความผิดวินยั อย่างร้ายแรงในกรณีเกีย่ วกับยาเสพติด โดยมีพฤติการณ์เสพหรือติดยา
เสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ ายหรือเสพและจาหน่ าย
ยาเสพติด ให้มรี ะดับโทษไล่ออกจากราชการ ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ พิจารณาอุทธรณ์
ของผู้ฟ้ อ งคดีแ ล้ว เห็นว่ า การลงโทษปลดผู้ฟ้ องคดีอ อกจากราชการยัง ไม่ถู ก ต้อ งเหมาะสม
ตามมติ ก.ตร. ที่ได้กาหนดไว้ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เพิม่ โทษ
ผู้ฟ้ องคดีจ ากปลดออกเป็ นไล่ อ อกจากราชการ และการที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ มีค าสัง่ ลงโทษ
ไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการตามมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วย

๑๘

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙๙
ฯลฯ
ฯลฯ
เมือ่ มีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผูก้ ล่าวหา หรือมีกรณีเป็นทีส่ งสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินัย
โดยยังไม่มพี ยานหลักฐาน ให้ผบู้ งั คับบัญชารีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมมี ูลทีค่ วรกล่าวหาว่าผูน้ ัน้
กระทาผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั จึงจะยุตเิ รือ่ งได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินยั ก็ให้ดาเนินการทางวินยั ทันที
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๐๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กฎหมายตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒)๑๙ และ
มาตรา ๑๒๔๒๐ แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับข้อ ๑๘ ของกฎ ก.ตร.
ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ ว พิ พ ากษายกฟ้ อง
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๔/๒๕๕๔)
กรณี ที่ข้ าราชการตารวจซึ่ งมีหน้ าที่ รกั ษากฎหมายและนาตัว
ผู้ก ระท าผิ ด มาลงโทษ กลับ มี พ ฤติ ก ารณ์ ก ระท าผิ ด เป็ นเจ้ า มื อ สลากกิ น รวบเสี ย เอง
พฤติ การณ์ ด ัง กล่ า วจึ ง เป็ นการกระท าอัน ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้ป ระพฤติ ชัว่ อย่ า งร้ า ยแรง
การที่ ผ้บู งั คับบัญชามีคาสังลงโทษไล่
่
ข้าราชการตารวจดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ น
คาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้ องคดีร บั ราชการต ารวจ มีผู้ร้อ งเรีย นเป็ น บัต รสนเท่ ห์
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้ามือสลากกินรวบและจาหน่ ายยาบ้า จึงมีการตัง้
คณะกรรมการสอบสวนกรณีรอ้ งเรียนดังกล่าว ผลการสืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูลเฉพาะกรณี
เป็ น เจ้ า มือ สลากกิน รวบ ส่ ว นกรณี จ าหน่ า ยยาบ้ า ไม่ ม ีมู ล ให้ ยุ ติเ รื่อ ง ซึ่ง ในการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งได้ให้ถ้อยคาในช่วงแรกว่า
ผู้ ฟ้ องคดีแ ละภรรยาเป็ น เจ้ า มือ สลากกิน รวบ แต่ ต่ อ มาได้ ก ลับ ค าให้ ก าร อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการสอบสวนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า น่ าเชื่ อว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับภรรยาเป็ นเจ้ามือ
สลากกิน รวบจริง ตามที่ถู ก กล่ า วหา จึง เป็ น การกระท าผิด วินั ย อย่ า งร้า ยแรงในความผิด
ฐานกระท าการอันได้ช่ ือ ว่ าเป็ นผู้ประพฤติช ัว่ อย่า งร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข้ า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ ม ีเ หตุ ค วรลงโทษเพีย งให้
๑๙-๒๐

พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๐๕ ข้าราชการตารวจผูใ้ ดถูกสังลงโทษหรื
่
อถูกสังให้
่ ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ผนู้ นั ้
มีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) กรณีถูกสังลงโทษปลดออก
่
หรือไล่ออก หรือถูกสังให้
่ ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อ ก.ตร.
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๒๔ ผูใ้ ดถูกสังลงโทษให้
่
ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสังให้
่ ออกตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ผนู้ นั ้ มีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๐๕
ผูใ้ ดมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวินัย
ตารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผูน้ นั ้ อาจร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๐๖
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๐๗

ปลดผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการ ต่ อ มา ผู้ บ ัญ ชาการต ารวจภู ธ รภาค ๔ (ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑)
พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานไม่พอรับฟงั ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามที่ถู กกล่ าวหาเห็นควรยุติเรื่อง แต่ อนุ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกั บ
การด าเนิ น การทางวินั ย คณะที่ ๑ เห็ น ว่ า พยานหลัก ฐานรับ ฟ งั ได้ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีก ระท าผิด
ตามข้อกล่าวหา อันเป็ นการกระทาที่ได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง เป็ นความผิดวินัย
อย่ า งร้า ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ ซึง่ คณะกรรมการข้าราชการตารวจได้พจิ ารณา
แล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสังไล่
่ ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการตามมติของคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ผู้ฟ้องคดีย่นื อุ ทธรณ์ คาสังลงโทษดั
่
งกล่าว
ซึ่งอนุ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการตารวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ทาการแทน
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) พิจารณาอุ ทธรณ์ แ ล้ว เห็นว่ า อุ ทธรณ์
ฟงั ไม่ขน้ึ จึงมีมติเสนอคณะกรรมการข้าราชการตารวจทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในฐานะ
ผู้ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการข้ า ราชการต ารวจได้ พิจ ารณาอีก ครัง้ แล้ว มีม ติย ืน ยัน
ตามความเห็นเดิมที่เคยพิจารณาไว้แล้ว พร้อมกับเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สังการ
่
ซึ่งได้มกี ารสังการโดยผู
่
้มอี านาจให้ยกอุทธรณ์ ตามข้อเสนอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดี
มาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
และคาวินิจฉัยทีใ่ ห้ยกอุทธรณ์
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในการด าเนิ น การสืบ สวนข้ อ เท็ จ จริง ของคณะกรรมการสอบสวน
ได้ทาการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคาบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นพยาน
บุ ค คลฝ่า ยกล่ าวหาและพยานบุ ค คลฝ่ายผู้ฟ้ อ งคดีแ ล้ว จึง ลงมติเ ป็ นเอกฉั นท์ว่ าพฤติก ารณ์
น่ าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้จาหน่ ายสลากกินรวบจริง และมีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
อันเป็ นการใช้ดุลพินิจชังน
่ ้ าหนักพยานหลักฐานแล้ว มิใช่เป็ นการรับฟงั เฉพาะพยานหลักฐาน
ของฝ่ายผู้ก ล่ าวหาแต่ เ พียงฝ่ายเดีย ว นอกจากนี้ จากการสอบปากค าพยานในชัน้ สืบสวน
ข้อเท็จจริงครัง้ แรก ซึง่ เป็ นเวลาใกล้เคียงกับการเกิดเหตุและวันที่ตามบัตรสนเท่ห์ ต่างก็ให้การ
สอดคล้องกันว่าผู้ฟ้องคดีและภรรยาจาหน่ ายสลากกินรวบ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าหน้ าที่ตารวจ
และอยู่อ าศัย ในหมู่บ้า นที่เ กิด เหตุ ห ากไม่ม ีมูล ความจริง บุ ค คลดัง กล่ า วคงไม่ ก ล้า ปรัก ปร า
ผู้ฟ้ อ งคดีซ่งึ เป็ นข้า ราชการต ารวจ แม้ต่ อ มาภายหลัง พยานดัง กล่ าวได้ก ลับค าให้ก ารในชัน้
สอบสวนใหม่ เ ป็ น ปฏิเ สธว่ า ผู้ ฟ้ องคดีม ิไ ด้ จ าหน่ า ยสลากกิน รวบก็ ถือ ว่ า เป็ น เรื่อ งผิด ปกติ
ที่พ ยานทัง้ หมดจะกลับ ค าให้ก ารพร้อ มกัน และเชื่อ ว่ า มีเ จตนาเพื่อ ช่ ว ยเหลือ ผู้ ฟ้ องคดีม ิใ ห้
ต้องรับโทษ ประกอบกับ ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ข้า ราชการต ารวจมีห น้ า ที่ร กั ษากฎหมายและน าตัว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๐๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ผู้กระทาผิดมาลงโทษตามกฎหมาย การที่ผู้ ฟ้องคดีอ้างพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีโดยให้การว่ารูจ้ กั
พยานคนดังกล่าวและสนิทสนมกัน โดยทราบว่าพยานคนดังกล่าวเป็ นเจ้ ามือขายสลากกินรวบ
ซึง่ ตนได้เคยตักเตือนและห้ามปรามมาโดยตลอด แต่ไม่ปรากฏว่ามีการจับกุมพยานคนดังกล่าว
แม้แต่ ครัง้ เดียว อันแสดงถึงการละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่เ พื่อ ให้ต นเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์
อันมิค วรได้ เมื่อ ประมวลพฤติก ารณ์ โ ดยตลอดแล้ว มีเ หตุ อ ันควรเชื่อว่ าผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นเจ้ามือ
สลากกินรวบจริง แม้ไม่มพี ยานหลักฐานยืนยันความผิดชัดแจ้งก็ตาม อีกทัง้ ในการดาเนินการ
สอบสวนทางวินยั แก่ขา้ ราชการตารวจมีกฎหมายว่าด้วยวินัยตารวจและพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดอานาจหน้าที่และวิธกี ารไว้เป็ นการเฉพาะ ส่วนการ
ดาเนินคดีอาญาเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการนาตัวผู้กระทาความผิดทางอาญามาลงโทษตามประมวล
กฎหมายวิธ ีพ ิจารณาความอาญา การด าเนิ นการทางวินัยกับการด าเนิ นการทางอาญาจึงมี
ความแตกต่างกัน กรณีท่เี กิดขึ้นเรื่อ งเดียวกันแม้ไม่มคี วามผิดทางอาญาแต่อาจเป็ นความผิด
ทางวินยั ได้ การพิสจู น์ว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้ฝ่าฝื นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่มไิ ด้เคร่งครัด
เช่นคดีอาญา และเมื่อ กรณีน้ีมพี ยานหลักฐานเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้ามือสลากกินรวบจริง
ซึง่ สานักงานตารวจแห่งชาติได้กาหนดมาตรฐานโทษเกี่ยวกับการพนันในกรณีขา้ ราชการตารวจ
กระทาผิดวินัยโดยเป็ นเจ้ามือ การพนัน ผิดกฎหมายมีระดับโทษถึงขัน้ ไล่ อ อก เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดี
เป็ นข้าราชการตารวจ แต่กลับกระทาผิดเสียเองโดยเป็ นเจ้ามือสลากกินรวบ จึงเป็ นการกระทา
อันได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ า งร้า ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนัน้ การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีมติลงโทษ
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจ
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และเมื่อ ต่ อ มาผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ ม ีค าสัง่ ลงโทษไล่ ผู้ ฟ้ องคดี
ออกจากราชการตามมติข องผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ค าสัง่ ดัง กล่ า วจึง ชอบด้ว ยกฎหมายเช่ น กัน
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๐/๒๕๕๔)
พฤติ การณ์ ของข้ าราชการตารวจที่ เข้ าไปตรวจค้ นรถยนต์ของ
ผู้เสียหาย และได้ทาการข่มขู่จนทาให้ผ้เู สียหายเกิ ดความกลัวจนยอมส่ งมอบทรัพย์สินให้
พฤติ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วถื อ เป็ นการกระท าอัน ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้ป ระพฤติ ช ัว่ อย่ า งร้ า ยแรง
อันเป็ นความผิ ดวิ นัยอย่ างร้ายแรง ดังนัน้ การมีคาสังไล่
่ ข้าราชการตารวจคนดังกล่าว
ออกจากราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามรับราชการเป็ นข้าราชการตารวจ มีผูก้ ล่าวหาว่า
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามกับพวกอีก ๒ คน ร่วมกันกรรโชกทรัพย์นางสาว ร. จึงถูกจับกุมและดาเนิน
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๐๙

คดีอ าญา โดยในการด าเนิ นคดีอ าญาพนัก งานสอบสวนและพนัก งานอัยการมีค าสังไม่
่ ฟ้ อ ง
ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สาม แต่ ใ นการด าเนิ น การทางวินั ย ผู้ บ ัง คับ การต ารวจภู ธ รจัง หวัด เชีย งใหม่
ได้มคี าสังแต่
่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สาม และต ารวจภู ธ รภาค ๕
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) ได้มคี าสังให้
่ พกั ราชการผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามเพื่อรอฟงั ผลการสอบสวนพิจารณา
ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้สรุปผลการสอบสวนเสนอต่อผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ว่า น่ าเชื่อ ว่า ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามน่ าจะรู้เห็นและสมคบกันกระทาความผิด เห็นควรให้
กัก ขัง ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สาม และผู้ บ ัง คับ การต ารวจภู ธ รจัง หวัด เชีย งใหม่ ไ ด้ เ สนอความเห็ น
ต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ว่ า ตามพฤติก ารณ์ ม ีเ หตุ น่ า เชื่อ ได้ว่ า ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สามกระท าผิด วินั ย
อย่างร้ายแรงตามที่ถูก กล่ าวหา และกรณีมมี ลทินมัว หมองในเรื่อ งที่ถูกสอบสวนจึงเห็นควร
ลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามออกจากราชการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สาม
ร่วมกันกระทาความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหา จึงมีคาสังลงโทษปลดผู
่
ฟ้ ้ องคดีทงั ้ สาม
ออกจากราชการ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามได้อุทธรณ์คาสังลงโทษดั
่
งกล่าวต่อ ก.ตร. และ อ.ก.ตร.
เกี่ยวกับอุทธรณ์ และร้องทุกข์ซ่งึ ทาการแทน ก.ตร. ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้รายงานนายกรัฐมนตรี
(ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑) เพื่อพิจารณาสัง่ การ โดยเห็นควรให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ เพิ่มโทษจากลงโทษ
ปลดผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สามออกจากราชการเป็ น ลงโทษไล่ ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สามออกจากราชการ
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วมีคาสังให้
่ ดาเนินการตามมติ ก.ตร. ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงมีคาสัง่
ให้เพิม่ โทษจากลงโทษปลดออกจากราชการเป็ นลงโทษไล่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามออกจากราชการ
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สามถู ก สัง่ พัก ราชการเป็ น ต้ น ไป ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สามเห็ น ว่ า ตนมิไ ด้
มีความผิดตามข้อกล่าวหาและผลทางคดีอาญาพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการสังไม่
่ ฟ้อง
ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สาม แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ กลับมีค าสังลงโทษผู
่
้ฟ้ องคดีทงั ้ สามโดยอาศัยข้อเท็จจริง
เดียวกันและไม่มพี ยานหลักฐานอื่นใด ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นควรยุตเิ รือ่ งกรณีทถ่ี ูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนัน้ การดาเนินการ
ดังกล่ าวจึง เป็ นการไม่ปฏิบตั ิต ามขัน้ ตอนของกฎหมายและเป็ นค าสัง่ ที่ไม่ชอบไม่เ ป็ น ธรรม
และเป็ น การใช้ ดุ ล พินิ จ ที่ข าดพยานหลัก ฐาน จึง น าคดี ม าฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษา
หรือ ค าสังเพิ
่ กถอนค าสัง่ ลงโทษปลดผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สามออกจากราชการ และค าสังที
่ ่ให้เพิ่มโทษ
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พฤติก ารณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สามกับ พวกที่ เ รีย กร้ อ งค่ า เสีย หาย
จากนางสาว ร. กรณีทน่ี างสาว ร. ขายพลอยคุณภาพไม่ดีให้ ทาให้จ่าสิบตารวจ ช. นาพลอยไป
ขายต่ อ แล้ ว ขาดทุ น ซึ่ง ถ้ า นางสาว ร. ไม่ ช ดใช้ค่ า เสีย หายให้ ผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สามจะจับ กุ ม ตัว
ดาเนินคดีในกรณีทน่ี าคนต่างด้าวมาทาบัตรประจาตัวประชาชนปลอม นางสาว ร. จึงได้ยนิ ยอม
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๑๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จ่ายเงินให้ตามข้อเรียกร้องเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุมตัวดาเนินคดี หลังจากนัน้ นางสาว ร.
จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีกบั ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามกับพวกในความผิดอาญาฐานร่วมกัน
กรรโชกทรัพย์ นัน้ แม้ว่าผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามจะไม่มคี วามผิดอาญาฐานร่วมกันกรรโชกทรัพย์ตามที่
พนักงานอัยการมีคาสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามก็ตาม แต่จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี
ทัง้ สามทีไ่ ด้กระทาการตรวจค้นรถยนต์ของนางสาว ร. และข่มขู่ทาให้นางสาว ร. เกิดความกลัว
และยินยอมมอบเงินให้ นัน้ พฤติการณ์และการกระทาของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามดังกล่าวย่อมเป็ น
การกระท าอัน ได้ช่ ือ ว่ า เป็ น ผู้ประพฤติช วั ่ อย่า งร้า ยแรง อัน เป็ น ความผิด วินัย อย่า งร้า ยแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้มคี าสังให้
่ พกั ราชการผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามเพื่อรอฟงั ผลการสอบสวน
ในคดีอาญา และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีความเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สามออกจากราชการ
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าว
ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา ๑๒๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติเดียวกัน ดังนัน้ การที่ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓
ได้ม ีค าสัง่ เพิ่ม โทษผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สามจากลงโทษปลดผู้ฟ้ องคดีท งั ้ สามออกจากราชการเป็ น
ลงโทษไล่ ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ สามออกจากราชการ จึง เป็ นการใช้ดุ ล พินิจที่ชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๒-๕๙๔/๒๕๕๔)
พฤติ การณ์ ของข้าราชการตารวจที่นาตัวผู้ต้องขังหญิ งออกไปจาก
ห้ องควบคุมและพาไปกระทาอนาจาร ถือเป็ นพฤติ การณ์ อนั ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติ ชวั ่
อย่างร้ายแรง คาสังลงโทษไล่
่
ข้าราชการตารวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็ นคาสัง่
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรบั ราชการเป็ นข้าราชการตารวจ ผู้กากับการหัวหน้ า
สถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอเมือ งกระบี่ม ีค าสัง่ ตัง้ คณะกรรมการสืบ สวนข้ อ เท็ จ จริง กรณี ม ี
การร้องเรียนว่า มีการนาตัวผูต้ อ้ งขังหญิงออกไปนอนทีโ่ รงแรมและร่วมประเวณี โดยในส่วนของ
ผูฟ้ ้ องคดีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีพานางสาว ส. ซึ่งถูกคุมขัง
ตามอ านาจศาลไปจากห้อ งควบคุ ม และนาตัว นางสาว ส. ไปกระท าอนาจาร เป็ นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา เห็นควรดาเนินคดีอาญา ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรอาเภอเมือง
กระบี่ จึง ได้ร ายงานผลการสืบ สวนข้อ เท็จ จริง ดัง กล่ า วต่ อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาตามล าดับ จนถึง
ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค ๘ (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓) ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ พิจารณาแล้วมีคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผฟู้ ้ องคดี และข้าราชการตารวจอื่นอีก ๑๐ คน
และให้ ด าเนิ น คดี อ าญากั บ ผู้ ฟ้ องคดี และมี ค าสัง่ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๑๑

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า พฤติก ารณ์ ข องผู้ฟ้ องคดีไ ม่ ผ ิด วินั ย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่ ก็ ถือ ว่ า เป็ น การกระท าผิด วินั ย ตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว่ า ด้ ว ยวินั ย ต ารวจ
พุทธศักราช ๒๔๗๗ เห็นสมควรพิจารณาลงทัณฑ์ขา้ ราชการตารวจทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดดังกล่าว
โดยเฉพาะผูฟ้ ้ องคดีทน่ี าตัวนางสาว ส. ออกจากห้องควบคุมไปกระทาอนาจารบริเวณทีท่ าการ
ศาลจังหวัดกระบี่ ฐานไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตารวจ
และประพฤติไม่สมควรตามมาตรา ๕ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจฯ
โดยให้ล งทัณ ฑ์ก ัก ขัง ๓๐ วัน ซึ่ง เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ร บั รายงานผลการสอบสวนแล้ว
ได้พจิ ารณามีคาสังลงโทษทางวิ
่
นัยผูเ้ กี่ยวข้องรวมทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวน และได้รายงานการดาเนินการทางวินัยให้คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.)
(ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒) พิจารณา ซึ่งอนุ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการตารวจเกี่ยวกับวินัย
(อ.ก.ตร. วินัย) ทาการแทนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
ถือได้ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือ นฯ จึงมีมติใ ห้ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๓ ด าเนินการสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้ องคดีออกจาก
ราชการให้เหมาะสมต่อความร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณากลันกรองการพิ
่
จารณาสังลงโทษได้
่
มคี าสังไล่
่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยให้มผี ล
ตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกคาสังเป็
่ นต้นไป และได้แจ้งคาสังดั
่ งกล่าวให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ อุทธรณ์
คาสังต่
่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ อนุ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการตารวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์
(อ.ก.ตร. อุ ทธรณ์ ) ทาการแทนผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ แล้ว เห็นว่า ค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ตามมติของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีส่ งลงโทษไล่
ั่
ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว อุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีฟงั ไม่ขน้ึ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้อง
ต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือคาสังลงโทษทางวิ
่
นยั ดังกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คดีน้ีแม้ในทางคดีอาญาศาลฎี กาพิพากษายกฟ้ องผู้ฟ้ องคดี แต่ โดยที่
การดาเนินการทางวินัย หากผลการสอบสวนพิจารณาในทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยรับฟ งั ได้ว่ าผู้ถู ก กล่ า วหามีพฤติการณ์ กระทาการตามที่ถู กกล่ าวหา ผู้บงั คับบัญ ชา
ผู้ม ีอ านาจก็ ส ามารถพิจ ารณาสัง่ ลงโทษไปตามกรณี ค วามผิด ได้ โ ดยไม่ จ าต้ อ งพิจ ารณา
ตามข้อเท็จจริงในคดีอาญาแต่อย่างใด ซึง่ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากผลการสอบสวนทางวินัย
รับฟงั ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้นาตัวนางสาว ส. ผู้ต้องขังที่ถูกกักขังแทนค่าปรับออกจากห้องควบคุม
และกระท าอนาจาร โดยมี พ ยานฝ่ า ยกล่ า วหาให้ ถ้ อ ยค ายื น ยั น ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ก ระท าผิ ด
ตามข้อ กล่ าวหาจริง ประกอบกับ เมื่อ ไม่ ป รากฏว่ า พยานฝ่ า ยกล่ า วหามีส าเหตุ โ กรธเคือ ง
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๑๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

กับผูฟ้ ้ องคดีมาก่อน จึงไม่มเี หตุให้น่าเชื่อว่าเป็ นการเอาความเท็จมากลันแกล้
่
งผูฟ้ ้ องคดีให้ต้อง
ได้รบั โทษ จึงเชื่อได้ว่าในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้นาตัวผูต้ ้องกักขังแทนค่าปรับออกจากห้องขัง
ไปโดยไม่ปรากฏเหตุอนั ควร ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทาอนาจาร นัน้ เมื่อไม่ปรากฏ
ข้อ เท็จ จริง ว่ า ผู้ฟ้ องคดีมสี าเหตุ โ กรธเคือ งกับ นางสาว ส. มาก่ อ น จึง ไม่ ม ีเ หตุ ใ ห้น่ า เชื่อ ว่ า
เป็ นการเอาความเท็จมากลันแกล้
่
งให้ถ้อยคาโดยเจตนาให้ผฟู้ ้ องคดีต้องได้รบั โทษ ยิง่ ไปกว่านัน้
การถู ก กระท าอนาจารย่ อ มเป็ น เรื่อ งที่เ กิด ความอับ อายและเสื่อ มเสีย เกีย รติย ศชื่อ เสีย ง
ของบุค คล นัน้ ประกอบกับถ้อ ยค าของพลต ารวจ ป. ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย
บริเวณศาลจังหวัดกระบี่ยนื ยันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีอยู่กบั นางสาว ส. เวลาประมาณ ๓.๓๐ นาฬิกา
จึง น่ า เชื่อ ได้ว่ า ในวัน และเวลาดัง กล่ า วผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ก ระท าอนาจารนางสาว ส. ที่บ ริเ วณ
ศาลจังหวัดกระบี่จริง แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าในช่ วงวันและเวลาดัง กล่าวผู้ฟ้องคดีไ ด้รบั
อนุ ญาตให้ลากิจก็ตาม แต่ ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถอยู่ในที่เกิดเหตุ ตามวัน
และเวลาดัง กล่ า วได้ จากพฤติก ารณ์ ด ัง กล่ า วของผู้ ฟ้ องคดีจ ึง เป็ น การกระท าอัน ได้ ช่ ือ ว่ า
เป็ น ผู้ป ระพฤติช ัว่ อย่ า งร้า ยแรง เป็ นความผิดวินั ยร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยอนุ กรรมการที่ทาการ
แทนรับ ฟ งั และวินิ จ ฉั ย ข้ อ เท็ จจริง แล้ ว มีม ติ ว่ าการกระท าของผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ นผู้ ประพฤติ ช ัว่
อย่างร้ายแรง และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีคาสังลงโทษตามมติ
่
นัน้ จึงไม่ใช่เป็ นการออกคาสังซ
่ ้าซ้อน
ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายและระเบีย บแผนของทางราชการแต่ อ ย่ างใด แต่ เ ป็ นการด าเนิ นการ
ตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนดไว้ กรณีจงึ ไม่อาจฟงั ว่าการที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีคาสังลงโทษ
่
ไล่ ผู้ฟ้ องคดีออกจากราชการเป็ นการใช้ดุ ลพินิจโดยมิชอบ และเป็ นการสังลงโทษโดยไม่
่
ชอบ
ด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๔)
๓. คาสังพั
่ กราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๔. คาสังให้
่ ออกจากราชการเพราะมีมลทิ นหรือมัวหมองในกรณี ที่ถกู สอบสวน
การที่ ข้าราชการตารวจถูกกล่ าวหาว่ากระทาความผิ ดวิ นัยอย่างร้ายแรง แม้ว่า
การสอบสวนจะยังรับฟั งไม่ได้ แน่ ชดั ว่าข้าราชการตารวจผู้นัน้ กระทาผิ ดตามที่ ถกู กล่าวหา
แต่ เมื่อ ข้ อ เท็จจริ งที่ ปรากฏพบว่ าบุคคลดังกล่ าวมีข้ อพิ รุธ น่ าสงสัยว่ าเป็ นผู้กระท าผิ ด
ตามที่ ถกู กล่าวหาหรือไม่ในชัน้ สอบสวนทางวิ นัย โดยไม่สามารถหาพยานหลักฐานมา
หักล้างข้อพิ รธุ น่ าสงสัยนัน้ ได้ พฤติ การณ์ การกระทาที่ มีข้อพิ รธุ ดังกล่าว จึงต้ องถือว่ามี

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๑๓

เหตุมลทิ นหรือมัวหมองจากการที่ ถกู สอบสวนซึ่ ง เป็ นเหตุให้ ผ้บู งั คับบัญชามีค าสังให้
่
ผูถ้ กู กล่าวหาออกจากราชการเพราะมีมลทิ นหรือมัวหมองในกรณี ที่ถกู สอบสวน
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรบั ราชการตารวจ ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒) มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย อย่ า งร้า ยแรงผู้ฟ้ องคดี
กรณี ถู ก กล่ า วหาว่ า ต้ อ งหาคดีอ าญาข้อ หาร่ ว มกัน มีย าเสพติด ให้โ ทษประเภท ๕ (กัญ ชา)
ไว้ใ นครอบครองโดยไม่ไ ด้รบั อนุ ญ าตและเสพ ในระหว่า งการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน พนั ก งานอัย การจัง หวัด นครศรีธ รรมราชได้ ม ีค าสัง่ เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ องผู้ ฟ้ องคดี
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วรายงานผลการสอบสวน
เสนอผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยเห็น ว่ า ไม่ ม ีพ ยานหลัก ฐานเพีย งพอที่จ ะรับ ฟ งั ได้ว่ า ผู้ฟ้ องคดี
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา จากการตรวจพิสูจน์ ปสั สาวะของผู้ฟ้องคดีก็ไม่พบ
สารเสพติด กัญ ชาและพนั ก งานอัย การมีค าสัง่ เด็ด ขาดไม่ ฟ้ องผู้ ฟ้ องคดีเ ห็น ควรยุ ติ เ รื่อ ง
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ชัน้ จับ กุ ม ผู้ ฟ้ องคดีแ จ้ง ว่ า ชื่อ นาย ช. และให้ ก าร
รับ สารภาพตลอดข้อ กล่ า วหา นาย ส. และนาย อ. ซึ่ง ร่ว มกระท าผิด ด้ว ยให้ก ารยืน ยัน ว่ า
ได้ร่วมกันเสพยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) และมีตารวจชุดจับกุมสองนายยืนยันว่าได้กลิน่ กัญชา
จึงเข้าจับกุมผู้ฟ้องคดีกบั พวกในที่เกิดเหตุ ประกอบกับวันเกิดเหตุ ผูฟ้ ้ องคดีอยู่ระหว่างปฏิบตั ิ
หน้ าที่สบิ เวร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีรบั สารภาพว่าได้ละทิ้งหน้ าที่สบิ เวรและ
ถูก จับกุ ม ซึ่ง สถานีต ารวจภูธ รอาเภอพระพรหมได้มคี าสังลงโทษกั
่
ก ยามผู้ฟ้อ งคดีมกี าหนด
๗ วัน จึง เชื่อ ว่ า ผู้ฟ้ องคดีก ระท าผิด ตามข้อ กล่ า วหา อัน เป็ น การประพฤติช วั ่ อย่ างร้า ยแรง
ตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่ ง พระราชบัญ ญัติต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง มีค าสัง่ ลงโทษ
ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจ (ก.ตร.) (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑) อนุ ก รรมการของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เกี่ยวกับการอุ ทธรณ์
ได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า ขณะเกิด เหตุ เ จ้า หน้ า ที่ต ารวจชุ ด จับ กุ ม ไม่ไ ด้ต รวจค้น พบกัญ ชา
ของกลางจากตัว ผู้ ฟ้ องคดี นาย ส. และนาย อ. ได้ร ับ ว่ า กัญ ชาของกลางเป็ น ของตนเอง
ขณะเข้าทาการจับกุม เจ้าหน้าทีต่ ารวจชุดจับกุมไม่เห็นผูฟ้ ้ องคดีกาลังเสพกัญชา นอกจากนัน้
ผลการตรวจสอบปสั สาวะของผู้ฟ้องคดีไม่พบสารเสพติด จึงรับฟงั ไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทาผิด
วินยั อย่างร้ายแรง กรณีตามทีถ่ ูกกล่าวหา แต่กรณีมขี อ้ พิรุธน่ าสงสัยทีท่ าให้รบั ฟงั ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ถี ูกสอบสวนหลายประการ คือ ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ
ซึ่ง มีก ารมัวสุ
่ มสูบกัญ ชา ในชัน้ จับกุ ม ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่แ จ้งยศและชื่อ จริงและให้ก ารรับสารภาพ
นาย ส. และนาย อ. ที่ถูกจับกุมยังให้การในชัน้ สอบสวนคดีอาญาว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมเสพกัญชาด้วย
นอกจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดียงั ได้ละทิง้ หน้าทีส่ บิ เวรมาอยู่ในทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ แม้ว่าต่อมานาย ส. นาย อ.
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๑๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

จะให้ ก ารชัน้ สอบสวนทางวินั ย ว่ า เหตุ ท่ีใ ห้ ก ารชัน้ คดี อ าญาว่ า ผู้ ฟ้ องคดีร่ ว มเสพกัญ ชา
เนื่ อ งจากเห็น ว่ าผู้ ฟ้ อ งคดีร บั สารภาพว่ าร่ ว มเสพกัญ ชาด้ว ย ก็ย งั ไม่ อ าจมีน้ าหนั ก เพียงพอ
ทีจ่ ะหักล้างข้อพิรธุ สงสัยดังกล่าวมาแล้ว พฤติการณ์การกระทาของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ตกอยู่ในลักษณะ
มีมลทินหรือ มัว หมองในกรณีท่ถี ู ก สอบสวน หากจะให้รบั ราชการต่ อ ไปจะเป็ นการเสีย หาย
แก่ ราชการตามมาตรา ๑๐๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติต ารวจแห่ ง ชาติฯ ตามที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
มีคาสังลงโทษปลดผู
่
ฟ้ ้ องคดีออกจากราชการยังไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงมีมติให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ด าเนิ นการเปลี่ยนแปลงค าสังจากลงโทษปลดออกจากราชการเป็
่
นสังให้
่ ผู้ฟ้ อ งคดีอ อกจาก
ราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีทถ่ี ู กสอบสวน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดี
ทราบผลการพิจารณาอุ ทธรณ์ ด งั กล่ าว และต่ อ มาผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี าสัง่ เปลี่ย นแปลง
คาสังลงโทษจากปลดผู
่
้ฟ้ องคดีออกจากราชการ เป็ นให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือ
มัว หมองในกรณีท่ถี ู กสอบสวน ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ นาคดีมาฟ้ อ งขอให้ศ าลมีคาพิพากษาหรือ ค าสัง่
เพิกถอนมติและคาสังดั
่ งกล่าว
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๐๒๒๑ แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติฯ กรณีทข่ี า้ ราชการ
ตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง แม้ได้มกี ารสอบสวนแล้วและไม่ได้ความชัดว่า
เป็ นผูก้ ระทาผิด แต่ถ้าพิจารณาได้ว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีทถ่ี ูกสอบสวนนั ้น ก็อาจจะสัง่
ให้อ อกจากราชการได้ ดัง นัน้ เมื่อ ได้มกี ารสอบสวนผู้ฟ้ อ งคดีแ ล้ว ปรากฏว่ า ขณะเกิด เหตุ
ในการเข้าจับกุ มผู้ก ระทาผิด จะไม่พ บกัญ ชาของกลางจากตัวผู้ฟ้อ งคดี และไม่เห็นผู้ฟ้ องคดี
ก าลัง เสพกัญ ชา รวมทัง้ ผลการตรวจป สั สาวะไม่ พ บสารเสพติด ในป สั สาวะของผู้ ฟ้ องคดี
อัน แสดงว่ า ไม่ ไ ด้ค วามแน่ ช ัด ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ก ระท าผิด ซึ่ง จากการด าเนิ น การดัง กล่ า ว
ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ ต้องดาเนินการพิจารณาต่ อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมมี ลทินหรือมัว หมองในกรณีท่ี
ถูกสอบสวนหรือไม่ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในที่เกิดเหตุซ่งึ มีการมัวสุ
่ มสูบกัญชา
ในวันจับกุมผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งยศและชื่อจริงและให้การรับสารภาพ รวมทัง้ ผู้ต้องหาอีกสองคน
ที่ถู ก จับกุ มก็ยงั ให้ก ารในชัน้ สอบสวนคดีอ าญาว่า ผู้ฟ้ อ งคดีร่วมเสพกัญ ชาด้วย นอกจากนัน้
ผูฟ้ ้ องคดียงั ได้ละทิง้ หน้าทีส่ บิ เวรมาอยู่ในทีเ่ กิดเหตุ แม้ในชัน้ สอบสวนทางวินัยผู้ ต้องหาทัง้ สาม
จะให้การปฏิเสธว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเสพกัญชาด้วย แต่ก็ยงั ไม่มนี ้ าหนักเพียงพอที่จะหักล้าง
๒๑

พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๐๒ เมื่อ ข้าราชการต ารวจผู้ใดถูก กล่ า วหาว่า กระท าผิด วินัย อย่ างร้ายแรง และได้ม ีการสอบสวน
ตามมาตรา ๘๖ แต่ ไ ม่ ไ ด้ค วามแน่ ช ัด ว่ า ผู้นั น้ กระท าผิด ที่จ ะถู ก ลงโทษปลดออกหรือ ไล่ อ อกแต่ ม ีม ลทิน หรือ มั ว หมอง
ในกรณีทถ่ี ูกสอบสวนนัน้ หากจะให้รบั ราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มอี านาจตามมาตรา ๗๒ สังให้
่ ผนู้ ัน้
ออกจากราชการเพือ่ รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๑๕

ข้อพิรุธน่ าสงสัยว่าไม่ได้ร่วมกระทาผิดได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมขี ้อพิรุธน่ าสงสัยว่าเป็ นผู้กระทาผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ในชัน้ สอบสวนทางวินัย โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหาพยานหลักฐาน
มาหักล้างข้อพิรธุ น่าสงสัยนัน้ ได้ พฤติการณ์การกระทาของผูฟ้ ้ องคดีทม่ี ขี อ้ พิรุธดังกล่าวจึงตกอยู่
ในลัก ษณะมีม ลทินหรือ มัว หมองในกรณีท่ีถู ก สอบสวนแล้ว ดัง นั น้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
มีม ติใ ห้ผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการเพราะมีม ลทิน หรือ มัว หมองในกรณี ท่ีถู ก สอบสวน และ
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ออกค าสัง่ ให้ เ ป็ น ไปตามมติด ัง กล่ า ว จึง เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองที่ช อบ
ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๑/๒๕๕๔)
กรณี ที่ข้อเท็จจริ งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ ยืนยันได้อย่างแน่ ชดั ว่าเจ้าหน้ าที่
บริ หารงานสรรพากรได้ รบั ทาบัญชี และยื่ นแบบแสดงรายการเสี ยภาษี ให้ แก่ผ้เู สี ยภาษี
เรียกร้องเงิ นหรือผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้เสียภาษี แต่ เมื่อพฤติ การณ์ มีเหตุอนั ควรสงสัย
อย่ างยิ่ งว่ามีการรับทาบัญชี และเรียกร้องผลประโยชน์ จริ ง ซึ่ งหากให้ รบั ราชการต่ อไป
จะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ภาพพจน์ ของกรมสรรพากร ผู้เสียภาษี ขาดความเชื่อมัน่
ในการปฏิ บ ตั ิ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสรรพากร การที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรมี ค าสัง่
ให้ เจ้าหน้ าที่ ดงั กล่าวออกจากราชการเพราะมีมลทิ นหรือมัวหมองในกรณี ที่ถกู สอบสวน
จึงเป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ขณะผู้ฟ้ อ งคดีด ารงต าแหน่ ง เจ้าหน้ าที่บ ริห ารงานสรรพากร ระดับ ๕ ส านัก งาน
สรรพากรจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมสรรพากร (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนผูฟ้ ้ องคดีโดยกล่าวหาว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง ในเรือ่ งอาศัยหรือยอมให้
ผู้อ่ ืนอาศัยต าแหน่ งหน้ าที่ราชการในฐานะข้าราชการกรมสรรพากร รับทาบัญชีและยื่นแบบ
แสดงรายการ และเมือ่ ได้รบั เงินค่าภาษีแล้วกลับนาส่งค่าภาษีเพียงเล็กน้อย ส่วนทีเ่ หลือยักยอก
เป็ นประโยชน์ส่วนตน อีกทัง้ นาข้อมูลการจดทะเบียนนิตกิ รรมที่ดนิ ไปเรียกร้องเงินจากผูข้ าย
ที่ดินอีก ด้ว ย ต่ อ มา คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีว่ า
ผู้ฟ้อ งคดีไ ด้กระทาตามที่ถูก กล่ าวหาจริง ซึ่งเข้าลักษณะเป็ นความผิดฐานปฏิบตั ิห รือ ละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ ทม่ี คิ วรได้ เป็นการทุจริต
ต่อหน้ าที่ราชการและเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทาการหรือยอมให้ผู้อ่นื กระทาการ
หาผลประโยชน์ อนั อาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ ์ของตาแหน่ งหน้ าที่
ราชการของตน และไม่รกั ษาชื่อเสียงแห่งตน และรักษาเกียรติศกั ดิ ์ของตาแหน่ งหน้าทีร่ าชการ
ของตนมิใ ห้ เ สื่อ มเสีย เป็ น การกระท าอื่น ใดอัน ได้ ช่ือ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติช ัว่ อย่ า งร้า ยแรง
เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรได้รบั โทษปลดออก ผู้ถูกฟ้องคดีพจิ ารณาแล้ว
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๑๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เห็นว่าจากการสอบสวนแม้ไม่มพี ยานหลักฐานที่จะยืนยันอย่างแน่ ชดั ว่าผู้ฟ้องคดีรบั ทาบัญชี
และยื่น แบบแสดงรายการเสีย ภาษีใ ห้แ ก่ ผู้เ สีย ภาษี เรีย กร้อ งเงิน หรือ ผลประโยชน์ อ่ืน ใด
จากผู้เ สียภาษี แต่ พ ฤติก ารณ์ มเี หตุ อ ัน ควรสงสัย อย่า งยิง่ ว่ ามีก ารรับ ทาบัญ ชีแ ละเรียกร้อ ง
ผลประโยชน์ อันเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หากให้ผฟู้ ้ องคดีรบั ราชการต่อไปจะเป็ น
การเสียหายแก่ ราชการ ภาพพจน์ ของกรมสรรพากรและผู้เ สียภาษีขาดความเชื่อ มันในการ
่
ปฏิบตั ิห น้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ก รมสรรพากร จึง เห็นควรให้ผู้ฟ้ อ งคดีอ อกจากราชการด้ว ยเหตุ
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ถี ูกสอบสวน และได้เสนอให้ อ.ก.พ. กรมสรรพากร พิจารณา
ซึ่งได้มมี ติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้มคี าสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือร้องทุกข์
ต่อ ก.พ. แต่ ยงั ไม่ได้รบั แจ้งผลการพิจารณา จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือ
ค าสัง่ เพิก ถอนค าสัง่ ให้ อ อกจากราชการดัง กล่ า ว และให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม ีค าสัง่ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี
กลับเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพากร
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ รายงานผลการดาเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ค วามว่า
จากการให้ถ้ อ ยค าของพยาน ๔ รายซึ่ง ประกอบอาชี พ ต่ า งกัน ไม่ ม ีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน
ได้ ใ ห้ ถ้ อ ยค าสอดคล้ อ งกัน ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีร ับ ท าบัญ ชีแ ละหาผลประโยชน์ ส่ ว นตนซึ่ง มีท ัง้
ยิน ยอมให้ ผู้ อ่ ืน อาศัย ต าแหน่ ง หน้ า ที่ร าชการและกระท าการด้ว ยตนเอง จึง เข้า ลัก ษณะ
ความผิดฐานปฏิบ ัติห รือ ละเว้นการปฏิบ ัติหน้ า ที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อ ให้ต นเองหรือ ผู้อ่ืน
ได้ประโยชน์ ท่มี คิ วรได้ เป็ นการทุจริต ต่ อ หน้ าที่ราชการและเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กระท าการหรือ ยอมให้ ผู้ อ่ ื น กระท าการหาประโยชน์ อ ัน อาจท าให้ เ สีย ความเที่ย งธรรม
หรือ เสื่อ มเสีย เกียรติศ ัก ดิ ์ของต าแหน่ ง หน้ าที่ร าชการของตน ไม่ร กั ษาชื่อ เสียงแห่ ง ตนและ
รัก ษาเกีย รติศ ัก ดิข์ องต าแหน่ ง หน้ า ที่ร าชการของตนมิใ ห้เ สื่อ มเสีย เป็ น การกระท าอื่น ใด
อันได้ช่อื ว่าเป็ นผู้ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒๒๒

๒๒

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเทีย่ งธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผอู้ ่นื อาศัยอานาจหน้าทีร่ าชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
การปฏิบ ัติห รือ ละเว้น การปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการโดยมิช อบ เพื่อ ให้ต นเองหรือ ผู้อ่ืน ได้ป ระโยช น์ ท่ีม ิค วรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการและเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง

ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๑๗

มาตรา ๙๕๒๓ และมาตรา ๙๘๒๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ควรได้รบั
โทษปลดออก ซึ่ง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีพ ิจารณาแล้ว เห็นว่ าไม่ม ีพ ยานหลัก ฐานใดฟ งั ได้ว่ าผู้ฟ้ อ งคดี
เรียกร้องเงินและได้รบั เงินค่าภาษีธุรกิจตามที่พยานกล่าวอ้า ง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
เห็น ว่ า แม้ไ ม่ ม ีพ ยานหลัก ฐานที่จ ะยืน ยัน อย่ า งแน่ ช ัด ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีร ับ ท าบัญ ชีแ ละยื่น แบบ
แสดงรายการเสีย ภาษีใ ห้แ ก่ ผู้เ สียภาษี เรียกร้อ งเงินหรือ ผลประโยชน์ อ่ืนใดจากผู้เ สีย ภาษี
แต่ พ ฤติก ารณ์ ม ีเ หตุ อ ัน ควรสงสัย อย่ า งยิ่ง ว่ า มีก ารรับ ท าบัญ ชี แ ละเรีย กร้อ งผลประโยชน์
อันเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หากให้ผู้ฟ้องคดีรบั ราชการต่ อไปจะเป็ นการเสียหาย
แก่ราชการ ภาพพจน์ ของกรมสรรพากร และผู้เสียภาษีขาดความเชื่อมันในการปฏิ
่
บตั ิหน้ าที่
ของเจ้า หน้ า ที่ก รมสรรพากร ผู้ถู ก ฟ้ องคดีย่ อ มมีอ านาจส่ ง เรื่อ งให้ อ.ก.พ. กรมสรรพากร
พิจ ารณาให้ ผู้ ฟ้ องคดีอ อกจากราชการเพราะมีม ลทิน หรือ มัว หมองในกรณี ท่ีถู ก สอบสวน
ตามมาตรา ๑๑๖๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการพลเรือนฯ โดยข้อเท็จจริงในคดีน้ี
ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมสรรพากร พิจารณาแล้ว ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มมี ติให้
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ได้มคี าสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บ านาญเหตุ ท ดแทนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการตามมาตรา ๑๑๖
แห่ ง พระราชบัญ ญัติฉ บับ ดัง กล่ า ว ดัง นัน้ ค าสัง่ ดัง กล่ า วจึง เป็ น ค าสัง่ ที่ช อบด้ว ยกฎหมาย
พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕/๒๕๕๕)
๒๓-๒๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙๕ ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ต้อ งไม่ก ระท าการหรือ ยอมให้ผู้อ่ืน กระท าการหาผลประโยชน์
อันอาจทาให้เสียความเทีย่ งธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ ์ของตาแหน่ งหน้าทีร่ าชการของตน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๙๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิ ์ของตาแหน่ งหน้ าที่
ราชการของตนมิให้เสือ่ มเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชอ่ื ว่าเป็นผูป้ ระพฤติชวั ่
การกระทาความผิดอาญาจนได้รบั โทษจาคุก หรือ โทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก
หรือให้รบั โทษทีห่ นักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการ
อื่นใดอันได้ชอ่ื ว่าเป็นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๑๖ ข้าราชการพลเรือ นสามัญผู้ใ ดมีกรณีถูกแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒
และคณะกรรมการสอบสวนหรือผูม้ อี านาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี
เห็นว่ากรณีมเี หตุอนั ควรสงสัย อย่างยิง่ ว่าผู้นัน้ ได้กระทาผิดวินั ยอย่างร้ายแรง แต่ การสอบสวนไม่ได้ความแน่ ชดั พอที่จะฟ งั
ลงโทษตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ถ้าให้รบั ราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ ทัง้ นี้ ให้นามาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โ ลม ในกรณีท่ี อ.ก.พ. ดัง กล่ า วมีม ติใ ห้ผู้นัน้ ออกจากราชการเพราะมีม ลทิน หรือ มัว หมองในกรณีท่ีถู ก สอบสวน
ก็ให้ผู้มอี านาจดังกล่าวสังให้
่ ผนู้ ัน้ ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

บทที่ ๓๓
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การ
ของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๑.๑ ผูม้ ีสิทธิ ได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๑.๑.๑ สิ ทธิ ในการเบิ กค่าเช่ าบ้านของข้าราชการส่วนท้ องถิ่ น ซึ่งโอนมาเป็ น
ข้าราชการพลเรือน
พระราชกฤษฎี กาค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ มี เจตนารมณ์
เพื่อช่ วยเหลือข้าราชการที่ ได้รบั ความเดือดร้อนในเรื่องที่ อยู่อาศัยเนื่ องจากทางราชการ
เป็ นเหตุ การจัด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่นดิ น ออกเป็ นราชการส่ วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่ น เป็ นเพียงการแบ่งการบริ หารราชการตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นเท่ านั น้ การปฏิ บตั ิ ง านของข้ าราชการไม่ว่าจะ
สัง กัด ส่ ว นราชการใด ย่ อ มต้ อ งถื อ เป็ นการรับ ราชการทัง้ สิ้ น เพี ย งแต่ จ ะมี ข อบเขต
ภาระหน้ าที่ ในการจัดทาบริ การสาธารณะที่ แตกต่ างกันเท่ านัน้ สิ ทธิ และสวัสดิ การที่ ได้ รบั
จากทางราชการของข้ าราชการไม่ว่าจะสังกัดส่ วนราชการใด จึ งควรมีความเสมอภาค
เท่ าเที ยมกัน เมื่อผู้ฟ้องคดี เริ่ มรับราชการครัง้ แรกเป็ นข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นในท้ องที่
กรุงเทพมหานคร และได้รบั คาสังให้
่ โอนไปเป็ นข้าราชการครูที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ซึ่ งอยู่ในท้ องที่ จงั หวัดนครราชสีมา พร้อมกับยื่นคาขอเบิ กค่าเช่ าบ้านข้าราชการ ถือได้ ว่า
ขณะที่ยื่นคาร้องผู้ฟ้องคดีมีสถานภาพเป็ นข้าราชการตามความหมายในมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชกฤษฎี กาค่ าเช่ าบ้านข้าราชการฯ และถือว่าผู้ฟ้องคดี ได้ รบั คาสังให้
่ เดิ นทางไป
ประจาสานักงานในต่ างท้ องที่ ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชกฤษฎี กาเดียวกัน
ผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ริม่ รับราชการครัง้ แรกเป็ นข้าราชการกรุง เทพมหานครสามัญ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อมา ได้โอนไปรับราชการเป็ นข้าราชการครูทว่ี ทิ ยาลัยครูนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
และได้รบั อนุ มตั ใิ ห้รบั เงินค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๒๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙ ภายหลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒) มีคาสังให้
่ เพิกถอนคาสังอนุ
่ มตั เิ งินเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของผูฟ้ ้ องคดีและให้เรียก
เก็บเงินในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องคืนให้กบั ทางราชการตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสิท ธิก ารเบิก ค่ า เช่ า บ้า นของข้า ราชการในสัง กัด ซึ่ง มีค วามเห็น ว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ น
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ มิใช่ขา้ ราชการตามความหมายของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม แม้จะย้ายมารับราชการในสังกัดสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ก็ไ ม่อ าจใช้ส ิท ธิเ บิก ค่ า เช่ า บ้า นข้า ราชการได้ และให้เ รีย กเงิน ในส่ ว นที่เ บิก จ่า ยไม่ ถู ก ต้อ ง
คืนให้กบั ทางราชการจานวนเงินทัง้ สิ้น ๓๐๙,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว ต่อมา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) มีหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านตามกฎหมาย และต้องคืนเงินในส่วนทีเ่ บิกจ่ายไปแล้วคืนให้แก่
ทางราชการตามกฎหมายว่ า ด้ว ยลาภมิค วรได้ ผู้ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ม ีส ิทธิเ บิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีเป็ น
ผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้าน
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยทีพ่ ระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ไม่ได้กาหนดว่า
ข้าราชการผู้ขอใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านนัน้ จะต้องเริม่ รับราชการครัง้ แรกโดยมีสถานภาพเป็ น
ข้าราชการจากัดเฉพาะข้าราชการ ๘ ประเภทตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเท่านัน้
จึงจะมีสทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ อีกทัง้ กฎหมายฉบับนี้มเี จตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อนในเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยเนื่องจากทางราชการเป็ นเหตุ การจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินออกเป็ นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค และราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นเพียงการ
แบ่งการบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเท่านัน้ การปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการไม่ว่าจะสังกัดส่ วนราชการใด ย่อ มต้องถือเป็ นการรับราชการทัง้ สิ้น เพียงแต่
จะมีขอบเขตภาระหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะที่แตกต่างกันเท่านัน้ สิทธิและสวัสดิการ
ที่ได้รบั จากทางราชการของข้าราชการไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการใด จึงควรมีความเสมอภาค
๑

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือ นตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บข้าราชการพลเรือ น ข้าราชการ
่ฝายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝา่ ยตุลาการ ข้าราชการฝา่ ยอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๒๑

เท่าเทียมกัน เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเริม่ รับราชการครัง้ แรกเป็ นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ต่อมา ได้โอนไปรับราชการเป็ นข้าราชการครู สังกัดวิทยาลัยครูนครราชสีมา
กรมการฝึ กหัดครู ซึ่งตัง้ อยู่ใ นท้องที่จงั หวัดนครราชสีมา และได้ย่นื ค าขอเบิกค่าเช่าบ้านตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ถือว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีย่นื คาขอเบิกค่าเช่าบ้านต่ อ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ นัน้ ผูฟ้ ้ องคดีมสี ถานภาพเป็ นข้าราชการตามความหมายของคาว่าข้าราชการ
ที่ม ีส ิท ธิเ บิก ค่ า เช่ าบ้านได้ต ามมาตรา ๔ แห่ง พระราชกฤษฎีกาดัง กล่ าวแล้ว นอกจากนัน้
แม้ผฟู้ ้ องคดีจะเริม่ รับราชการเป็ นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึง่ เป็ นราชการส่วนท้องถิน่
ก่อนโอนไปเป็ นข้าราชการครูซ่งึ เป็ นข้าราชการตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ก็ไม่ทาให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้าน เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีเริม่ รับราชการครัง้ แรก
ในท้องทีก่ รุงเทพมหานคร ต่อมา ได้รบั คาสังให้
่ โอนไปเป็ นข้าราชการครูท่วี ทิ ยาลัยครูนครราชสีมา
ซึ่งอยู่ในท้องที่จงั หวัดนครราชสีมา ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รบั คาสังให้
่ เดินทางไปประจาสานักงาน
๒
ในต่างท้องทีต่ ามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ผูฟ้ ้ องคดี
ไม่มเี หตุ ต้องห้ามที่ทาให้ไ ม่มสี ิทธิได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชกฤษฎีก าดังกล่ าว จึงเป็ นผู้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ข้างต้น ดังนัน้ คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่สงให้
ั ่ เพิกถอนคาสังการอนุ
่
มตั เิ งินเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ของผู้ฟ้องคดีและให้คนื เงินในส่วนที่เบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ทางราชการ จึงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่มคี วามเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ที่สงให้
ั ่ เพิกถอนคาสังการอนุ
่
มตั ิเงินเบิก จ่ายค่ าเช่าบ้านของผู้ฟ้อ งคดีแ ละให้คนื เงินในส่ วนที่
เบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ทางราชการ และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑
และให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิท่มี อี ยู่ ตัง้ แต่ วนั ที่ถู กระงับสิทธิเป็ นต้นไป
(คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๖/๒๕๕๔)
๒

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้ร บั คาสังให้
่ เดิน ทางไปประจาสานักงาน
ในต่างท้องที่ มีสทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าทีต่ ้องจ่ายจริงตามทีส่ มควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจานวนเงิน
ทีก่ าหนดไว้ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ผนู้ นั ้
(๑) ทางราชการได้จดั ทีพ่ กั อาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาทีพ่ ออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องทีท่ ไ่ี ปประจาสานักงานใหม่
(๓) ได้รบั คาสังให้
่ เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในท้องทีท่ เ่ี ริม่ รับราชการครัง้ แรก หรือท้องทีท่ ก่ี ลับเข้ารับราชการใหม่
(๔) เป็นข้าราชการวิสามัญ
ข้าราชการผูใ้ ดได้รบั เงินเดือนไม่ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
ให้ได้รบั ค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑.๑.๒ สิ ทธิ ในการเบิ กค่าเช่าบ้านกรณี มีเคหสถานเป็ นของตนเองหรือคู่สมรส
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ งพระราชกฤษฎี กาค่าเช่ าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ กาหนดข้ อห้ ามมิ ให้ ใช้ สิทธิ เบิ กค่ าเช่ าบ้านไว้ แต่ เฉพาะกรณี ที่ข้าราชการ
มีเคหสถานเป็ นของตนเองหรื อ ของสามี ห รื อ ภริ ย าที่ พ กั อาศัย อยู่ร่ วมกันได้ ในท้ อ งที่
ไปประจาสานักงานใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดี ย้ายไปรับราชการในท้องที่ ซึ่งเป็ นคนละท้ องที่กบั
ท้ องที่ ที่ผ้ฟู ้ องคดี เริ่ มรับราชการครัง้ แรก โดยไม่มีเคหสถานของตนเองหรือภรรยาที่ พอ
อาศัยอยู่ร่วมกันได้ ในท้ องที่ ที่ ไปประจาสานั กงานใหม่ การที่ ผ้ฟู ้ องคดี ไ ด้ เช่ าบ้านบิ ด า
ของภรรยาผู้ฟ้องคดี เป็ นที่ อยู่อาศัย เมื่อบ้านหลังดังกล่าวมิ ใช่ กรรมสิ ทธิ์ ของผู้ฟ้องคดี
หรือของภรรยาผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึง เป็ นผู้มีสิทธิ ได้ รบั ค่ าเช่ าบ้าน ตามมาตรา ๗ แห่ ง
พระราชกฤษฎี กาข้างต้ น อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดี ไม่มีเหตุต้องห้ ามไม่ให้ มีสิทธิ เบิ กค่ าเช่ าบ้าน
ตามกฎหมาย ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีได้รบั อนุมตั ิ ให้ เบิ กค่าเช่ าบ้านหลังดังกล่าวมาโดยตลอด
ดังนัน้ การไม่อนุมตั ิ จ่ายเงิ นค่าเช่ าบ้านให้ แก่ผ้ฟู ้ องคดี จึงเป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ หรือปฏิ บตั ิ หน้ าที่ดงั กล่าวล่าช้ าเกิ นสมควร
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการครู เริม่ รับราชการครัง้ แรกทีจ่ งั หวัดยโสธร ต่อมา
ได้ยา้ ยมารับราชการที่โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้เช่าบ้านบิดาของ
ภรรยาผู้ฟ้องคดีเป็ นที่อยู่อาศัย โดยได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เบิกค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบ้านหนองเต่ า จังหวัด
ร้อยเอ็ด และยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวและได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด
ต่อมา กระทรวงการคลังได้มหี นังสือ ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบการใช้สทิ ธิเบิก ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) จึงมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียน
ในสังกัดตรวจสอบการใช้สทิ ธิเ บิก ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านหนองเต่า (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สทิ ธิเบิกค่ าเช่าบ้าน
ข้าราชการดังกล่าว โดยคณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบว่า การใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านของ
ผูฟ้ ้ องคดีไม่ถูกต้อง เนื่องจากได้เช่าบ้านของบิดามารดาของภรรยาของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นทีพ่ กั อาศัย
หนังสือสัญญาเช่าตลอดจนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านน่ าจะเป็ นนิ ตกิ รรม
อาพราง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงรายงานผลการตรวจสอบให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาร้อยเอ็ด
เขต ๑ ทราบ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เห็นชอบกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และระงับการเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านให้ผฟู้ ้ องคดีระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่ส่ง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๒๓

แบบคาขอเบิกค่าเช่าบ้านของผูฟ้ ้ องคดีไปยังสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ตัง้ แต่
เดือ นมกราคม ๒๕๔๘ เป็ น ต้ น ไป ผู้ ฟ้ องคดีอุ ท ธรณ์ ผ ลการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
มีห นังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ยืนยันตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ มีห นัง สือ ร้อ งขอ
ความเป็ นธรรมต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แต่ได้ถอนเรื่องร้องทุกข์ดงั กล่าวและนาคดีมาฟ้องขอให้
ศาลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ เพิก ถอนการระงับ สิทธิเ บิก ค่ า เช่ า บ้า นให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี โดยให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองเบิกค่าเช่าบ้านให้ผฟู้ ้ องคดีตงั ้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป และให้
เพิกถอนหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ในส่วนของข้อความที่เกี่ยวกับ
การใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชกฤษฎีก าค่ าเช่าบ้า นข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ ก าหนดข้อ ห้ามมิใ ห้ใช้ส ิทธิเบิกค่ าเช่าบ้านไว้แต่เ ฉพาะกรณีท่ขี ้าราชการผู้นัน้
มีเคหสถานเป็ นของตนเองหรือของสามีหรือภริยาที่พกั อาศัยอยู่รวมกันได้ในท้องทีท่ ่ไี ปประจา
สานักงานใหม่ การที่ผฟู้ ้ องคดีได้ยา้ ยไปรับราชการในท้องทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ซึง่ เป็ นคนละท้องที่
กับจังหวัดยโสธร ซึง่ เป็ นท้องทีท่ ผ่ี ฟู้ ้ องคดีเริม่ รับราชการครัง้ แรก และไม่มเี คหสถานของตนเอง
หรือภรรยาทีพ่ ออาศัยร่วมกันได้ในท้องทีท่ ไ่ี ปประจาสานักงานใหม่ โดยผูฟ้ ้ องคดีได้เช่าบ้านบิดา
ของภรรยาของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นทีพ่ กั อาศัย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบิดาของภรรยาผูฟ้ ้ องคดีได้
ยกกรรมสิทธิ ์ในบ้านดังกล่าวให้เป็ นของผูฟ้ ้ องคดีหรือภรรยาของผูฟ้ ้ องคดี ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดี
มีหลักฐานการเช่าบ้านหลังดังกล่าวยื่นแสดงต่อผู้มอี านาจตรวจสอบและอนุ มตั กิ ารใช้สทิ ธิเบิก
ค่าเช่าบ้านในขณะนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านและไม่มเี หตุต้องห้ามไม่ให้มสี ทิ ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่อนุ มตั ิ
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจงึ เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แม้จะเป็ นผู้มอี านาจเบิกเงิน
กับสานักงานคลังจังหวัดตามข้อ ๑๕ (๒)๓ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
๓

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๕
ข้อ ๑๕ การเบิกเงินกับสานักงานคลังจังหวัด
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) หน่ ว ยงานสังกัดส่ ว นราชการส่ ว นกลาง แต่ ม ีส านัก งานอยู่ ในภูม ิภ าคให้ห วั หน้ า หน่ ว ยงานนัน้ เป็ น ผู้เบิก
และหัวหน้าหน่วยงานนัน้ จะมอบหมายให้ขา้ ราชการในหน่วยงานนัน้ เป็นผูเ้ บิกแทนได้อกี หนึ่งคน
ฯลฯ
ฯลฯ
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แต่หน้ าทีด่ งั กล่าว เป็ นหน้าที่โดยทัวไปซึ
่ ่งเป็ นขัน้ ตอนภายในของฝ่ายปกครองมิได้มผี ลกระทบ
ต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผูฟ้ ้ องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิฟ้องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทา
สัญญาเช่ามีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๔๙ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ตามหลักฐานสัญญาเช่า
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อนุมตั กิ ารใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านและอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ให้ผฟู้ ้ องคดีตงั ้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ภายในหกสิบวันนับแต่
วันทีค่ ดีถงึ ทีส่ ุด (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๖/๒๕๕๔)
๑.๒ การเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รบั ค่าเช่าบ้านเพื่อชาระค่าเช่ าซื้อบ้านหรือผ่อนชาระเงิ นกู้
เพื่อชาระราคาบ้าน
๑.๒.๑ สิ ท ธิ ในการเบิ ก ค่ าเช่ าบ้ านเพื่ อ ช าระค่ า เช่ าซื้ อ บ้ านหรื อ ผ่อ นช าระ
เงิ นกู้เพื่อชาระราคาบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่ นซึ่งโอนมาเป็ นข้าราชการพลเรือน
ผู้ฟ้ องคดี ร ับ ราชการครัง้ แรกเป็ นข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ มา
ได้ โ อนมาสัง กัด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น อัน เป็ นราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
ถือ เป็ นการโอนมารับราชการจากราชการส่ วนท้ องถิ่ นมาเป็ นราชการส่ วนกลาง และ
ถื อ ว่ า สถานภาพของการรับ ราชการของผู้ฟ้ องคดี มี ค วามต่ อ เนื่ องกัน เมื่ อ อธิ บดี
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นมีคาสังรั
่ บโอนและมอบหมายให้ ผ้ฟู ้ องคดีปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ที่สานักงานท้องถิ่ นจังหวัดชุมพร อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็ นคนละท้องที่กบั
ท้ อ งที่ ที่ ผ้ฟู ้ องคดี เริ่ มรับราชการครัง้ แรก ประกอบกับการโอนไปรับราชการในสัง กัด
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ นความยิ น ยอมของส่ ว นราชการต้ น สัง กัด เดิ ม
ที่ ให้ โอนตามความต้ องการของส่ วนราชการต้ นสังกัดใหม่ และไม่ได้ เกิ ดจากคาร้องขอ
ของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็ นผู้มีสิทธิ ได้รบั ค่าเช่ าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกับ
มาตรา ๔ แห่ งพระราชกฤษฎี กาค่าเช่ าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้
กู้เงิ นจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อปลูกสร้างบ้านในท้องที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ผูฟ้ ้ องคดีจึงมีสิทธิ นาหลักฐานค่าผ่อนชาระเงิ นกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ ค้างชาระอยู่
ในท้ อ งที่ ที่ไ ปประจาสานั กงานใหม่ เพื่ อขอเบิ กค่ าเช่ าบ้านข้ าราชการได้ ตามมาตรา ๗
ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผูฟ้ ้ องคดีรบั ราชการครัง้ แรกเป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ๑ สุขาภิบาลน้ าจืด อ าเภอกระบุร ี จังหวัดระนอง และย้ายไปรับราชการที่
เทศบาลตาบลบางกระดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อมา ได้โอนมารับราชการ
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ตาแหน่ งนักวิชาการคลัง ๖ว และได้รบั มอบหมายให้
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ส่ี านักงานท้องถิน่ จังหวัดชุมพร อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่ างรับราชการ
ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อปลูกสร้างบ้านในท้องที่อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร โดยผูฟ้ ้ องคดีย่นื คาขอรับเงินค่าเช่าบ้านเพื่อผ่อนชาระเงินกู้ต่อท้องถิน่ จังหวัดชุมพร
ซึง่ สานักงานท้องถิน่ จังหวัดชุมพรมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านของผูฟ้ ้ องคดี
และได้อนุ มตั ใิ นฐานะผู้ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ฟ้องคดีเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หลังจากนัน้ ท้องถิน่ จังหวัดชุมพรได้ส่งคาขอ
รับเงินค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีไปให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑)
พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วมีหนังสือถึงสานักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรแจ้งว่า
ไม่อ นุ มตั ิใ ห้ผู้ฟ้ อ งคดีเ บิก ค่ าเช่ าบ้าน เนื่ อ งจากผู้ฟ้ องคดีเป็ นข้าราชการที่โอนมาจากราชการ
ส่วนท้องถิน่ จึงถือว่าเป็ นข้าราชการพลเรือนที่รบั ราชการครัง้ แรกตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และส่งคาอุทธรณ์ดงั กล่าวไปให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาสังให้
่ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี
ไม่เห็นด้วย จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ทีย่ กอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ผู้ ฟ้ องคดี เ ริ่ม รับราชการครัง้ แรกเป็ น ข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในท้ อ งที่
สุขาภิบาลน้าจืด อาเภอกระบุร ี จังหวัดระนอง และย้ายไปรับราชการในท้องทีเ่ ทศบาลตาบลบางกะดี
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อันเป็ นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาสัง่
รับโอนผูฟ้ ้ องคดีมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และมีคาสังมอบหมายให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้ าที่ทส่ี านักงานท้องถิน่ จังหวัดชุมพร อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็ นการ
โอนมารับราชการจากราชการส่ วนท้องถิ่นมาเป็ น ราชการส่ว นกลางตามมาตรา ๗ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และมีสถานภาพเป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว กาหนดให้สถานภาพของความเป็ นข้าราชการมีความต่อเนื่องกันไปในการโอนย้าย
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๒๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ไม่ว่าจากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น ดังนัน้ จึงต้องถือว่าการรับราชการของ
ผูฟ้ ้ องคดีในการโอนย้ายจากเทศบาลตาบลบางกะดีซง่ึ เป็ นราชการส่วนท้องถิน่ มาปฏิบตั ริ าชการ
ทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ซึง่ เป็ นราชการส่วนกลางมีความต่อเนื่องกัน และถือว่าผูฟ้ ้ องคดี
เริม่ รับราชการครัง้ แรกในท้องทีจ่ งั หวัดระนอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิ
หน้ าที่ท่สี านักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็ นคนละท้องที่กบั
ท้อ งที่ท่ีผู้ ฟ้ องคดีเ ริ่ม รับ ราชการครัง้ แรก ประกอบกับ เป็ น การโอนไปรับ ราชการในสัง กัด
กรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่นตามความต้อ งการของส่ ว นราชการต้นสัง กัดใหม่ท่รี บั โอน
โดยความยินยอมของส่วนราชการต้นสังกัดเดิม ไม่ได้เกิดจากคาร้องขอของตนเอง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ น
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และเมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้กเู้ งินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อปลูกสร้างบ้าน
ในท้อ งที่อ าเภอเมือ งชุ มพร จัง หวัด ชุ มพร ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ มีส ิทธินาหลัก ฐานค่ าผ่ อ นช าระเงิน กู้
เพื่อ ช าระราคาบ้ านที่ค้า งช าระอยู่ ใ นท้ อ งที่ท่ีไปประจ าส านั กงานใหม่ มาขอเบิก ค่ าเช่ า บ้า น
ข้าราชการได้ ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการฯ ดังนัน้ คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีไ่ ม่อนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
และคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีย่ กอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย

๔

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ขี า้ ราชการซึ่งมีสทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชาระ
เงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านที่คา้ งชาระอยู่ในท้องทีท่ ไ่ี ปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนัน้
ให้ขา้ ราชการผู้นนั ้ มีสทิ ธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ดงั กล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกิน
จานวนเงินทีก่ าหนดไว้ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านในท้องทีน่ นั ้ จะเบิกจ่ายได้
เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านัน้ เว้นแต่บา้ นหลังทีเ่ คยใช้สทิ ธิถูกทาลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบตั จิ นไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชาระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิรวมกั
บบุคคลอื่น
์
ในบ้านนัน้ จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกูไ้ ด้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิส์ าหรับบ้านหลังดังกล่าว
(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกูเ้ พือ่ ชาระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ
หรือสัญญาเงินกูจ้ ะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
(๔) จะต้องไม่เคยใช้สทิ ธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกูส้ าหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องทีน่ นั ้
มาแล้ว เว้น แต่ เป็ น กรณีท่ไี ด้ร บั แต่ งตัง้ ให้กลับไปรับราชการในท้อ งที่ท่เี คยใช้ส ิท ธินัน้ อีก และเป็ น การใช้ส ิทธิน าหลักฐาน
การชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกูต้ ามทีไ่ ด้เคยใช้สทิ ธิมาแล้ว หรือขณะทีย่ า้ ยมารับราชการในท้องทีน่ นั ้ บ้านทีเ่ คยใช้สทิ ธิ
ได้โอนกรรมสิทธิ ์ไปแล้ว
(๕) หากเงินกูเ้ พือ่ ชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นาค่าผ่อนชาระเงินกูม้ าเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้
คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
โดยอนุโลม
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๒๗

ทัง้ นี้ แม้ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีจ ะมิไ ด้ ฟ้ องขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ เ พิก ถอนค าสัง่ ของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีไ่ ม่อนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ี
เกิดจากคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ไม่อนุ มตั ใิ ห้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคาสัง่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีย่ กอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี ฉะนัน้ การที่ผฟู้ ้ องคดีมคี าขอให้ศาลเพิกถอน
ค าสัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จึง ถือ ว่า ผู้ฟ้ องคดีมคี วามประสงค์ข อให้ศ าลเพิกถอนค าสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ด้วย พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ไม่อนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดี
เบิกค่าเช่าบ้าน และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาคาขอเบิกค่าเช่าบ้านของผูฟ้ ้ องคดี และดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและวิธกี ารตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป ทัง้ นี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีค่ ดีถงึ ทีส่ ุด (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๔)
๑.๒.๒ สิ ทธิ ในการเบิ กค่ าเช่ าบ้านเพื่ อชาระค่ าเช่ าซื้ อบ้านหรือผ่อนชาระ
เงิ นกู้เพื่อชาระราคาบ้าน กรณี ทางราชการจัดที่พกั อาศัยให้
หนั ง สื อ ที่ ข้ า ราชการซึ่ ง อาศัย ในบ้ า นพัก ของทางราชการแจ้ ง
หน่ วยงานต้นสังกัดว่ามีความจาเป็ นต้ องออกไปพักข้างนอกโดยวิ ธีการเช่ าซื้อ เนื่ องจาก
สภาพบ้านพักชารุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถพักอาศัยต่ อไปได้ เป็ นเพียงหนังสือแจ้งถึง
สภาพบ้ า นพัก ที่ พ ัก อยู่ ว่ า บ้ า นหลัง ดัง กล่ า วช ารุด ทรุด โทรมมากจนไม่ อ าจพัก อาศัย
อยู่ได้ จึ งขอใช้ สิทธิ เบิ กค่ าเช่ าบ้านเท่ านั น้ หาใช่ การสละสิ ทธิ ที่จะพักอาศัยในบ้านพัก
ข้ า ราชการอัน มี ผ ลท าให้ สิ้ นสิ ท ธิ ไ ด้ รบั ค่ า เช่ าบ้ านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่ อย่างใดไม่ และเมื่อผู้บงั คับบัญชา
มีคาสังอนุ
่ ญาตให้ บุคคลอื่นเข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวหลังจากที่ ทางราชการ
ได้ ซ่อ มแซมแล้ วเสร็จ กรณี มิใช่ หน้ าที่ ของข้ าราชการผู้นัน้ ที่ จะต้ องยื่ นคาขอกลับเข้ า
พักอาศัยหรือประสงค์ขอเข้าพักอาศัยบ้านพักหลังดังกล่าวแต่ อย่างใด ทัง้ นี้ หากในขณะนัน้
ไม่มีบ้านพักของทางราชการว่างอยู่ และข้าราชการผูน้ ัน้ ได้ไปเช่ าบ้านโดยชาระค่าเช่ าซื้อ
ข้าราชการผู้นัน้ ย่ อ มมีสิ ทธิ เบิ กค่ าเช่ าบ้านได้ ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๖ แห่ ง
พระราชกฤษฎี กาค่ าเช่ าบ้านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ค าสังอนุ
่ มตั ิ ให้ ข้ าราชการผู้นัน้
เบิ กค่าเช่าบ้านจึงชอบด้วยกฎหมาย
คาสังอนุ
่ มตั ิ ให้ เบิ กค่ าเช่ าบ้านเป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ เป็ นการให้
เงิ นหรือให้ ทรัพย์สินหรือให้ ประโยชน์ ที่อาจแบ่งแยกได้ เมื่อคาสังดั
่ งกล่ าวเป็ นคาสังที
่ ่
ชอบด้วยกฎหมาย การเพิ กถอนคาสังดั
่ งกล่าวจึงต้ องเป็ นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๓
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่า
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๒๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

มีกรณี ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเพิ กถอนได้ ตามบทบัญญัติดงั กล่าว คาสังของผู
่
้บงั คับบัญชา
ที่เพิ กถอนการอนุมตั ิ ให้เบิ กค่าเช่าบ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีรบั ราชการครัง้ แรกที่โ รงเรียนบ้า นไอร์ก ลูแ ป อ าเภอรือ เสาะ
จัง หวัด นราธิว าส ต่ อ มา ได้โ อนมารับ ราชการที่ส ถาบัน พัฒ นาการศึก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ภาคใต้ (ศู น ย์ก ารศึก ษานอกโรงเรีย นภาคใต้ เดิม ) จัง หวัด สงขลา
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) และได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักที่ทางราชการจัดให้ ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้รบั
แจ้งว่าบ้านพักหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถให้พกั อาศัยต่อไปได้ จึงให้ผู้ฟ้องคดี
ออกจากบ้านหลังดังกล่ าวและให้ดาเนินการซ่อ มแซม จากนัน้ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้มหี นัง สือ ลงวัน ที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ถึงผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน
เพื่อชาระค่าเช่าซือ้ หรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ เนื่องจาก
บ้านพักมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถพักอาศัยได้ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
อนุ มตั ใิ ห้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้เฉพาะช่วงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าว แต่เมื่อทางราชการ
ซ่อมแซมบ้านพักแล้วเสร็จ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้กลับอนุ ญาตให้
ข้าราชการรายอื่นเข้าพักอาศัยในบ้านหลังดังกล่ าว โดยผู้ฟ้ องคดีได้ย่นื คาขอเบิกค่ าเช่ าบ้าน
และได้รบั อนุ มตั มิ าโดยตลอด ต่อมา สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมภิ าคที่ ๑๒ แจ้งว่า ในระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ บ้านพักผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มผี ู้อาศัย แต่ผู้อานวยการศูนย์การศึ กษา
นอกโรงเรียนภาคใต้กลับอนุญาตให้ขา้ ราชการเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็ นเหตุให้ราชการได้รบั ความ
เสียหาย เห็นควรดาเนินการหาผู้รบั ผิดชอบ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน เดิม) (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) จึงมีหนังสือหารือเกี่ยวกับ
การใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไปยังกรมบัญชีกลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓) ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้สละสิทธิออกจากบ้านพักข้าราชการ ทาให้ไม่มสี ทิ ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านนับแต่วนั ที่ออกจากบ้านพัก ข้าราชการ จึงต้องคืนเงินที่เบิกไปโดยไม่มสี ทิ ธิแก่
ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้จงึ มีคาสัง่
เพิกถอนการอนุ มตั ิให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไป ผู้ฟ้องคดี
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสัง่ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่แจ้งว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้าน และเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านทีเ่ บิกไป
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คาสังอนุ
่ มตั ิให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านโดยชาระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะ
ผ่อนชาระเงินกู้เ พื่อชาระราคาบ้าน และคาสังเพิ
่ ก ถอนการอนุ มตั ิให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน
โดยชาระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๒๙

แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้ าที่ท่มี ผี ลเป็ นการสร้างนิติสมั พันธ์ข้นึ ระหว่างบุ ค คลในอันที่จะก่ อสถานภาพของสิทธิ
จึงเป็ นค าสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญ ญัติว ิธ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมหี นังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แจ้งว่า
มีความจาเป็ นต้องออกไปพักข้างนอกโดยวิธกี ารเช่าซือ้ เนื่องจากสภาพบ้านพักชารุดทรุดโทรมมาก
ไม่ส ามารถพัก อาศัย ต่ อ ไปได้ เป็ น เพีย งหนั ง สือ แจ้ง ถึง สภาพบ้ า นพัก ที่ผู้ฟ้ องคดีพ ัก อยู่ว่ า
บ้านหลังดังกล่าวชารุดทรุดโทรมมากจนไม่อ าจพักอาศัยอยู่ได้ จึงขอใช้ส ิทธิเ บิกค่าเช่าบ้าน
เท่านัน้ ซึง่ หากบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพเช่นว่านัน้ จริง ผูฟ้ ้ องคดีย่อมมีสทิ ธิขอเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ โดยผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
เป็ นผู้อนุ มตั ใิ ห้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อทางราชการ
ซ่อมแซมบ้านพักแล้วเสร็จ ผู้อานวยการศูนย์การศึ กษานอกโรงเรียนภาคใต้ซ่งึ เป็ นผู้มอี านาจ
จัดทีพ่ กั ของข้าราชการกลับมีคาสังอนุ
่ ญาตให้บุคคลอื่นทีม่ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยอยู่ใน
บ้านดังกล่าว กรณีจงึ มิใช่หน้ าที่ของผู้ฟ้องคดีท่จี ะต้องยื่นคาขอกลับเข้าพักอาศัยหรือประสงค์
ขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการหลังดังกล่าวแต่อย่างใด และถือไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีสละสิทธิทจ่ี ะ
พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ อันมีผลทาให้สน้ิ สิทธิได้รบั ค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และเมือ่ บ้านพักของข้าราชการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ในขณะนัน้ มิได้ว่างอยู่ ผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านโดยชาระค่าเช่าซื้อหรือในลักษณะผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้าน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๖๕
แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่อนุ มตั ใิ ห้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน
โดยชาระค่าเช่าซือ้ หรือในลักษณะผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านจึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อ
๕

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๖ ในกรณีทข่ี า้ ราชการซึ่งมีสทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้ อบ้านหรือ
ผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านทีค่ า้ งชาระอยู่ในท้องทีท่ ไ่ี ปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง
ในบ้านนัน้ ให้ขา้ ราชการผูน้ นั ้ มีสทิ ธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกูด้ งั กล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้
ไม่เกินจานวนเงินทีก่ าหนดไว้ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้าน อยู่เพียงหลังเดียว
ในท้องทีน่ นั ้
(๒) จะต้องเป็ นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้กบั สถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์
ทีด่ าเนินกิจการเกีย่ วกับการเคหะ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบตามระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
(๓) จะต้องไม่เคยใช้สทิ ธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกูส้ าหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องทีน่ นั ้
มาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้กลับไปรับราชการในท้องทีน่ นั ้ อีก และเป็นการใช้สทิ ธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชาระเงินกูต้ ามทีไ่ ด้เคยใช้สทิ ธิมาแล้ว
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๓๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาสังดั
่ งกล่าวเป็ นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สนิ หรือให้ประโยชน์ท่อี าจแบ่งแยกได้ การเพิกถอน
คาสังดั
่ งกล่าวจึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัตมิ าตรา ๕๓ วรรคสี๖่ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏในทางพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว
ทีค่ าสังทางปกครองที
่
ช่ อบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนได้ คือ เจ้าหน้าทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิ
ล่าช้าในอันทีจ่ ะดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ มไิ ด้ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิ
ล่ าช้าในอันที่จะด าเนิน การให้เ ป็ น ไปตามเงื่อ นไขของค าสัง่ ทางปกครอง ดัง นัน้ ค าสัง่ ของ
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่เ พิก ถอนการอนุ ม ัติใ ห้ ผู้ฟ้ องคดีเบิก ค่ าเช่ าบ้านจึง ไม่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปแก่ทางราชการ พิพากษาให้เพิกถอนคาสังของ
่
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ที่แ จ้ง ผลว่ าผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ มสี ิทธิเ บิก ค่ า เช่ า บ้า นและเรีย กคืนเงินค่ าเช่ า บ้า น
ทีเ่ บิกไปทัง้ หมด คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีใ่ ห้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผูฟ้ ้ องคดีไว้ก่อน
และคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ทีแ่ จ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด โดยให้การเพิกถอน
คาสังดั
่ งกล่าวมีผลย้อนหลังนับแต่วนั ที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
มีคาสังดั
่ งกล่าว (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒/๒๕๕๕)
๒. ค่ารักษาพยาบาล
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม

๖

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕๓
ฯลฯ
ฯลฯ
คาสังทางปกครองที
่
ช่ อบด้วยกฎหมายซึง่ เป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สนิ หรือให้ประโยชน์ทอ่ี าจแบ่งแยกได้ อาจถูก
เพิกถอนทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่มผี ลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามทีก่ าหนดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) มิได้ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ลิ ่าช้าในอันทีจ่ ะดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคาสังทางปกครอง
่
(๒) ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์มไิ ด้ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ลิ ่าช้าในอันทีจ่ ะดาเนินการให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของคาสังทางปกครอง
่
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๓๑

๓. บาเหน็จบานาญ
๓.๑ สิ ทธิ ในการขอรับบาเหน็จตกทอด กรณี ข้าราชการบานาญส่วนท้ องถิ่ นถึงแก่
ความตาย
กรณี ที่ข้าราชการบานาญส่วนท้ องถิ่ นถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รบั บานาญพิ เศษ ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจพิ จารณาให้ บุคคลที่ แสดงหลักฐานได้ว่า
เป็ นผู้อุปการะผู้ตายหรื อ เป็ นผู้อ ยู่ในอุป การะของผู้ต ายเป็ นผู้รบั บานาญพิ เศษ ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๔๓ วรรคห้ า แห่ ง พระราชบัญญัติบาเหน็ จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบัญ ญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และเมื่ อ
มาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน กาหนดให้ จ่ายเงิ นเป็ นบาเหน็ จตกทอดให้ แก่
บุคคลดังที่ บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา ๔๓ ดังนัน้ เมื่อมีหลักฐานแสดงได้ ว่าผู้ถกู ฟ้ องคดี ที่ ๓
ซึ่ ง เป็ นบุตรของผู้ตาย เป็ นผู้อุปการะเลี้ ย งดูผ้ตู ายขณะมี ชี วิตและเป็ นผู้จดั งานศพให้
การที่ ผ้วู ่าราชการจังหวัดมีคาสังจ่
่ ายเงิ นบาเหน็ จตกทอดให้ แก่ผ้ถู กู ฟ้ องคดีที่ ๓ ในฐานะ
เป็ นผูอ้ ปุ การะผูต้ าย จึงชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นบุ ต รของนาย ส. ซึ่ง เป็ นข้าราชการบานาญ สัง กัด องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ยน่ ื เรือ่ งขอรับเงินบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษของนาย ส. ผูต้ าย
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑) เห็นว่า ขณะมีชวี ติ อยู่ นาย ส. ได้ทา
หนังสือยื่นต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึง่ เป็ นบุตรเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษ
ของตน โดยมีเพื่อนบ้าน และบุตรของผูต้ ายทุกคน ต่างยืนยันว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ เป็ นผูอ้ ุปการะ
เลีย้ งดูผตู้ าย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเสนอเรื่องต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดพิษณุ โลก (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒)
พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินบาเหน็ จตกทอดให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณา
แล้วมีคาสังให้
่ จ่ายเงินบาเหน็ จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ในฐานะเป็ น
ผู้อุปการะและเป็ นบุตร ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเบิกจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้
ผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๓ โดยผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้รบั เงินดัง กล่ าวไปแล้ว ผู้ฟ้อ งคดีเ ห็นว่าคาสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ที่ให้เบิกจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ตรงกับความเป็ นจริง และไม่เคยเรียกผู้ฟ้องคดี
ไปให้ถ้อยคาและไม่สอบปากคาพยานฝ่ายผูฟ้ ้ องคดีทเ่ี ป็ นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับนาย ส. ผู้ตาย
จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๓๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดยที่บ ทบัญ ญัติม าตรา ๔๘ ๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติบ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ
ส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
บัญญัตใิ ห้กรณีผู้ได้รบั บานาญปกติถงึ แก่ความตายให้จ่ายเงินเป็ นบาเหน็จตกทอดให้แก่ บุคคล
ดังที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๔๓ เป็ นจานวนสามสิบเท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รบั นัน้ แต่บุตร
ซึ่งมีอ ายุค รบยี่ส ิบ ปี บ ริบูรณ์ แ ล้ว ในวัน ที่ข้าราชการส่ ว นท้อ งถิ่นผู้นัน้ ตายไม่มสี ิทธิได้รบั เงิน
บาเหน็จตกทอด เว้นแต่กาลังศึกษาในชัน้ เตรียมอุดมศึกษาหรือชัน้ อุดมศึกษาหรือชัน้ การศึกษา
ที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่าและยังมีอายุไม่เกินยีส่ บิ หกปี บริบูรณ์ หรือเว้นแต่เป็ นบุคคล
ซึง่ พิการถึงทุพพลภาพ ดังนัน้ นาย ส. ผูต้ าย จึงไม่มที ายาททีม่ สี ทิ ธิรบั บาเหน็จตกทอดในฐานะบุตร
ตามเงื่อนไขแห่ ง มาตรา ๔๘ ดังกล่ าว ซึ่งมาตรา ๔๓ วรรคห้า๘ แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน
บัญญัตใิ ห้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจทีจ่ ะพิจารณาให้บุคคลที่แสดงหลักฐานได้ว่าเป็ นผู้อุปการะ
ผู้ตายหรือเป็ นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายเป็ นผู้รบั บานาญพิเศษ เมื่อมีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็ น
ผูอ้ ุปการะผูต้ าย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ย่อมมีอานาจออกคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ เป็ นผู้รบั บานาญ
พิเศษในฐานะเป็ นผูอ้ ุปการะผูต้ ายตามบทบัญญัตขิ า้ งต้นได้ ดังนัน้ คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
ทีใ่ ห้จา่ ยเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ในฐานะเป็นผูอ้ ุปการะนาย ส. ผูต้ าย จึงชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากนี้ มาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดให้กองมรดก
ของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สนิ ทุกชนิดของผูต้ าย ตลอดทัง้ สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่
๗-๘

พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ าเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๔๓
ฯลฯ
ฯลฯ
ถ้าไม่มที ายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บานาญพิเศษดังกล่าวทัง้ สามอนุ มาตรา ให้บุคคลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
เห็น ว่ามีห ลักฐานแสดงได้ว่าเป็ น ผู้อุ ปการะผู้ต ายอยู่ห รือ เป็ น ผู้อ ยู่ในอุ ป การะของผู้ต ายเป็ น ผู้ร ับบานาญพิเศษตามส่ ว นที่
ผูว้ ่าราชการจังหวัดจะได้กาหนดให้ และเมือ่ ได้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ผอู้ ุปการะหรือผูอ้ ยู่ในอุปการะของผูต้ ายแล้ว หากปรากฏ
ภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มคี าพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายซึ่งได้มกี ารฟ้องคดีขอให้รบั เด็กเป็ นบุตร
ก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ทีบ่ ดิ าตายหรือนับแต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรได้รถู้ งึ ความตายของบิดา ให้สงจ่
ั ่ ายบานาญพิเศษให้แก่
บุตรซึง่ ศาลพิพากษาว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ถ้าไม่สามารถเรียกเงินบานาญพิเศษทีจ่ ่ายให้ผอู้ ุปการะ
หรือผูอ้ ยู่ในอุปการะของผูต้ ายรับไปแล้วคืนได้ ให้นาความในวรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๔๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๗ ผู้ได้รบั บานาญปกติอยู่ หรือผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั บานาญปกติ หรือผูไ้ ด้รบั
บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ให้จ่ายเงินเป็ นบาเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔๓ เป็ นจานวน
สามสิบเท่าของบานาญรายเดือนทีไ่ ด้รบั หรือมีสทิ ธิได้รบั นัน้ และให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในมาตรานัน้ แต่บุตร
ซึ่งมีอายุครบยีส่ บิ ปีบริบูรณ์แล้วในวันทีข่ า้ ราชการส่วนท้องถิน่ ผู้นนั ้ ตายไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จตกทอด เว้นแต่กาลังศึกษา
ในชัน้ เตรีย มอุดมศึกษาหรือ ชัน้ อุดมศึกษาหรือ ชัน้ การศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่าและยังมีอายุไม่เกินยี่ส ิบหกปี
บริบรู ณ์ หรือเว้นแต่เป็นบุคคลซึง่ พิการถึงทุพพลภาพ
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ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผูต้ ายโดยแท้ ดังนัน้ เมื่อเงินบาเหน็จ
ตกทอดมิใช่ท รัพย์สนิ ที่ผู้ต ายมีอยู่ในขณะถึงแก่ ความตาย จึงมิใช่มรดกของผู้ตาย เมื่อนาย ส.
ผูต้ าย เป็ นข้าราชการบานาญในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ โลก การจัดการเกี่ยวกับ
เงินบ าเหน็ จตกทอดของผู้ต ายจึง ต้อ งเป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้วยบาเหน็ จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗-๑๑๑/๒๕๕๔)
๓.๒ สิ ทธิ ในการขอรับเงิ นบาเหน็ จบานาญของข้าราชการซึ่ งออกจากราชการ
ไปแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่
ข้าราชการที่ เข้ ารับราชการครัง้ แรกก่ อ นใช้ บงั คับบทบัญญัติในหมวด ๓
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ มิ ไ ด้ ส มัค ร
เข้าเป็ นสมาชิ กกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ เมื่อได้ลาออกจากราชการและกลับ
เข้ารับราชการภายหลังจากที่ บทบัญญัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับ ต้ องเป็ นสมาชิ กกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติ
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการฯ หากข้าราชการคนดังกล่าวประสงค์จะรับบานาญ
ที่ เคยได้รบั อยู่เดิ มต่ อไปตามที่ ได้คานวณไว้ตามพระราชบัญญัติบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ จะต้ องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ ผ้นู ัน้ กลับเข้า
รับราชการใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั กลับเข้ารับราชการ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าว กรณี จึงไม่อาจแยกคานวณบานาญเป็ นสองช่ วง คือ
ช่ วงก่อนกลับเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติบาเหน็ จบานาญข้าราชการฯ และช่ วง
หลัง จากกลับเข้ ารับราชการตามพระราชบัญ ญัติกองทุนบาเหน็ จบานาญข้ าราชการฯ
ตามที่ ผ้ ูฟ้ องคดี มี ค าขอได้ การที่ ก รมบัญ ชี ก ลางจ่ า ยบ านาญให้ แ ก่ ผ้ ฟ
ู ้ องคดี โ ดยนั บ
เวลาราชการของผู้ฟ้องคดี ตงั ้ แต่ ตอนก่อนออกจากราชการต่ อเนื่ องกับการรับราชการ
ในตอนหลัง เพื่ อค านวณการจ่ ายบานาญตามมาตรา ๓๕ (๑) ประกอบกับมาตรา ๓๘
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการฯ จึ ง ชอบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว
และไม่เป็ นการละเมิ ดต่อผู้ฟ้องคดี
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สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตารวจครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๑๐ ต่ อมา ได้ขอ
ลาออกจากราชการโดยขอรับบานาญเพื่อสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา และได้รบั อนุ ญาต
ให้ออกจากราชการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยกรมบัญชีกลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ได้จ่ายบานาญ
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เดือนละ ๓๐,๓๕๕ บาท
ภายหลังผูฟ้ ้ องคดีได้ขอกลับเข้ารับราชการตารวจอีกครัง้ และได้รบั การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
เมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในต าแหน่ งเดิมและสถานที่ เ ดิม หลัง จากนั ้น ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยได้ย่นื คาขอรับบานาญตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีมคี าสังจ่
่ ายบานาญให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เดือนละ ๑๙,๙๖๗.๙๗ บาท
ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ เ ห็น ด้ว ยกับ ค าสัง่ ดัง กล่ า ว จึง มีห นั ง สือ ถึง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีเ พื่อ ขอให้ย กเลิก ค าสัง่
จ่ายบานาญดังกล่าวและให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั บานาญตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการฯ
ต่ อ มา ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั แจ้ง ว่ า การสังจ่
่ ายบานาญให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีตามพระราชบัญ ญัติก องทุ น
บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการฯ เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งแล้ว ผู้ฟ้ องคดีจ ึง น าคดีม าฟ้ องขอให้ศ าล
มีค าพิพ ากษาหรือค าสังให้
่ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีจ่ายบานาญให้ก ับผู้ฟ้อ งคดีโ ดยแยกค านวณบานาญ
ออกเป็นสองช่วงเวลา โดยช่วงรับราชการครัง้ แรกให้คานวณตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญ
ข้าราชการฯ และช่วงกลับเข้ารับราชการให้คานวณตามพระราชบัญญัตกิ องทุ นบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการฯ
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อผู้ฟ้องคดีเริม่ รับราชการตารวจครัง้ แรกก่อนใช้บงั คับบทบัญญัติในหมวด ๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มไิ ด้สมัครเข้าเป็ นสมาชิก
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ ต่ อ มา ได้ลาออกจากราชการเพื่อ สมัค รรับเลือกตัง้ เป็ น
สมาชิกวุฒสิ ภาโดยได้รบั บานาญตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ถือได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดีพ้นจากสถานะการเป็ นข้าราชการตารวจตาม
มาตรา ๙๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายหลังทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ได้รบั
เลือกตัง้ และได้กลับเข้ารับราชการในตาแหน่ งเดิมและสถานทีร่ าชการเดิมเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๐ ถือได้ว่ าผู้ฟ้อ งคดีเ ป็ นผู้เ ข้ารับราชการตัง้ แต่ วนั ดังกล่ าว อันเป็ นเวลาภายหลังจากที่
บทบัญญัตใิ นหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการฯ ใช้บงั คับ และ
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ต้ อ งเป็ น สมาชิก กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๕ (๑) ๙ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติดงั กล่ าว ซึ่ง หมายความรวมถึงกรณีการขอกลับ เข้ารับราชการด้ว ย ฉะนัน้
การค านวณบ าเหน็ จ บ านาญของผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ต้ อ งเป็ น ไปตามบทบัญ ญัติใ นมาตรา ๓๘๑๐
แห่ งพระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน หากผู้ฟ้ องคดีประสงค์จะรับบานาญต่ อ ไปจะต้องมีห นังสือแจ้ง
ความประสงค์ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ผู้นัน้ กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันกลับเข้ารับราชการ และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดี
มิได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์จะรับบานาญต่อไปภายในกาหนดเวลาดังกล่าว การนับเวลาราชการ
ของผู้ฟ้องคดีจงึ ต้องนับตัง้ แต่ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง
และการคานวณบานาญของผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องเป็ นไปตามบทบัญญัตติ ามมาตรา ๓๕ (๑) ประกอบ
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบัญ ญัติดงั กล่ า ว โดยไม่อ าจแยกค านวณ
ออกเป็ นสองช่วงเวลาการเข้ารับราชการตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้าง การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจ่ายบานาญ
๙-๑๐

พระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๕ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นสมาชิก
(๑) ผูซ้ ง่ึ เข้ารับราชการตัง้ แต่วนั ทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งหมวดนี้ใช้บงั คับ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๘ ข้าราชการซึง่ ออกจากราชการ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ตงั ้ แต่วนั ทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งหมวดนี้ใช้บงั คับ
ให้นับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ เว้นแต่
ข้าราชการผูน้ ัน้ ถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่มสี ทิ ธิได้รบั เบี้ยหวัด
บาเหน็จบานาญจากการรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ
ข้าราชการซึง่ ได้รบั บาเหน็จไปแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้จะต้องคืนบาเหน็จทีไ่ ด้รบั พร้อม
ดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจาของธนาคารออมสิน ส่วนระยะเวลาในการคืนบาเหน็จให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ข้าราชการซึ่งได้รบั หรือมีสทิ ธิได้รบั บานาญปกติแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้จะต้องคืน
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวทีไ่ ด้รบั แก่กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการ
กาหนด และให้งดการจ่ายบานาญตลอดเวลาที่กลับ เข้ารับราชการใหม่นัน้ แต่ถ้าผู้นัน้ ประสงค์จะรับบานาญต่อไป จะต้องมี
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดทีผ่ นู้ นั ้ กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วนั กลับเข้ารับราชการ
และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ ทัง้ นี้ หากไม่คนื เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว ให้ถอื ว่า
ผูน้ ัน้ ประสงค์จะรับบานาญต่อไปด้วย ในกรณีท่รี บั บานาญต่อไปถ้าเงินเดือนที่ได้รบั ในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่เท่าหรือ
สูงกว่าเงินเดือนเดิม เมือ่ ออกจากราชการให้งดการจ่ายบานาญ แต่ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิมให้รบั บานาญเท่ากับ
ผลต่ างของเงิน เดือ นใหม่แ ละเงิน เดือ นเดิม โดยให้ส่ ว นราชการที่ผู้นัน้ กลับเข้า รับ ราชการใหม่แ จ้ง ไปยัง เจ้าสังกัดที่ผู้นัน้
รับบานาญอยู่และกองทุนเพื่องดหรือลดการจ่ายบานาญ เมือ่ ออกจากราชการให้มสี ทิ ธิได้รบั บานาญโดยคานวณจากเงินเดือน
และเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบานาญเดิมบานาญในตอนหลังจะเปลีย่ นเป็นขอรับบาเหน็จแทนก็ได้
เพื่อประโยชน์ แห่งมาตรานี้ ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่อาจมีสทิ ธิได้รบั เงินประเดิมและเงิน ชดเชย
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ความในมาตรานี้ ให้ ใช้ บ ังคับแก่ ข ้าราชการส่ ว นท้อ งถิ่ นซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการประเภทต่ างๆ
ตามคานิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๓๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย
และไม่ เ ป็ น การละเมิด ต่ อ ผู้ ฟ้ องคดี พิพ ากษายกฟ้ อง (ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ.๓๖๐/๒๕๕๕)
๔. การเบิ กจ่ายเงิ นเบีย้ เลี้ยงทหาร
ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติม
๕. สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การอื่นๆ
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ
ข้ าราชการส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ จะยื่ นเบิ กค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ
ต้ องใช้ แบบฟอร์มให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของทางราชการ และหากเป็ นกรณี ที่ มิได้ ท า
สัญญายืมเงิ นกับทางราชการไว้ก่อน ก็ต้องยื่นคาร้องและรายงานการเดิ นทางเพื่อขอเบิ ก
ค่าใช้จ่ายคืนในภายหลัง ดังนัน้ แม้ผฟ้ ู ้ องคดีซึ่งเป็ นพนักงานเทศบาลสามัญที่ ได้รบั คาสัง่
ให้ โอนย้ายไปบรรจุเป็ นข้าราชการศาลยุติธรรมจะมีสิทธิ ได้ รบั ค่ าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัว
ในลักษณะเหมาจ่ายจากสังกัดเดิ มตามข้อ ๓๒ ประกอบกับข้อ ๑๓ และข้อ ๔๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่ ท้อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็ตาม แต่ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นใบเบิ กค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการโดยใช้
แบบฟอร์มที่ไม่ถกู ต้ องตามระเบียบของทางราชการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี มิได้ทาสัญญา
ยืมเงิ นกับทางราชการไว้ก่อน แต่ กลับยื่นขอเบิ กในขณะที่ ยงั ไม่ได้เดิ นทางจริ ง อันเป็ นการ
ฝ่ าฝื นระเบียบของทางราชการ การที่ นายกเทศมนตรีซึ่งเป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ การเบิ กจ่าย
ไม่ดาเนิ นการเบิ กจ่ายค่าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดิ นทางไปราชการให้ แก่ผ้ฟู ้ องคดี
จึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
สรุปข้อเท็จจริ ง
เดิม ผู้ ฟ้ องคดีร ับ ราชการเป็ น พนั ก งานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ ง บุ ค ลากร ๔
สานักปลัดเทศบาลตาบลสนันรั
่ กษ์ จังหวัดปทุมธานี ต่อมา สอบโอนเพื่อไปบรรจุเป็ นข้าราชการ
ศาลยุตธิ รรม ในตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรม ๓ สังกัดสานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตาบลสนัน่ รักษ์จงึ มีคาสังลงวั
่ นที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ โอนย้าย
ผูฟ้ ้ องคดีเพื่อไปบรรจุเป็ นข้าราชการในตาแหน่ งดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เป็ นต้ น ไป ภายหลั ง ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ม ี บ ั น ทึ ก ข้ อ ความลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ถึ ง
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แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๓๗

นายกเทศมนตรีเมืองสนัน่ รักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอเบิกค่าขนย้ายสิง่ ของส่วนตัวในการเดินทาง
ไปราชการตามแบบ ๘๗๐๗ โดยผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้อ อกเดินทางไปราชการในวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๔๖ เพื่อรายงานตัวปฏิบตั ริ าชการทีส่ านักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันจันทร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖
ติดตามทวงถามให้ผถู้ ูกฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าขนย้ายสิง่ ของส่วนตัวให้กบั ผูฟ้ ้ องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
เพิก เฉย ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องขอให้ศ าลมีคาพิพากษาหรือค าสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่าย
ค่าขนย้ายสิง่ ของส่วนตัวจานวน ๓,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินจานวนดังกล่าว นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลสามัญ ต่ อมา ได้โอนย้ายไป
บรรจุเป็ นข้าราชการศาลยุตธิ รรม ที่สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ มีส ิทธิไ ด้ร บั ค่ าขนย้ายสิ่ง ของส่ ว นตัว ในลักษณะเหมาจ่ายได้จากสังกัดเดิมตาม
ข้อ ๓๒๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๓๑๒ และข้อ ๔๐๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้ าที่ท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผู้ฟ้ อ งคดีส ามารถขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ๒ กรณี คือ กรณีท่หี นึ่ง เดินทางไปราชการตามระยะเวลาที่กาหนด
และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยต้องรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสาคัญคู่จ่าย
และเงินเหลือจ่าย (หากมี) จากสังกัดเดิมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั เดินทางไปถึงหน่ วยงานใหม่
หรือกรณีท่สี อง ยืมเงินทดรองจ่ายบางส่วนเท่าที่จาเป็ นโดยทาสัญญาเงินยืมกับทางราชการ
และเมือ่ เดินทางไปราชการแล้วจึงกลับมาทารายงานส่งใช้เงินยืมในภายหลัง และหากมีเงินเหลือจาก
ที่ยมื ก็ให้ส่งคืนเงินยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั เดินทางกลับหรือวันเดินทางไปถึงหน่ วยงาน
แห่งใหม่ แต่เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ทาสัญญายืมเงินกับทางราชการไว้ก่อน ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องยื่นคาร้อง
และต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘)
๑๑-๑๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราว
่
ได้แก่
(๑) เบีย้ เลีย้ งเดินทาง
(๒) ค่าเช่าทีพ่ กั
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้ เพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทานองเดียวกัน
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๓๒ ผู้เดิน ทางไปราชการประจาให้เบิกค่ าใช้จ่ายได้ ตามข้อ ๑๓ และให้เบิกค่ าขนย้า ยสิ่งของส่ ว นตัว
ในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราในบัญชี ๓ ท้ายระเบียบนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๔๐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจาสานักงานซึง่ ต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดเดิม
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ซึง่ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการทีก่ าหนดให้
ระบุ ส ถานที่เ ดิน ทางไปปฏิบ ัติร าชการ วัน เดือ นปี เวลาเริ่ม ต้น และสิ้น สุ ด ของการเดิน ทาง
ไปราชการ และส่วนที่ ๒ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การที่
ผู้ฟ้ อ งคดียอมรับว่ าได้ป ฏิบตั ิร าชการอยู่ท่เี ทศบาลเมือ งสนัน่ รัก ษ์ จนถึง วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๔๖ และออกเดินทางในช่วงเย็นของวันศุกร์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อไปรายงานตัว ที่
สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็ นสังกัดใหม่ในวันจันทร์ท่ี ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่ผฟู้ ้ องคดีได้ทาบันทึกข้อความลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อขอเบิก
ค่าขนย้ายสิง่ ของส่วนตัว โดยใช้แบบ ๘๗๐๗ มิใช่แบบ ๘๗๐๘ อันเป็ นแบบใบเบิกค่าใช้จ่า ย
ในการเดินทางทีใ่ ช้อยู่ในขณะนัน้ ประกอบกับแบบ ๘๗๐๗ ของผูฟ้ ้ องคดีมรี ายการไม่ครบถ้วน
ตามทีร่ ะเบียบกาหนดไว้ ถือว่าแบบ ๘๗๐๗ ของผูฟ้ ้ องคดีทใ่ี ช้เป็ นหลักฐานการขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดิน ทางไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบีย บของทางราชการ ประกอบกับ เมื่อ พิจ ารณาข้อ ๕๖
วรรคหนึ่ง๑๔ ของระเบียบดังกล่ าว จะเห็นได้ว่าผู้ขอเบิกจ่ายค่ าขนย้ายสิง่ ของส่ว นตัวจะต้อ ง
เดินทางไปราชการก่อ นแล้วจึงนาหลัก ฐานการจ่ายเงินแนบประกอบรายงานการเดินทางไป
ราชการเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายคืนในภายหลัง หรือยืมเงินทดรองจ่ายของทางราชการไปก่อนแล้ว
นาหลักฐานการจ่ายเงินและรายงานการเดินทางมายื่นแสดง เมื่อผูฟ้ ้ องคดียอมรับในคาอุทธรณ์ว่า
ผู้ฟ้องคดีอยู่ปฏิบตั ิราชการจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ แต่ได้ย่นื ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ในขณะทีย่ งั ไม่ได้เดินทางจริง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ม ี
ข้อ เท็จจริงที่จะต้อ งกรอกใน แบบ ๘๗๐๘ กรณีจงึ เป็ นการจัดทารายงานการเดินทางขัดต่ อ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยดัง กล่ า ว เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีเ คยรับ ราชการในต าแหน่ ง บุ ค ลากร ๔
โดยยอมรับว่าทราบระเบียบของทางราชการเป็ นอย่างดี แต่ กลับยื่นใบเบิกค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการโดยใช้แบบฟอร์มทีไ่ ม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเป็ นการยื่น
ขอเบิกในขณะทีย่ งั ไม่ได้เดินทางจริง อันเป็ นการฝ่าฝื นระเบียบของทางราชการ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
ซึ่ง เป็ น ผู้ม ีอ านาจอนุ มตั ิก ารเบิก จ่ายไม่ด าเนิ น การเบิก จ่า ยค่ า ขนย้า ยสิ่ง ของส่ ว นตัว ในการ
เดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบตั ิ พิพากษายกฟ้อง (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๑/๒๕๕๔)

๑๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้อ ๕๖ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผูเ้ บิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วย
ใบสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เจ้าสังกัดภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั กลับหรือ
วันเดินทางไปถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ฯลฯ
ฯลฯ
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๓๙

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่ นที่อยู่
คาสังของอธิ
่
บดีกรมประชาสัมพันธ์ที่อนุมตั ิ ให้ผ้ฟู ้ องคดีทงั ้ หกเบิ กค่าใช้ จ่าย
ในการย้ า ยถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นอัต ราสามเท่ า ของจ านวนเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษที่ ไ ด้ ร บั ครัง้ สุ ด ท้ า ย
ก่อนเดิ นทางกลับประเทศไทย เป็ นคาสังทางปกครองที
่
่ เป็ นการให้ เงิ น หรือให้ ทรัพย์สิน
หรื อ ให้ ประโยชน์ ที่ อาจแบ่ง แยกได้ เมื่อ ค าสังดั
่ ง กล่ าวไม่ ชอบด้ วยกฎหมายเนื่ อ งจาก
ไม่เป็ นไปตามมาตรา ๗๐ (๔) แห่ งพระราชกฤษฎี กาค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กาหนดให้
ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งผู้เ ดิ น ทางจากต่ า งประเทศที่ มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ป ระจ าอยู่ ก ลับ
ประเทศไทยเบิ กค่าใช้ จ่ายในการย้ายถิ่ นที่ อยู่ในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราหนึ่ งเท่ าครึ่ง
ของเงิ นเพิ่ มพิ เศษที่ได้รบั ครัง้ สุดท้ายก่อนเดิ นทางกลับประเทศไทย อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์
จึงมีอานาจเพิ กถอนคาสังดั
่ งกล่าวได้ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่ างไรก็ตาม เมื่ อไม่ ปรากฏเหตุ ที่ ท าให้
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกไม่สามารถอ้างความเชื่ อโดยสุจริ ตในความคงอยู่ของคาสังดั
่ งกล่าวได้ตามที่
กฎหมายกาหนด ผู้ฟ้องคดี ทงั ้ หกจึงอ้ างความเชื่ อโดยสุจริ ตในความคงอยู่ของคาสังได้
่
ประกอบกับ ผู้ฟ้ องคดี ท ัง้ หกได้ ใช้ เงิ นอันเกิ ดจากค าสัง่ อนุ ม ตั ิ ให้ เบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดิ นทางไปแล้ วทัง้ หมด ความเชื่ อโดยสุจริ ตของผู้ฟ้องคดี ทงั ้ หกจึงได้ รบั ความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ดังนัน้ การที่ อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์มีคาสังให้
่ ผ้ฟู ้ องคดี ทงั ้ หกส่งใช้ เงิ น
ค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางกลับประเทศไทยที่ อ้างว่าเบิ กเกิ นสิ ทธิ คืน จึงเป็ นคาสังที
่ ่ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริ ง
ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ หกได้รบั ค าสัง่ จากอธิบดีก รมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑)
ให้ไ ปปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการ ณ สานักงานที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ใ นต่ างประเทศ ต่ อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี าสังให้
่ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกกลับมาปฏิบตั ิหน้ าที่ประจากรมประชาสัมพันธ์
ตัง้ แต่ ว ันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ เป็ นต้น ไป ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ หกจึง กลับมาปฏิบตั ิราชการประจ า
กรมประชาสัมพันธ์ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ และได้ขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิม่ พิเศษที่ได้รบั ครัง้ สุดท้ายก่อนเดินทาง
กลับประเทศไทย ตามมาตรา ๗๐ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อนุ มตั ใิ ห้เบิกได้ตามคาขอ ต่อมา ได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ เป็ นต้นไป ซึง่ มาตรา ๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๔๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวบัญญัตใิ ห้แก้ไขความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยบัญ ญัติใ ห้ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจาก
ต่างประเทศที่มตี าแหน่ งหน้ าที่ประจาอยู่กลับประเทศไทยเบิก ค่ าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อ ยู่
ในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราหนึ่งเท่าครึง่ ของเงินเพิม่ พิเศษทีไ่ ด้รบั ครัง้ สุดท้ายก่อนเดินทางกลับ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ที่อยู่เกินสิทธิ แต่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกมีหนังสือยืนยันว่า
การเบิก ค่ า ใช้จ่า ยเป็ น การใช้ส ิท ธิโ ดยสุ จ ริต และถู ก ต้อ งตามกฎหมายแล้ว ภายหลัง อธิบ ดี
กรมบัญชีกลาง (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) มีหนังสือแจ้งว่า การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ และกระทรวงการคลังไม่อาจให้ความตกลง
นอกเหนือ จากหลัก เกณฑ์ในมาตราดังกล่าวได้ โดยให้ถือปฏิบตั ิต ามหนังสือกรมบัญ ชีกลาง
ที่ กค ๐๕๑๘.๔/๕๓๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกนาเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ท่เี บิกเกินสิทธิ
ส่งคืนกองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสืออุ ทธรณ์คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ต่อปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมคี าสังให้
่ ยกอุทธรณ์ ส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒
ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี ๖ มีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการ อ.ก.พ. สานักนายกรัฐมนตรี ขอให้
ยกเลิกคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าว ซึง่ อ.ก.พ. สานักนายกรัฐมนตรีมมี ติให้ยกคาร้องทุกข์
ของผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี ๖ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หก จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังเพิ
่ กถอนคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีเ่ รียกให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกนาเงินค่าใช้จ่ายในการ
ย้ายถิน่ ทีอ่ ยูท่ เ่ี บิกเกินสิทธิส่งคืน และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๕๑๘.๔/๕๓๖๖ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
คาวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ค าสัง่ อนุ ม ตั ิใ ห้ผู้ ฟ้ องคดีท งั ้ หกเบิก เงิน ค่ า ใช้จ่ า ยในการย้า ยถิ่น ที่อ ยู่ ใ นอัต รา
สามเท่ า ของเงิน เพิ่ม พิเ ศษที่ไ ด้ร ับ ครัง้ สุ ด ท้ า ยก่ อ นเดิน ทางกลับ ประเทศไทยเป็ น ค าสัง่ ที่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ อาศัยอานาจตามมาตรา ๗๐ (๔)๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
๑๕

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผูเ้ ดินทางจากต่างประเทศทีม่ ตี าแหน่งหน้าทีป่ ระจาอยู่กลับประเทศไทย และคู่สมรสหรือ
บุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผูเ้ ดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิม่ พิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่ งหน้าทีป่ ระจาอยู่ในต่างประเทศทีบ่ ุคคลดังกล่าวได้รบั ครัง้ สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีทค่ี ่สู มรสหรื อ
บุตรเดินทางกลับก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ให้เป็นไปตามวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๔๑

เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีผลเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อสิทธิ
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หก จึงเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญ ญัติว ิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ ต่ อ มา มาตรา ๗๐ (๔)
แห่ งพระราชกฤษฎีก าดังกล่ าว ได้ถู กยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๔๑ ซึง่ มาตรา ๗๐ (๔)๑๖ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว บัญญัตใิ ห้ขา้ ราชการหรือลูกจ้าง
ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มตี าแหน่ งหน้ าที่ประจาอยู่กลับประเทศไทยเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ย้ายถิ่นที่อ ยู่ใ นลัก ษณะเหมาจ่ายในอัต ราหนึ่งเท่าครึ่งของเงินเพิ่มพิเ ศษที่ได้รบั ครัง้ สุ ดท้าย
ก่อนเดินทางกลับ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน บัญญัติให้พระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ ศาลปกครองสูงสุดได้ม ี
คาพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๘/๒๕๔๗ ว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกาหนดวันใช้บงั คับ
ย้อนหลังไว้ชดั เจนและไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนู ญ จึงไม่เป็ นพระราชกฤษฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนัน้ คาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่อนุ มตั ิให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กลับ ประเทศไทยในอัต ราสามเท่ า ของเงิน เพิ่ม พิเ ศษฯ จึง เป็ น ค าสัง่ ทางปกครองที่ไ ม่ ช อบ
ด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่เกินอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของจานวนเงินเพิม่ พิเศษฯ ซึ่งเป็ นการให้เงิน
หรือ ให้ทรัพย์ส ิน หรือ ให้ประโยชน์ ท่ีอ าจแบ่ง แยกได้ แม้พ ระราชกฤษฎีก าค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ จะไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการเพิกถอนคาสังอนุ
่ มตั ใิ ห้
เบิกค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเรียกคืนเงินที่อนุ มตั ิไปแล้วบางส่วนไว้โดยเฉพาะ
แต่เมื่อคาสังทางปกครองดั
่
งกล่าวได้เกิดขึ้นและมีผลในทางกฎหมายไปจนกว่าจะมีการกระทา
ทางปกครองอื่นมาลบล้างคาสังทางปกครองนั
่
น้ ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีอ านาจเพิกถอนคาสัง่

๑๖

พระราชกฤษฎีกาค่ าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีก า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากต่างประเทศทีม่ ตี าแหน่ งหน้าที่ประจาอยู่กลับประเทศไทย และคู่สมรส
หรือบุตรซึง่ กลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผูเ้ ดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึง่ ของจานวนเงินเพิม่ พิเศษสาหรับข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่ งหน้าทีป่ ระจาอยู่ในต่างประเทศทีบ่ ุคคลดังกล่าวได้รบั ครัง้ สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีทค่ี ่สู มรส
หรือบุตรเดินทางกลับก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ให้เป็นไปตามวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๔๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

ทางปกครองที่ไ ม่ช อบด้ว ยกฎหมายโดยอาศัย อ านาจตามมาตรา ๓ ๑๗ มาตรา ๕๐ ๑๘ และ
มาตรา ๕๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ทัง้ นี้ การเพิกถอนคาสังดั
่ งกล่าว
จะต้องคานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกในความคงอยู่ของคาสังทางปกครองนั
่
น้
กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกไม่ได้แสดงข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึง่ ควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สนิ
หรือให้ประโยชน์อ่นื ใดทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย หรือผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกได้แสดงถึงข้อความซึง่ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ หรือผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกได้รถู้ งึ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสัง่
ทางปกครองของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในขณะทีไ่ ด้รบั คาสัง่ หรือการไม่รถู้ งึ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของคาสังเกิ
่ ดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หก ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกจึงอ้าง
ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ และได้รบั ความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกได้รบั คาสังให้
่ เดินทางกลับประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่าย
๑๗-๑๙

พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓ วิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองตามกฎหมายต่ าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ี
เว้นแต่ในกรณีทก่ี ฎหมายใดกาหนดวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองเรือ่ งใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ทป่ี ระกันความเป็ นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบตั ริ าชการไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๐ คาสังทางปกครองที
่
่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทัง้ หมดหรือ บางส่ว น โดยจะให้มผี ล
ย้อ นหลังหรือ ไม่ย้อ นหลังหรือ มีผ ลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้ แต่ ถ้าคาสังนั
่ น้ เป็ น คาสังซึ
่ ่งเป็ น การ
ให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็ นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สนิ หรือ
ให้ประโยชน์ ท่อี าจแบ่งแยกได้ ให้คานึงถึงความเชื่อ โดยสุ จริต ของผู้ร บั ประโยชน์ ในความคงอยู่ข องคาสังทางปกครองนั
่
น้
กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รบั ความคุม้ ครองต่อเมือ่ ผูร้ บั คาสังทางปกครองได้
่
ใช้ประโยชน์อนั เกิดจาก
คาสังทางปกครองหรื
่
อได้ดาเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้หรือการเปลีย่ นแปลงจะทาให้ผนู้ นั ้
ต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ผูร้ บั คาสังทางปกครองจะอ้
่
างความเชือ่ โดยสุจริตไม่ได้
(๑) ผูน้ นั ้ ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึง่ ควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการ
ให้ทรัพย์สนิ หรือให้ประโยชน์อ่นื ใดทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
(๒) ผูน้ นั ้ ได้ให้ขอ้ ความซึง่ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๓) ผูน้ นั ้ ได้รถู้ งึ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครองในขณะได้
่
รบั คาสังทางปกครองหรื
่
อการไม่รนู้ นั ้
เป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในกรณีท่เี พิกถอนโดยให้มผี ลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพ ย์สนิ หรือประโยชน์ ท่ผี ู้รบั คาสังทางปกครองได้
่
ไป
ให้นาบทบัญญัติว่าด้ว ยลาภมิค วรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์มาใช้บงั คับโดยอนุ โ ลม โดยถ้าเมื่อ ใดผู้รบั คาสัง่
ทางปกครองได้รู้ถึง ความไม่ช อบด้ว ยกฎหมายของคาสังทางปกครองหรื
่
อ ควรได้รู้เช่น นัน้ หากผู้นัน้ มิไ ด้ประมาทเลิน เล่ อ
อย่างร้ายแรง ให้ถือว่าผู้นนั ้ ตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตัง้ แต่เวลานัน้ เป็ นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นนั ้ ต้องรับผิดในการ
คืนเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ไปเต็มจานวน
ศาลปกครองแห่ งความเชื่ อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๔๓

ในการเดินทางเกิดขึน้ จริง และได้ใช้เงินอันเกิดจากคาสังอนุ
่ มตั ใิ ห้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปแล้ว ทัง้ หมด ประกอบกับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีค าสังเพิ
่ ก ถอนค าสังอนุ
่ มตั ิใ ห้เ บิก ค่ า ใช้จ่ า ย
ดังกล่าวหลังจากเวลาผ่านไปแล้วประมาณ ๔ ปี ย่อมจะทาให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ หกต้องเสียหายเกินควร
แก่กรณี อีกทัง้ เมื่อได้พจิ ารณาเจตนารมณ์ของการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นได้ว่า เนื่องจากในขณะนัน้ ประเทศไทย
ประสบกับปญั หาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จึงมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ย้า ยถิ่นที่อ ยู่ข องผู้ท่ีไ ด้ร บั ค าสัง่ ให้ไปด ารงต าแหน่ ง ประจ าในต่ า งประเทศ หรือ กรณีท่ีผู้นัน้
เดินทางกลับประเทศไทยให้เ หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณ
รายจ่าย อย่างไรก็ตาม ขณะทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ หกนาเงินค่าใช้จ่ายในการย้าย
ถิ่นที่อยู่ท่เี บิกเกินสิทธิส่งคืนกองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๔๕ ปญั หาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได้คลีค่ ลายไปในระดับหนึ่งแล้ว และภายหลังได้มกี ารตรา
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ยกเลิกความใน
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ กาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
จากต่างประเทศกลับประเทศไทยได้ในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิม่ พิเศษทีไ่ ด้รบั ครัง้ สุดท้าย
ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ๒๐ เช่นที่เคยบัญญัติไว้ก่อนการแก้ไข ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้มสี ทิ ธิเบิก
ค่ าใช้จ่ายให้เ หมาะสมกับสภาพความจริง กรณีจ ึงเห็นได้ว่ า การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ มีค าสัง่
เพิก ถอนค าสังอนุ
่ มตั ิใ ห้เ บิก ค่ าใช้จ่ายดังกล่ า วภายหลังจากเวลาผ่ านไปแล้ว ประมาณ ๔ ปี
จึง มิไ ด้เ ป็ น ประโยชน์ ก ับ สาธารณะตามมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการ
ทางปกครองฯ ดัง นั ้น ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ หกน าเงิน ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการย้ายถิ่นที่อ ยู่ ท่เี บิก เกินสิทธิส่ งคืนกองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ จึงเป็ นค าสังที
่ ่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๘-๕๙/๒๕๕๔)

๒๐

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผูเ้ ดินทางจากต่างประเทศทีม่ ตี าแหน่งหน้าทีป่ ระจาอยู่ในต่างประเทศกลับประเทศไทย
และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผูเ้ ดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิม่ พิเศษสาหรับ
ข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหน้าทีป่ ระจาอยู่ในต่างประเทศทีบ่ ุคคลดังกล่าวได้รบั ครัง้ สุดท้ายก่อ นเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีท่ี
คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ให้เป็นไปตามวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

ภาคผนวก

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๙/๒๕๕๔
อ.๑๓/๒๕๕๔
อ.๒๑/๒๕๕๔
อ.๒๔/๒๕๕๔
อ.๒๖/๒๕๕๔
อ.๓๙/๒๕๕๔
อ.๔๙/๒๕๕๔
อ.๕๖/๒๕๕๔
อ.๕๘-๕๙/๒๕๕๔
อ.๗๐/๒๕๕๔
อ.๗๔/๒๕๕๔
อ.๘๖/๒๕๕๔
อ.๘๙/๒๕๕๔
อ.๙๔/๒๕๕๔
อ.๙๘/๒๕๕๔
อ.๙๙/๒๕๕๔
อ.๑๐๕/๒๕๕๔
อ.๑๐๗-๑๑๑/๒๕๕๔
อ.๑๕๐/๒๕๕๔
อ.๑๕๒/๒๕๕๔
อ.๑๖๘/๒๕๕๔
อ.๑๗๑/๒๕๕๔
อ.๑๗๗/๒๕๕๔
อ.๑๘๒/๒๕๕๔
อ.๑๘๓/๒๕๕๔
อ.๒๐๐/๒๕๕๔

หนา
๓๗๗
๓๗๗
๒๘๓
๑๓๒
๓๗๙
๓๒๒
๔๔๐
๔๐๔
๑๑๔๓
๕๖๒
๑๕๔
๓๘๖
๔๓๗
๒๙, ๗๗
๑๗๔
๓๗๙
๕๒
๑๑๓๓
๓๕
๔๓๗
๔๔๕
๑๐๕๘
๑๐๔๙
๔๐๑, ๔๐๕
๕๘๐
๔๓๗
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๔๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๒๐๒/๒๕๕๔
อ.๒๐๕/๒๕๕๔
อ.๒๐๖/๒๕๕๔
อ.๒๑๒/๒๕๕๔
อ.๒๒๖/๒๕๕๔
อ.๒๓๐/๒๕๕๔
อ.๒๓๗/๒๕๕๔
อ.๒๕๑/๒๕๕๔
อ.๒๕๓/๒๕๕๔
อ.๒๕๖/๒๕๕๔
อ.๒๕๗/๒๕๕๔
อ.๒๗๖/๒๕๕๔
อ.๒๘๕/๒๕๕๔
อ.๒๙๑/๒๕๕๔
อ.๒๙๔/๒๕๕๔
อ.๒๙๗/๒๕๕๔
อ.๓๐๒/๒๕๕๔
อ.๓๓๑-๓๓๓/๒๕๕๔
อ.๓๓๔/๒๕๕๔
อ.๓๓๘/๒๕๕๔
อ.๓๕๘/๒๕๕๔
อ.๓๕๙/๒๕๕๔
อ.๓๖๙/๒๕๕๔
อ.๓๗๑/๒๕๕๔
อ.๓๗๒/๒๕๕๔
อ.๓๗๗/๒๕๕๔
อ.๓๗๘/๒๕๕๔
อ.๓๘๑/๒๕๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๑๐๓๖
๔๓๗
๑๑๒๔
๑๐๗๒
๑๘๖, ๒๘๖
๔๖๖
๔๗๕
๑๑๓๘
๔๖๗
๔๔๓
๗๗๐, ๗๘๘
๕๒, ๒๐๔, ๒๙๕
๙๙๓
๔๕๗, ๔๕๙
๓๙๓
๖๓๑
๓๘๐, ๔๔๐
๙๗๖
๔๓๗
๖๕๑
๖๑๐
๔๖๘, ๙๑๐
๑๐๒๒
๙๘๘
๑๐๑๒
๓๗๗
๖๔, ๕๐๓
๔๓๗

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๓๘๕/๒๕๕๔
อ.๔๐๔/๒๕๕๔
อ.๔๐๕/๒๕๕๔
อ.๔๑๐/๒๕๕๔
อ.๔๑๑/๒๕๕๔
อ.๔๑๔-๔๒๒/๒๕๕๔
อ.๔๒๓/๒๕๕๔
อ.๔๒๕/๒๕๕๔
อ.๔๒๖/๒๕๕๔
อ.๔๒๘/๒๕๕๔
อ.๔๒๙/๒๕๕๔
อ.๔๓๐/๒๕๕๔
อ.๔๓๑/๒๕๕๔
อ.๔๓๖/๒๕๕๔
อ.๔๓๗/๒๕๕๔
อ.๔๔๔/๒๕๕๔
อ.๔๔๗/๒๕๕๔
อ.๔๔๘/๒๕๕๔
อ.๔๕๑/๒๕๕๔
อ.๔๕๕/๒๕๕๔
อ.๔๖๑/๒๕๕๔
อ.๔๖๗/๒๕๕๔
อ.๔๖๙/๒๕๕๔
อ.๔๗๓/๒๕๕๔
อ.๔๗๘/๒๕๕๔
อ.๔๘๒/๒๕๕๔
อ.๔๙๑/๒๕๕๔
อ.๔๙๔/๒๕๕๔

หนา
๔๐๕
๘๙๘
๓๗๘
๒๙, ๗๗
๑๑๑๒
๑๐๔๐
๔๕๘
๗๖๖
๘๓๕
๑๐๘๓
๓๘๑, ๑๑๒๗
๙๑๔
๗๓๐
๔๗๔
๖๘๐
๖๕๓
๘๖๑
๒๒๗, ๔๔๒
๔๐๔, ๖๒๔, ๖๒๘
๗๗๙
๓๘๔
๓๘๐, ๘๙๒
๘๗๘
๑๔๒
๓๑๙, ๓๕๔, ๔๖๓
๓๘๑, ๔๔๐
๒๙
๙๖๖
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๕๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๔๙๖/๒๕๕๔
อ.๕๐๒/๒๕๕๔
อ.๕๐๕/๒๕๕๔
อ.๕๐๘/๒๕๕๔
อ.๕๐๙/๒๕๕๔
อ.๕๑๐/๒๕๕๔
อ.๕๑๓/๒๕๕๔
อ.๕๑๔/๒๕๕๔
อ.๕๑๕/๒๕๕๔
อ.๕๑๘/๒๕๕๔
อ.๕๑๙/๒๕๕๔
อ.๕๒๓/๒๕๕๔
อ.๕๒๔/๒๕๕๔
อ.๕๒๖/๒๕๕๔
อ.๕๒๘/๒๕๕๔
อ.๕๓๐/๒๕๕๔
อ.๕๓๒/๒๕๕๔
อ.๕๓๓/๒๕๕๔
อ.๕๓๔/๒๕๕๔
อ.๕๓๖/๒๕๕๔
อ.๕๓๙/๒๕๕๔
อ.๕๔๐/๒๕๕๔
อ.๕๔๒/๒๕๕๔
อ.๕๔๔/๒๕๕๔
อ.๕๔๕/๒๕๕๔
อ.๕๔๗/๒๕๕๔
อ.๕๕๐/๒๕๕๔
อ.๕๕๒/๒๕๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๔๖๔
๖, ๑๒๕, ๕๙๗
๖๘๕
๗๕๘, ๗๙๔
๑๐๒๘
๙๐๒
๘๘๒
๑๑๐๖
๕๗๗
๑๐๕๑
๑๐๙๘
๗๕๔
๑๐๗๙
๑๐๒๕
๔๘๐, ๕๐๓
๘๓๙
๗๐๐
๙๓๐
๗๐๔
๙๙๑
๗๗๓, ๗๙๓
๑๐๘๕
๑๐๙๓
๖๗๗
๒๑๗
๖๖๐
๘๔๖
๑๐๘๘

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๕๕๓/๒๕๕๔
อ.๕๕๖/๒๕๕๔
อ.๕๗๑/๒๕๕๔
อ.๕๗๒/๒๕๕๔
อ.๕๗๓/๒๕๕๔
อ.๕๗๖/๒๕๕๔
อ.๕๗๙/๒๕๕๔
อ.๕๘๐/๒๕๕๔
อ.๕๘๑/๒๕๕๔
อ.๕๘๒/๒๕๕๔
อ.๕๘๙/๒๕๕๔
อ.๕๙๐/๒๕๕๔
อ.๕๙๒-๕๙๔/๒๕๕๔
อ.๖๐๓/๒๕๕๔
อ.๖๐๔/๒๕๕๔
อ.๖๐๖/๒๕๕๔
อ.๖๑๐/๒๕๕๔
อ.๖๑๓-๖๑๔/๒๕๕๔
อ.๖๑๗/๒๕๕๔
อ.๖๑๙/๒๕๕๔
อ.๖๒๐/๒๕๕๔
อ.๖๒๒/๒๕๕๔
อ.๖๒๓/๒๕๕๔
อ.๖๓๒/๒๕๕๔
อ.๖๓๓/๒๕๕๔
อ.๖๓๙/๒๕๕๔
อ.๖๔๐/๒๕๕๔
อ.๖๔๑/๒๕๕๔

หนา
๑๐๙๐
๗๘๑
๖๓๖
๗๑๙
๘๓๑
๑๑๒๑
๑๐๙๖
๖๑๔
๕๘๓
๗๓๕
๘๘๕
๕๕๓
๑๑๑๐
๕๖๖
๙๙๖
๑๐๑๙
๙๘๓
๑๙๔
๘๘๙
๖๙๓
๗๙๘
๑๐๖๘
๗๑๒
๘๐๑
๙๖๑
๕๖๙
๗๘๙
๙๒๐
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๕๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๖๗๐/๒๕๕๔
อ.๖๗๕/๒๕๕๔
อ.๖๗๖/๒๕๕๔
อ.๖๘๐/๒๕๕๔
อ.๖๘๒/๒๕๕๔
อ.๖๘๓/๒๕๕๔
อ.๖๘๕/๒๕๕๔
อ.๖๘๖/๒๕๕๔
อ.๖๙๑/๒๕๕๔
อ.๖๙๒/๒๕๕๔
อ.๖๙๓/๒๕๕๔
อ.๖๙๔/๒๕๕๔
อ.๖๙๗/๒๕๕๔
อ.๗๐๖/๒๕๕๔
อ.๗๐๗-๗๐๘/๒๕๕๔
อ.๗๐๙/๒๕๕๔
อ.๗๑๐/๒๕๕๔
อ.๗๑๑/๒๕๕๔
อ.๗๑๒/๒๕๕๔
อ.๗๑๓/๒๕๕๔
อ.๗๑๕/๒๕๕๔
อ.๗๑๗/๒๕๕๔
อ.๗๑๘/๒๕๕๔
อ.๗๑๙/๒๕๕๔
อ.๗๓๓/๒๕๕๔
อ.๗๓๔/๒๕๕๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๗๘๔
๘๐๒
๙๔๓
๑๑๐๘
๙๔๙
๘๕๒, ๘๖๕
๕๗๓
๖๖๒
๑๑๑๕
๖๕๗
๖๕๗
๗๗๖, ๗๘๙
๖๘๒
๘๐๕
๘๖๙
๗๕๐
๖๗๐
๗๐๙
๗๐๖
๘๒๕
๑๐๓๑
๑๑๐๑
๘๐๘
๑๐๑๔
๘๗๔, ๙๐๕
๔๐๓, ๔๓๘, ๕๐๑

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕๓

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ.๕/๒๕๕๕
ฟ.๖/๒๕๕๕
ฟ.๗/๒๕๕๕
ฟ.๔๕/๒๕๕๕
ฟ.๔๖/๒๕๕๕
ฟ.๔๗/๒๕๕๕
ฟ.๔๘/๒๕๕๕
ฟ.๔๙/๒๕๕๕
ฟ.๕๐/๒๕๕๕
อ.๑/๒๕๕๕
อ.๔/๒๕๕๕
อ.๗/๒๕๕๕
อ.๑๕/๒๕๕๕
อ.๑๖/๒๕๕๕
อ.๑๗-๑๘/๒๕๕๕
อ.๒๐/๒๕๕๕
อ.๒๑/๒๕๕๕
อ.๒๒/๒๕๕๕
อ.๓๒/๒๕๕๕
อ.๓๕/๒๕๕๕
อ.๓๗/๒๕๕๕
อ.๓๙/๒๕๕๕
อ.๔๕/๒๕๕๕
อ.๔๗/๒๕๕๕
อ.๕๕/๒๕๕๕
อ.๕๗/๒๕๕๕

หนา
๕๑๒, ๙๕๖
๕๑๒, ๙๕๖
๕๑๒, ๙๕๖
๙๕๙
๙๕๙
๙๕๙
๙๕๙
๙๕๙
๙๕๙
๕๑๗, ๖๐๓
๑๑๐๓
๕๒๐, ๕๓๖
๗๙๑
๓๕๗, ๔๔๒
๗๔, ๘๕๗
๘๕๐
๑๙๑, ๕๔๙, ๕๕๗
๑๐๐๑
๑๐๐๖
๘๑๐
๑๐๕๕
๖๘๗
๑๑๑๗
๕๕๓
๗๑๖
๙๑๘
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๕๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๕๙/๒๕๕๕
อ.๗๐/๒๕๕๕
อ.๗๒/๒๕๕๕
อ.๗๓/๒๕๕๕
อ.๘๖/๒๕๕๕
อ.๙๑/๒๕๕๕
อ.๙๒/๒๕๕๕
อ.๙๓/๒๕๕๕
อ.๙๙/๒๕๕๕
อ.๑๐๔/๒๕๕๕
อ.๑๐๗/๒๕๕๕
อ.๑๑๔/๒๕๕๕
อ.๑๑๘/๒๕๕๕
อ.๑๑๙/๒๕๕๕
อ.๑๒๐/๒๕๕๕
อ.๑๒๑/๒๕๕๕
อ.๑๒๒/๒๕๕๕
อ.๑๒๓/๒๕๕๕
อ.๑๒๔/๒๕๕๕
อ.๑๒๕/๒๕๕๕
อ.๑๒๘/๒๕๕๕
อ.๑๓๗/๒๕๕๕
อ.๑๓๘/๒๕๕๕
อ.๑๓๙/๒๕๕๕
อ.๑๔๐/๒๕๕๕
อ.๑๔๒/๒๕๕๕
อ.๑๔๕/๒๕๕๕
อ.๑๔๖/๒๕๕๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๖๖๖
๑๐๔๕
๑๑๓๐
๔๓๗
๘๑๗
๘๒๒
๘๑๑
๙๗๙
๕๒๗
๙๖๕
๓๑๕
๘๑๔
๙๓๖, ๙๓๘
๘๔๓
๖๗๓
๗๔๐
๗๔๐
๗๔๐
๗๔๐
๗๔๐
๓๗๕, ๖๔๒
๓๒๑
๙, ๕๙๑
๙๘๖
๙๖๘
๕๒๓
๖๒๒
๓๒๑

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๑๔๗/๒๕๕๕
อ.๑๔๙/๒๕๕๕
อ.๑๕๐/๒๕๕๕
อ.๑๕๒/๒๕๕๕
อ.๑๕๘/๒๕๕๕
อ.๑๗๐/๒๕๕๕
อ.๑๗๑/๒๕๕๕
อ.๑๗๔/๒๕๕๕
อ.๒๐๑/๒๕๕๕
อ.๒๐๕/๒๕๕๕
อ.๒๐๖/๒๕๕๕
อ.๒๐๘/๒๕๕๕
อ.๒๑๕/๒๕๕๕
อ.๒๑๘/๒๕๕๕
อ.๒๒๓/๒๕๕๕
อ.๒๒๔/๒๕๕๕
อ.๒๔๒/๒๕๕๕
อ.๒๕๐/๒๕๕๕
อ.๒๕๒-๒๕๔/๒๕๕๕
อ.๒๖๑/๒๕๕๕
อ.๒๖๘/๒๕๕๕
อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ)
อ.๒๙๐/๒๕๕๕
อ.๓๑๒/๒๕๕๕
อ.๓๒๙/๒๕๕๕
อ.๓๔๙/๒๕๕๕
อ.๓๕๑/๒๕๕๕
อ.๓๕๕/๒๕๕๕

หนา
๑๑๘
๖๙๗
๙๓๔
๗๒๓
๙๙๘
๖๙๐
๗๓
๗๔๓
๓๒๐
๙๒๓
๙๗๒
๔๓๕
๓๕๕, ๔๓๗
๖๙๔
๒๑, ๕๑๔
๗๒๔
๙๒๖
๔๗๕
๗๓, ๔๓๗
๖๔๖
๑๐๗๖
๓๗๖, ๘๑๙
๘๙๖
๓๘๐
๔๓๗
๒๒
๔๖๑, ๔๗๑
๔๔๑, ๔๘๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๕๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.๓๖๐/๒๕๕๕
อ.๓๗๒/๒๕๕๕
อ.๓๗๖/๒๕๕๕
อ.๓๙๙/๒๕๕๕
อ.๔๒๖/๒๕๕๕
อ.๔๓๘/๒๕๕๕
อ.๔๔๔/๒๕๕๕
อ.๔๗๔/๒๕๕๕
อ.๕๐๔/๒๕๕๕
อ.๕๐๙/๒๕๕๕
อ.๕๒๐/๒๕๕๕
อ.๕๓๒/๒๕๕๕
อ.๖๐๖/๒๕๕๕

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๑๑๓๖
๔๐๓
๑๐๖๓
๗๖๒
๕๔๐
๓๕๕
๓๗๖, ๕๓๑, ๖๑๘
๔๗๕
๓๕๖, ๓๗๓, ๔๗๗
๔๔๒
๔๗๙
๓๘๒, ๔๗๘, ๔๘๐
๓๗๘

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕๗

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๔๗๐/๒๕๕๒

หนา
๘๐

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๗๔๒/๒๕๕๓

หนา
๘๘

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๕๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ.๖/๒๕๕๔
ฟ.๗/๒๕๕๔
ฟ.๒๓/๒๕๕๔
ฟ.๓๑/๒๕๕๔
ฟ.๓๔/๒๕๕๔
ฟ.๓๕/๒๕๕๔
ฟ.๓๖/๒๕๕๔
ฟ.๓๘/๒๕๕๔
ฟ.๔๐/๒๕๕๔
ฟ.๔๑/๒๕๕๔
ฟ.๔๖/๒๕๕๔
๖/๒๕๕๔
๙/๒๕๕๔
๑๐/๒๕๕๔
๑๑/๒๕๕๔
๑๓/๒๕๕๔
๑๔/๒๕๕๔
๑๕/๒๕๕๔
๑๙/๒๕๕๔
๒๐/๒๕๕๔
๒๓/๒๕๕๔
๔๑/๒๕๕๔
๔๙/๒๕๕๔
๕๑/๒๕๕๔
๕๔/๒๕๕๔
๕๖/๒๕๕๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๓๕
๑๓
๒๓
๑๓, ๑๐๓, ๒๕๙
๔๓๔, ๔๕๖
๔๕๖
๒๖๓
๒๒๙
๔๕๗
๑๐๔
๙, ๕๗
๙๓
๗๗
๒๖๕
๒๓๗
๑๐
๑๐
๑๐
๓๙
๒๘๔, ๓๔๗
๕๓, ๒๙๕
๒๗๖
๑๖๖
๑๒๒
๒๘๕
๑๓๘

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๕๗/๒๕๕๔
๖๐/๒๕๕๔
๖๓/๒๕๕๔
๖๔/๒๕๕๔
๖๖/๒๕๕๔
๖๗/๒๕๕๔
๖๙/๒๕๕๔
๗๐/๒๕๕๔
๗๓/๒๕๕๔
๗๖/๒๕๕๔
๗๙/๒๕๕๔
๘๐/๒๕๕๔
๘๑/๒๕๕๔
๘๒/๒๕๕๔
๘๓/๒๕๕๔
๘๔/๒๕๕๔
๘๕/๒๕๕๔
๘๘/๒๕๕๔
๙๐/๒๕๕๔
๙๒/๒๕๕๔
๙๕/๒๕๕๔
๙๖/๒๕๕๔
๙๙/๒๕๕๔
๑๐๑/๒๕๕๔
๑๐๒/๒๕๕๔
๑๐๘/๒๕๕๔
๑๐๙/๒๕๕๔
๑๑๐/๒๕๕๔

หนา
๓๐
๒๙๔
๒๐๙
๒๐๙
๗๘
๗
๓๑
๑๕๗
๖๔
๑๔๒
๕๒
๒๖๔
๕๐
๔๙
๓๗, ๑๕๒
๑๒๕
๓๔
๑๗๑
๑๘๖
๙
๑๓๘
๑๓๘
๑๑๒, ๒๔๘
๖๔
๖๔, ๒๐๙
๕๙
๒๒๘
๑๓๓, ๒๙๓, ๓๓๘, ๓๙๐
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๖๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๑๑๒/๒๕๕๔
๑๑๓/๒๕๕๔
๑๑๖/๒๕๕๔
๑๑๙/๒๕๕๔
๑๒๔/๒๕๕๔
๑๒๕/๒๕๕๔
๑๒๗/๒๕๕๔
๑๒๘/๒๕๕๔
๑๓๓/๒๕๕๔
๑๓๔/๒๕๕๔
๑๓๖/๒๕๕๔
๑๓๗/๒๕๕๔
๑๔๐/๒๕๕๔
๑๔๒/๒๕๕๔
๑๔๕/๒๕๕๔
๑๔๙/๒๕๕๔
๑๕๐/๒๕๕๔
๑๕๑/๒๕๕๔
๑๕๒/๒๕๕๔
๑๕๓/๒๕๕๔
๑๕๔/๒๕๕๔
๑๕๕/๒๕๕๔
๑๕๖/๒๕๕๔
๑๖๓/๒๕๕๔
๑๖๕/๒๕๕๔
๑๖๖/๒๕๕๔
๑๖๘/๒๕๕๔
๑๗๐/๒๕๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๒๗๔
๒๓๐
๒๐, ๑๔๓, ๒๔๓, ๒๖๖
๔๕, ๑๖๕, ๒๙๑
๒๙๖
๔๗
๖๔, ๒๐๘
๖๔
๓๘
๓๑๑
๗๗
๑๗๕, ๒๔๕
๑๗๑, ๒๙๖
๒๕๐
๓๕๔
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐๒
๑๒๘
๓๙
๑๑๒, ๒๒๓, ๒๖๑
๑๗๑, ๒๙๖
๒๓๙
๑๕๙
๑๖๘

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๖๑

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๑๗๒/๒๕๕๔
๑๗๔/๒๕๕๔
๑๗๗/๒๕๕๔
๑๗๘/๒๕๕๔
๑๘๑/๒๕๕๔
๑๘๒/๒๕๕๔
๑๘๙/๒๕๕๔
๑๙๐/๒๕๕๔
๑๙๗/๒๕๕๔
๑๙๘/๒๕๕๔
๑๙๙/๒๕๕๔
๒๐๐/๒๕๕๔
๒๐๗/๒๕๕๔
๒๑๒/๒๕๕๔
๒๑๓/๒๕๕๔
๒๑๕/๒๕๕๔
๒๑๖/๒๕๕๔
๒๑๙/๒๕๕๔
๒๒๑/๒๕๕๔
๒๒๒/๒๕๕๔
๒๒๘/๒๕๕๔
๒๓๓/๒๕๕๔
๒๓๕/๒๕๕๔
๒๓๙/๒๕๕๔
๒๔๒/๒๕๕๔
๒๔๓/๒๕๕๔
๒๔๖/๒๕๕๔
๒๕๐/๒๕๕๔

หนา
๑๓๘
๘๙
๔๗, ๒๘๗
๑๐
๒๓๙
๑๕๙, ๒๓๙
๓๑๕
๒๘๔, ๒๙๗
๘, ๑๐๒, ๒๓๘
๑๔๓
๒๙๑
๕๘, ๓๐๘
๒๗
๒๕๑
๑๗๙, ๒๑๑
๑๓๙
๑๓๘
๔๒๑
๑๘๗
๑๗๗
๓๓๘
๑๑๗
๕, ๘, ๑๑, ๑๒๘
๑๕๗
๑๕๒
๑๖๘
๑๖๓
๙
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๖๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๒๕๒/๒๕๕๔
๒๕๔/๒๕๕๔
๒๕๗/๒๕๕๔
๒๕๙/๒๕๕๔
๒๖๐/๒๕๕๔
๒๖๒/๒๕๕๔
๒๖๓/๒๕๕๔
๒๖๔-๓๓๔/๒๕๕๔
๓๓๙/๒๕๕๔
๓๔๕/๒๕๕๔
๓๔๘/๒๕๕๔
๓๕๗/๒๕๕๔
๓๖๕/๒๕๕๔
๓๗๗/๒๕๕๔
๓๘๓/๒๕๕๔
๓๘๖/๒๕๕๔
๓๙๐/๒๕๕๔
๓๙๓/๒๕๕๔
๓๙๔/๒๕๕๔
๓๙๕/๒๕๕๔
๔๐๐/๒๕๕๔
๔๐๓/๒๕๕๔
๔๐๔/๒๕๕๔
๔๐๗/๒๕๕๔
๔๐๘/๒๕๕๔
๔๒๑/๒๕๕๔
๔๒๓/๒๕๕๔
๔๒๖/๒๕๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๓๙๑
๒๖๒, ๓๔๓
๑๑๒, ๒๖๑
๑๑๓, ๒๔๐
๒๖๓
๓๒๘
๗๗
๗๗
๔๕๙
๓๖๗
๖๕, ๑๗๖, ๓๑๒
๒๗๐
๒๑๔, ๓๘๔
๒๙
๓๐๔, ๓๘๙
๒๖๗
๑๘๐, ๒๑๑
๔๑๘
๓๘๖, ๔๕๐
๔๑๖
๕๐๕
๖๙, ๒๔๐
๔๔๙
๓๑๐
๑๗๑
๔๐, ๒๙๐
๔๓๗
๔๘, ๒๑๔

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๖๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๔๒๙/๒๕๕๔
๔๓๐/๒๕๕๔
๔๓๑/๒๕๕๔
๔๓๒/๒๕๕๔
๔๓๔-๔๓๖/๒๕๕๔
๔๓๗/๒๕๕๔
๔๓๘/๒๕๕๔
๔๔๐/๒๕๕๔
๔๔๒/๒๕๕๔
๔๔๕/๒๕๕๔
๔๔๖/๒๕๕๔
๔๔๗/๒๕๕๔
๔๔๘/๒๕๕๔
๔๕๐/๒๕๕๔
๔๕๒/๒๕๕๔
๔๕๕/๒๕๕๔
๔๕๗/๒๕๕๔
๔๕๘/๒๕๕๔
๔๕๙/๒๕๕๔
๔๖๒/๒๕๕๔
๔๖๗/๒๕๕๔
๔๖๙/๒๕๕๔
๔๗๑/๒๕๕๔
๔๗๒/๒๕๕๔
๔๗๔/๒๕๕๔
๔๗๕/๒๕๕๔
๔๘๒/๒๕๕๔
๔๘๔/๒๕๕๔

หนา
๑๙
๑๑๓, ๒๔๘, ๒๗๕
๑๘๐
๒๗, ๓๔๐
๔๕๔
๑๒๙
๒๒๔
๔๘, ๒๑๔
๓๖๐
๘๕
๒๕๒, ๓๐๖
๔๗๒
๓๖๖
๓๓๓, ๓๙๑, ๔๖๗
๒๓๕
๒๙๓
๓๗๒
๓๙๑, ๔๘๘
๒๔๘
๒๕
๓๖๘
๖๘, ๒๓๔
๔๕๐
๒๒, ๒๔, ๒๗๐, ๓๔๓
๓๙๑, ๔๘๘
๖๙
๒๓๔
๓๙๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๖๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๔๘๘-๔๙๐/๒๕๕๔
๔๙๒/๒๕๕๔
๔๙๔/๒๕๕๔
๔๙๘/๒๕๕๔
๕๐๑/๒๕๕๔
๕๐๖/๒๕๕๔
๕๐๗/๒๕๕๔
๕๐๘/๒๕๕๔
๕๑๐/๒๕๕๔
๕๑๑/๒๕๕๔
๕๑๓/๒๕๕๔
๕๑๔/๒๕๕๔
๕๑๕/๒๕๕๔
๕๑๙/๒๕๕๔
๕๒๐/๒๕๕๔
๕๒๒/๒๕๕๔
๕๒๓/๒๕๕๔
๕๒๔/๒๕๕๔
๕๒๕/๒๕๕๔
๕๒๗/๒๕๕๔
๕๓๐/๒๕๕๔
๕๓๒/๒๕๕๔
๕๓๓/๒๕๕๔
๕๓๔/๒๕๕๔
๕๓๕/๒๕๕๔
๕๓๖/๒๕๕๔
๕๓๗/๒๕๕๔
๕๓๙/๒๕๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๔๘
๕๘
๑๓๘
๒๑, ๕๗, ๓๐๑
๓๐๗
๒๖๐
๑๘๒
๑๒๙
๔๘, ๒๑๔
๔๘, ๒๑๔
๔๘
๔๙, ๑๖๔, ๒๘๘
๑๒๙, ๓๙๑, ๔๘๙
๒๗๑
๒๑๙
๑๔๔
๑๓๐
๓๙๑, ๔๙๐
๒๗, ๑๑๓, ๒๔๙, ๒๗๖
๔๔๘
๕๓, ๑๗๑, ๒๙๗
๓๙๐, ๔๘๙
๖, ๗, ๙, ๑๕๕, ๒๒๗, ๓๓๒, ๓๔๖
๒๑, ๑๑๐
๑๔๔
๓๘๓, ๔๕๗, ๔๗๖
๑๓๙
๒๘, ๒๔๔

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๖๕

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๕๔๐/๒๕๕๔
๕๔๑/๒๕๕๔
๕๔๒/๒๕๕๔
๕๔๔/๒๕๕๔
๕๔๖/๒๕๕๔
๕๔๗/๒๕๕๔
๕๔๙/๒๕๕๔
๕๕๒/๒๕๕๔
๕๕๓/๒๕๕๔
๕๕๖/๒๕๕๔
๕๕๗/๒๕๕๔
๕๖๒/๒๕๕๔
๕๖๓/๒๕๕๔
๕๖๔/๒๕๕๔
๕๖๕/๒๕๕๔
๕๖๖/๒๕๕๔
๕๖๗/๒๕๕๔
๕๗๐/๒๕๕๔
๕๗๑/๒๕๕๔
๕๗๒/๒๕๕๔
๕๗๔/๒๕๕๔
๕๗๖/๒๕๕๔
๕๗๗/๒๕๕๔
๕๘๓/๒๕๕๔
๕๘๕/๒๕๕๔
๕๘๙/๒๕๕๔
๕๙๐/๒๕๕๔
๕๙๒/๒๕๕๔

หนา
๔๕๙
๕๖, ๑๗๘
๖๐, ๒๐๗, ๓๐๙
๑๓๐
๑๑๐
๓๐, ๖๐, ๓๐๙
๔๐๘
๒๓๓
๘๖
๔๕, ๒๙๒
๑๓๙
๓๐๒
๑๘๓
๓๙๐, ๔๘๗
๖๗, ๑๗๙
๑๐๑, ๓๘๓
๑๒๐, ๒๕๐
๑๔๕, ๒๑๔
๖๓, ๑๙๓, ๒๑๐
๑๘๕
๓๕๔, ๓๙๓, ๓๙๖, ๓๙๗
๕๑
๒๕, ๒๔๐
๒๘๙
๗, ๑๑
๔๓๓
๓๙๐, ๔๘๗
๑๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๖๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๕๙๕/๒๕๕๔
๕๙๖/๒๕๕๔
๕๙๗/๒๕๕๔
๕๙๘/๒๕๕๔
๖๐๓/๒๕๕๔
๖๐๔/๒๕๕๔
๖๐๕/๒๕๕๔
๖๐๖/๒๕๕๔
๖๐๗/๒๕๕๔
๖๐๙/๒๕๕๔
๖๑๑/๒๕๕๔
๖๑๓/๒๕๕๔
๖๑๗/๒๕๕๔
๖๑๘/๒๕๕๔
๖๑๙/๒๕๕๔
๖๒๑/๒๕๕๔
๖๒๒/๒๕๕๔
๖๒๓/๒๕๕๔
๖๒๖/๒๕๕๔
๖๒๘/๒๕๕๔
๖๒๙/๒๕๕๔
๖๓๕/๒๕๕๔
๖๔๐/๒๕๕๔
๖๔๗/๒๕๕๔
๖๔๘/๒๕๕๔
๖๔๙/๒๕๕๔
๖๕๐/๒๕๕๔
๖๕๑/๒๕๕๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๒๑๓
๗๗, ๓๑๗
๖๕, ๓๑๑
๑๔๐
๓๑๖, ๓๔๔
๘๐
๓๘๘, ๔๙๔
๗๐
๑๑๓, ๒๔๙, ๒๗๕
๔๑๑
๑๗๕, ๒๐๗, ๓๐๓
๔๐๙
๖๕, ๓๑๒
๓๖๖
๒๗๒
๔๗๔
๑๔๕
๘๑
๓๙๐
๒๓๐
๕๖, ๓๐๓, ๓๒๗
๗๖
๓๖๖
๔๒๐
๔๒๖
๔๐
๒๕, ๑๙๐, ๒๑๗
๓๑๙

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๖๗

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๖๕๒/๒๕๕๔
๖๕๓/๒๕๕๔
๖๕๖/๒๕๕๔
๖๕๙/๒๕๕๔
๖๖๕/๒๕๕๔
๖๖๖/๒๕๕๔
๖๗๒/๒๕๕๔
๖๗๕/๒๕๕๔
๖๗๘/๒๕๕๔
๖๘๐/๒๕๕๔
๖๘๑/๒๕๕๔
๖๘๒/๒๕๕๔
๖๘๓/๒๕๕๔
๖๘๔/๒๕๕๔
๖๘๙/๒๕๕๔
๖๙๔/๒๕๕๔
๖๙๖/๒๕๕๔
๖๙๘/๒๕๕๔
๗๐๑/๒๕๕๔
๗๐๓/๒๕๕๔
๗๐๘/๒๕๕๔
๗๑๐/๒๕๕๔
๗๑๒/๒๕๕๔
๗๑๓/๒๕๕๔
๗๑๙/๒๕๕๔
๗๒๑/๒๕๕๔
๗๒๒/๒๕๕๔
๗๒๓/๒๕๕๔

หนา
๖๖, ๓๑๕
๒๑๕
๑๒๓, ๑๔๙
๔๘๒
๓๗๐
๑๔, ๑๕๙
๓๘๓
๔๘๘
๗๐
๒๖๓, ๓๔๒
๑๑๗
๕๘, ๑๗๐
๓๙๐
๑๔๖
๓๖๑
๓๒๔
๑๙, ๒๕๗
๒๒๙
๓๕๘
๒๘, ๑๓๑
๑๓๑, ๓๖๒
๓๙๘
๓๔๐
๔๓๔, ๔๘๒
๔๘๒
๓๘๓
๓๙๐, ๓๙๑
๓๙๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๖๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๗๒๔/๒๕๕๔
๗๒๕/๒๕๕๔
๗๒๗/๒๕๕๔
๗๒๙/๒๕๕๔
๗๓๑/๒๕๕๔
๗๓๔/๒๕๕๔
๗๓๖/๒๕๕๔
๗๓๗/๒๕๕๔
๗๓๙/๒๕๕๔
๗๔๐/๒๕๕๔
๗๔๔/๒๕๕๔
๗๔๗/๒๕๕๔
๗๕๑/๒๕๕๔
๗๕๒/๒๕๕๔
๗๕๕/๒๕๕๔
๗๕๙/๒๕๕๔
๗๖๔/๒๕๕๔
๗๖๖/๒๕๕๔
อ.๘๗/๒๕๕๔
อ.๒๔๗-๒๔๘/๒๕๕๔
อ.๓๔๖/๒๕๕๔
อ.๕๐๗/๒๕๕๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๔๑๓
๒๑๓, ๒๓๔
๒๕, ๑๑๓, ๒๓๒
๒๖๖
๓๖๖
๔๘, ๒๑๔
๔๘, ๒๑๔
๓๖๖
๕๔, ๑๗๒, ๒๙๘, ๓๓๙
๔๘๒
๕๐๔
๓๖๔
๒๑๔
๗๐
๑๓๒
๑๔๐
๔๔๗
๔๕๘
๔๗๑
๓๘๕
๔๖๙
๔๖๙

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๖๙

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ.๑/๒๕๕๕
ฟ.๓/๒๕๕๕
ฟ.๖-๗/๒๕๕๕
ฟ.๘/๒๕๕๕
ฟ.๙/๒๕๕๕
ฟ.๑๑/๒๕๕๕
ฟ.๑๒/๒๕๕๕
ฟ.๑๕/๒๕๕๕
ฟ.๑๖/๒๕๕๕
ฟ.๑๗/๒๕๕๕
ฟ.๒๐/๒๕๕๕
ฟ.๒๑/๒๕๕๕
ฟ.๒๒-๓๖/๒๕๕๕
ฟ.๓๗/๒๕๕๕
ฟ.๓๘/๒๕๕๕
ฟ.๓๙/๒๕๕๕
ฟ.๔๐/๒๕๕๕
ฟ.๔๑/๒๕๕๕
ฟ.๔๒/๒๕๕๕
ฟ.๔๓/๒๕๕๕
ฟส.๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕
๓/๒๕๕๕
๕/๒๕๕๕
๖/๒๕๕๕

หนา
๑๐๔, ๑๙๕, ๒๕๒, ๓๔๐
๒๓, ๘๕
๑๔
๑๕, ๑๑๑
๑๒๐, ๒๐๐, ๒๘๕
๑๕, ๑๐๕, ๒๕๕, ๓๓๖, ๓๓๗, ๓๔๔
๙๖
๑๒๔, ๑๕๔, ๑๙๓
๑๖, ๑๐๖, ๑๘๘
๙๙
๑๖
๒๔
๑๔,๑๐๔
๑๘, ๑๐๗, ๑๙๖, ๒๐๗, ๒๕๔, ๓๐๕, ๓๔๒
๑๗, ๑๐๙, ๑๙๖, ๒๕๗
๑๖, ๑๐๗, ๑๙๖, ๒๕๑, ๒๕๖, ๓๔๓
๑๐๐
๑๖, ๑๐๗, ๑๙๖, ๒๕๑, ๒๕๖, ๓๔๓
๑๗
๙๖
๒๕๘
๓๔๘
๑๒๖, ๒๔๖
๒๗๗, ๓๓๖
๒๑๔
๒๗, ๑๓๓
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๗๐ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๗/๒๕๕๕
๘/๒๕๕๕
๑๑/๒๕๕๕
๑๓/๒๕๕๕
๑๔/๒๕๕๕
๑๕/๒๕๕๕
๑๗/๒๕๕๕
๑๘/๒๕๕๕
๑๙/๒๕๕๕
๒๐/๒๕๕๕
๒๑/๒๕๕๕
๒๒/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ)
๒๓/๒๕๕๕
๒๔/๒๕๕๕
๒๕/๒๕๕๕
๒๗/๒๕๕๕
๒๘/๒๕๕๕
๒๙/๒๕๕๕
๓๒/๒๕๕๕
๓๕/๒๕๕๕
๓๖/๒๕๕๕
๓๗/๒๕๕๕
๓๘/๒๕๕๕
๓๙/๒๕๕๕
๔๒/๒๕๕๕
๔๕/๒๕๕๕
๔๖/๒๕๕๕
๔๗/๒๕๕๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๑๓๓
๓๖, ๑๓๖
๓๙๐
๓๒
๒๕, ๕๔, ๑๑๔
๔๑๔
๑๗๗, ๒๐๙
๔๑๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๑๐
๒๒, ๒๒๒, ๒๖๐
๕๔, ๑๗๘, ๒๙๘, ๓๒๖
๘๒
๒๘๐
๑๔๐, ๒๔๕
๒๖๘
๓๖๖
๒๘, ๑๕๐
๔๑๒
๒๓๖
๔๓๓
๒๙, ๑๙๐
๓๑๗, ๓๕๑
๗๒, ๗๕, ๒๐๙, ๓๒๓, ๓๓๕
๑๑๘, ๒๕๐, ๓๓๐
๙๑
๑๘๙

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗๑

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๔๙/๒๕๕๕
๕๐/๒๕๕๕
๕๑/๒๕๕๕
๕๒/๒๕๕๕
๕๓/๒๕๕๕
๕๔/๒๕๕๕
๕๖/๒๕๕๕
๕๘/๒๕๕๕
๖๐/๒๕๕๕
๖๒/๒๕๕๕
๖๔/๒๕๕๕
๖๕/๒๕๕๕
๖๗/๒๕๕๕
๖๘/๒๕๕๕
๖๙/๒๕๕๕
๗๐/๒๕๕๕
๗๑/๒๕๕๕
๗๓/๒๕๕๕
๗๖/๒๕๕๕
๗๗/๒๕๕๕
๗๘/๒๕๕๕
๘๐/๒๕๕๕
๘๑/๒๕๕๕
๘๒/๒๕๕๕
๘๕/๒๕๕๕
๘๖/๒๕๕๕
๘๘/๒๕๕๕
๘๙/๒๕๕๕

หนา
๔๒๕
๔๐, ๑๙๑
๔๒๒
๗๓, ๑๘๑, ๒๑๐, ๓๒๕
๒๘๕
๑๙๗, ๒๔๘
๓๒๔
๑๕๘, ๒๒๐
๑๔๖, ๑๙๙, ๒๒๐, ๒๓๑
๑๑๔, ๑๙๘, ๒๔๙, ๒๗๙, ๓๔๐
๑๖๑
๑๑๔, ๑๙๘, ๒๕๒, ๓๒๙
๙๒
๕๐, ๒๐๒, ๒๙๐
๑๑๖, ๑๙๘, ๒๖๒
๒๗, ๕๙, ๑๑๕, ๒๔๘
๒๔๗
๕๖, ๑๓๔
๙๘
๖๑
๑๗๒, ๒๐๔
๒๙๙
๘๔
๔๐, ๑๖๘
๔๑๙
๒๑, ๑๐๕, ๑๙๕, ๒๕๔
๑๔๑
๓๕๑
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๗๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๙๑/๒๕๕๕
๙๒/๒๕๕๕
๙๔/๒๕๕๕
๙๖/๒๕๕๕
๙๘/๒๕๕๕
๑๐๑/๒๕๕๕
๑๐๒/๒๕๕๕
๑๐๓/๒๕๕๕
๑๐๔/๒๕๕๕
๑๐๖/๒๕๕๕
๑๐๘/๒๕๕๕
๑๑๐/๒๕๕๕
๑๑๒/๒๕๕๕
๑๑๔/๒๕๕๕
๑๑๕/๒๕๕๕
๑๑๖/๒๕๕๕
๑๑๗/๒๕๕๕
๑๑๘/๒๕๕๕
๑๑๙/๒๕๕๕
๑๒๐/๒๕๕๕
๑๒๑/๒๕๕๕
๑๒๒/๒๕๕๕
๑๒๖/๒๕๕๕
๑๒๗/๒๕๕๕
๑๒๘/๒๕๕๕
๑๒๙/๒๕๕๕
๑๓๐/๒๕๕๕
๑๓๑/๒๕๕๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๓๐
๔๖๔
๔๓๑
๑๒๒, ๑๙๗, ๒๐๒, ๒๔๙, ๒๗๙, ๓๓๙
๒๖๒, ๓๕๐
๒๖, ๓๒
๑๑๙, ๑๙๙, ๒๘๑
๒๙๙
๔๙๔
๓๖
๖๔, ๑๖๒, ๑๗๓, ๒๐๓, ๒๐๕, ๓๑๓, ๓๒๗
๓๔, ๑๓๖
๒๖, ๓๒
๓๙๐, ๔๘๔
๒๓๗, ๓๓๐
๔๒๕
๑๓๔
๙๑
๓๖, ๑๒๗, ๒๔๖
๒๖๙
๔๖, ๑๖๖, ๒๐๓
๔๙๒
๔๕, ๑๘๙
๓๕๒
๒๐๘, ๔๒๕, ๔๘๒
๓๖๖
๔๒๒
๙๘

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗๓

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๑๓๒/๒๕๕๕
๑๓๔/๒๕๕๕
๑๓๕/๒๕๕๕
๑๓๖/๒๕๕๕
๑๓๗/๒๕๕๕
๑๓๘/๒๕๕๕
๑๓๙/๒๕๕๕
๑๔๐/๒๕๕๕
๑๔๑/๒๕๕๕
๑๔๒/๒๕๕๕
๑๔๔/๒๕๕๕
๑๔๕/๒๕๕๕
๑๔๗/๒๕๕๕
๑๔๘/๒๕๕๕
๑๔๙/๒๕๕๕
๑๕๐/๒๕๕๕
๑๕๑/๒๕๕๕
๑๕๓/๒๕๕๕
๑๕๕/๒๕๕๕
๑๕๖/๒๕๕๕
๑๕๗/๒๕๕๕
๑๕๘/๒๕๕๕
๑๕๙/๒๕๕๕
๑๖๐/๒๕๕๕
๑๖๑/๒๕๕๕
๑๖๒/๒๕๕๕
๑๖๓/๒๕๕๕
๑๖๕/๒๕๕๕

หนา
๔๔๖
๒๔๗
๔๖๕
๑๓๗
๓๖๖
๑๙๔, ๔๒๕
๔๑
๖๒
๓๕๒
๒๗, ๑๑๕, ๒๔๑
๔๕๗
๓๙๙
๒๓๒
๘, ๔๙
๔๒๕, ๔๘๒
๔๔๗, ๔๕๓
๒๕, ๑๑๖, ๒๔๒
๓๗๑, ๔๕๕
๒๗, ๑๑๗, ๑๒๑, ๑๙๙, ๒๔๒
๓๘, ๒๙๔, ๓๔๖
๔๕๑
๔๖๕, ๔๙๑, ๔๙๒
๒๙, ๖๒, ๒๒๕, ๒๖๙, ๓๐๘
๒๘, ๑๒๔, ๓๓๒, ๓๓๗, ๓๔๕
๖๘, ๓๐๔
๖๘
๔๔๘, ๔๕๒
๓๘๘, ๔๔๕, ๕๐๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๗๔ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๑๖๗/๒๕๕๕
๑๖๘/๒๕๕๕
๑๗๑/๒๕๕๕
๑๗๒/๒๕๕๕
๑๗๓/๒๕๕๕
๑๗๔/๒๕๕๕
๑๗๕/๒๕๕๕
๑๗๗/๒๕๕๕
๑๗๘/๒๕๕๕
๑๗๙/๒๕๕๕
๑๘๑/๒๕๕๕
๑๘๒/๒๕๕๕
๑๘๓/๒๕๕๕
๑๘๔/๒๕๕๕
๑๘๕/๒๕๕๕
๑๘๖/๒๕๕๕
๑๘๘/๒๕๕๕
๑๙๐/๒๕๕๕
๑๙๑/๒๕๕๕
๑๙๓/๒๕๕๕
๑๙๔/๒๕๕๕
๑๙๕/๒๕๕๕
๑๙๗/๒๕๕๕
๑๙๘/๒๕๕๕
๒๐๑/๒๕๕๕
๒๐๒/๒๕๕๕
๒๐๓/๒๕๕๕
๒๐๔/๒๕๕๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๑๕๑, ๒๑๕
๒๒๕
๑๗๓, ๒๐๕, ๒๙๙, ๓๔๑
๓๖๒
๒๙๑
๔๑, ๒๐๓, ๒๙๑
๓๓๑
๖๐, ๔๙๕
๒๖, ๑๒๓, ๒๕๓, ๒๗๘
๒๐๑
๓๙๗
๙๓, ๔๒๘, ๔๙๖
๔๔๖
๔๕๕
๓๖๖
๒๔๗
๔๔๘
๔๒
๓๗, ๒๘๒
๖๓, ๓๑๔, ๓๔๖, ๓๙๓, ๓๙๖
๔๔, ๑๖๙
๑๔๗
๑๔๗, ๓๙๒
๒๐, ๑๐๘, ๑๘๘
๓๑, ๑๔๘
๒๑๒, ๓๖๘
๔๕๓
๘๗

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗๕

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๒๐๕/๒๕๕๕
๒๐๖/๒๕๕๕
๒๐๘/๒๕๕๕
๒๐๙/๒๕๕๕
๒๑๐/๒๕๕๕
๒๑๑/๒๕๕๕
๒๑๒/๒๕๕๕
๒๑๓/๒๕๕๕
๒๑๔/๒๕๕๕
๒๑๕/๒๕๕๕
๒๑๗/๒๕๕๕
๒๒๐/๒๕๕๕
๒๒๑/๒๕๕๕
๒๒๒/๒๕๕๕
๒๒๓/๒๕๕๕
๒๒๔/๒๕๕๕
๒๒๕/๒๕๕๕
๒๒๖/๒๕๕๕
๒๒๗/๒๕๕๕
๒๒๘/๒๕๕๕
๒๓๒/๒๕๕๕
๒๓๓/๒๕๕๕
๒๓๔/๒๕๕๕
๒๓๖/๒๕๕๕
๒๓๗/๒๕๕๕
๒๔๐/๒๕๕๕
๒๔๒/๒๕๕๕
๒๔๓/๒๕๕๕

หนา
๑๐, ๒๑๘, ๒๒๒
๓๘๗
๒๗
๓๙๐, ๔๘๔
๒๗๗, ๓๓๖, ๓๔๑
๙๔
๗๖
๑๔๔, ๒๔๔
๘๘
๑๒๓, ๑๕๐, ๒๒๓, ๒๗๓, ๓๔๔
๘๒
๗๔, ๑๘๑, ๒๑๐, ๓๒๑
๓๖๔
๑๒๗, ๒๑๔
๔๙๖
๔๒, ๑๖๒
๔๖๒
๑๖๐, ๑๘๐
๒๐๐, ๒๐๖
๒๖, ๗๘, ๑๘๔, ๓๑๘
๓๒, ๖๒, ๑๔๘, ๒๗๘, ๓๐๗
๓๙๐
๑๕๑
๙๐
๔๒๗
๔๗๓
๒๓๗
๑๑๙, ๒๐๐, ๒๒๔, ๒๖๔
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๗๖ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๒๔๖/๒๕๕๕
๒๔๙/๒๕๕๕
๒๕๐/๒๕๕๕
๒๕๒/๒๕๕๕
๒๕๓/๒๕๕๕
๒๕๔/๒๕๕๕
๒๕๗/๒๕๕๕
๒๖๐/๒๕๕๕
๒๖๑/๒๕๕๕
๒๖๒/๒๕๕๕
๒๖๓/๒๕๕๕
๒๖๕/๒๕๕๕
๒๖๖/๒๕๕๕
๒๖๘/๒๕๕๕
๒๗๒/๒๕๕๕
๒๗๔/๒๕๕๕
๒๗๕/๒๕๕๕
๒๗๖/๒๕๕๕
๒๗๗/๒๕๕๕
๒๗๙/๒๕๕๕
๒๘๑-๒๘๒/๒๕๕๕
๒๘๓/๒๕๕๕
๒๘๔/๒๕๕๕
๒๘๕/๒๕๕๕
๒๘๗/๒๕๕๕
๒๘๘/๒๕๕๕
๒๘๙/๒๕๕๕
๒๙๑/๒๕๕๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๑๓๗
๒๖
๑๕๖
๓๖๓
๑๖๔
๑๔๑
๓๙๐, ๔๙๒
๔๔๘
๔๘, ๑๖๗
๒๖, ๒๔๒
๕๕
๔๗๒
๑๗๖, ๒๐๖, ๒๑๑
๒๐
๓๕๓, ๔๓๖
๔๘๓, ๔๙๑
๔๒๕
๒๒, ๑๐๘
๔๖
๑๕๔
๔๙๗
๔๔
๓๙๕
๓๖๙
๑๒๔, ๒๐๐, ๒๒๖, ๒๗๒, ๓๔๕
๔๙๐
๓๙๐, ๓๙๑, ๔๘๔
๒๖

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗๗

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๒๙๒/๒๕๕๕
๒๙๓/๒๕๕๕
๒๙๕/๒๕๕๕
๒๙๖/๒๕๕๕
๒๙๗/๒๕๕๕
๒๙๙/๒๕๕๕
๓๐๑/๒๕๕๕
๓๐๒/๒๕๕๕
๓๐๕/๒๕๕๕
๓๐๖/๒๕๕๕
๓๐๗/๒๕๕๕
๓๐๙/๒๕๕๕
๓๑๐/๒๕๕๕
๓๑๓/๒๕๕๕
๓๑๔/๒๕๕๕
๓๑๕/๒๕๕๕
๓๑๖/๒๕๕๕
๓๑๗/๒๕๕๕
๓๑๘/๒๕๕๕
๓๑๙/๒๕๕๕
๓๒๐/๒๕๕๕
๓๒๕/๒๕๕๕
๓๒๖/๒๕๕๕
๓๒๗/๒๕๕๕
๓๒๙/๒๕๕๕
๓๓๑/๒๕๕๕
๓๓๒/๒๕๕๕
๓๓๔/๒๕๕๕

หนา
๓๙๐
๒๗
๔๔
๔๕
๓๕๗
๗๒
๗๔
๓๐, ๑๓๕
๔๓๒
๒๑๓, ๒๒๑
๓๓, ๔๙๓
๓๑, ๓๓, ๓๖๕
๗๒
๗๓, ๑๘๓, ๒๑๖
๔๒๕, ๔๘๑
๗๐
๓๕๘
๗๑
๗๑
๗๖
๒๐๑, ๒๒๖, ๒๗๔, ๓๔๙, ๓๖๔
๕๕, ๑๗๓, ๒๐๕, ๒๐๖, ๓๐๑
๓๕๙
๓๘๙
๘๓
๙๔
๕๐๒
๔๖
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑๑๗๘ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๓๓๖/๒๕๕๕
๓๓๘/๒๕๕๕
๓๔๐/๒๕๕๕
๓๔๑/๒๕๕๕
๓๔๒/๒๕๕๕
๓๔๓/๒๕๕๕
๓๔๔/๒๕๕๕
๓๕๒/๒๕๕๕
๓๕๕/๒๕๕๕
๓๕๘/๒๕๕๕
๓๖๑/๒๕๕๕
๓๖๓/๒๕๕๕
๓๘๔/๒๕๕๕
๓๘๙/๒๕๕๕
๓๙๕/๒๕๕๕
๓๙๖/๒๕๕๕
๓๙๗/๒๕๕๕
๓๙๘/๒๕๕๕
๓๙๙/๒๕๕๕
๔๐๐/๒๕๕๕
๔๐๕/๒๕๕๕
๔๐๗/๒๕๕๕
๔๐๙/๒๕๕๕
๔๑๑/๒๕๕๕
๔๑๘/๒๕๕๕
๔๒๓/๒๕๕๕
๔๒๗/๒๕๕๕
๔๒๘/๒๕๕๕
๔๓๒/๒๕๕๕
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หนา
๕๑
๔๔๙
๒๘๘, ๓๕๐
๒๘, ๓๘, ๑๙๒
๔๒๕
๑๑
๑๑๙, ๒๔๕
๔๒๕, ๔๘๒
๓๖๙
๓๙๐, ๔๓๑
๓๕๙, ๔๓๗
๔๒๖
๔๗๖
๔๘๕
๓๖๖
๓๗๔, ๓๙๔
๔๒๓
๔๕๙, ๔๗๖
๔๕๗
๔๓๐, ๕๐๐
๔๑๖, ๔๒๗
๓๖๖
๓๖๖
๔๗๔
๔๓๙, ๔๙๘
๔๗๑, ๔๙๙
๓๖๐
๔๙๑
๔๖๒

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗๙

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๔๕๓/๒๕๕๕
๔๕๙/๒๕๕๕
๔๖๐/๒๕๕๕
๔๖๒/๒๕๕๕
๔๖๓/๒๕๕๕
๔๖๕/๒๕๕๕
๔๗๑/๒๕๕๕
๔๗๕/๒๕๕๕
๔๘๒-๔๘๘/๒๕๕๕
๔๙๐/๒๕๕๕
๕๑๖/๒๕๕๕
๕๒๖/๒๕๕๕
๕๒๗/๒๕๕๕
๕๓๗/๒๕๕๕
๕๓๘/๒๕๕๕
๕๖๒/๒๕๕๕
๕๖๘/๒๕๕๕
๕๖๙/๒๕๕๕
๕๗๔/๒๕๕๕
๖๒๕/๒๕๕๕
๖๒๘/๒๕๕๕
๖๔๖/๒๕๕๕
๖๙๓/๒๕๕๕
อ.๔๖/๒๕๕๕
อ.๘๙/๒๕๕๕
อ.๑๓๕/๒๕๕๕
อ.๓๙๑/๒๕๕๕
อ.๔๕๑/๒๕๕๕
อ.๕๔๖/๒๕๕๕

หนา
๓๙๐, ๓๙๑, ๔๖๕, ๔๗๑
๓๙๐, ๓๙๑, ๔๘๖, ๔๙๒
๓๙๐, ๓๙๑, ๔๖๓, ๔๙๒
๔๘๓
๓๙๙
๓๙๐, ๔๙๒
๔๗๒
๓๗๒
๔๐๘
๔๙๒
๔๒๔
๓๕๕
๓๙๑, ๔๙๒
๔๒๗
๔๑๗
๓๙๑, ๔๙๒
๓๙๑, ๔๘๖, ๔๙๒
๔๖๐, ๔๗๖
๔๘๑, ๔๙๓
๓๙๑
๓๙๗
๔๐๑
๓๙๑
๔๔๔
๔๗๐
๔๖๔, ๔๗๕
๔๕๙, ๔๖๑, ๔๗๑
๔๔๔
๔๔๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

ตารางแสดงการปรับเค้าโครงการนาเสนอเนื้ อหา
ของภาค ๒ แนวคาวิ นิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง
คาชีแ้ จง โดยทีค่ ณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองได้มมี ติให้
ปรับปรุงเค้าโครงการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือฯ เล่มที่ ๔ ภาค ๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
เฉพาะเรื่อง เพื่อให้การกาหนดหัวข้อครอบคลุมเนื้อหาคาวินิจฉัยของศาลปกครองได้มากยิง่ ขึน้
เค้าโครงการนาเสนอเนื้อหาภาค ๒ ของหนังสือฯ เล่มที่ ๔ จึงแตกต่างไปจากหนังสือฯ เล่มที่ ๑-๓
ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าเนื้อหาในภาค ๒ ของหนังสือฯ ดังกล่าว จึงขอชี้แจง
การใช้งาน “ตารางการปรับเค้าโครงการนาเสนอเนื้อหาของภาค ๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
เฉพาะเรือ่ ง” ดังต่อไปนี้
๑. หัวตาราง (คอลัมน์) ประกอบด้วย
คอลัมน์ท่ี ๑ “เรือ่ ง”
หมายถึง เค้าโครงของหนังสือฯ เล่มที่ ๔
คอลัมน์ท่ี ๒ “เล่มที”่
หมายถึง หนังสือฯ เล่มที่ ๑, ๒ หรือ ๓
คอลัมน์ท่ี ๓ “เรือ่ ง (เดิม)” หมายถึง หัว ข้อ ที่ป รากฏอยู่ใ นหนัง สือ ฯ เล่ ม ที่ ๑-๓
ซึ่งมีค วามเกี่ย วข้อ งกับหัว ข้อ ตามเค้าโครง
ของหนังสือฯ เล่มที่ ๔
คอลัมน์ท่ี ๔ “หน้า”
หมายถึง หน้าของเรื่อง (เดิม) ทีป่ รากฏอยู่ในหนังสือฯ
เล่มที่ ๑-๓
๒. ชื่อบท
เนื่อ งจากหนังสือฯ เล่ มที่ ๔ มีการเปลี่ยนแปลงการนาเสนอเนื้อหา ทัง้ ที่เป็ นการ
รวมเนื้อหาและกระจายเนื้อหา ซึง่ บางบทมีการแก้ไขชื่อบท และบางบทได้ถูกยกเลิกไป ดังนัน้
จึงได้วงเล็บบทเดิมของหนังสือฯ เล่มที่ ๑-๓ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทของหนังสือฯ เล่มที่ ๔
ไว้ดว้ ย
ตัว อย่างเช่น บทที่ ๒ คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
(บทที่ ๒ และบทที่ ๒๙ เดิม)
๓. การระบุรายละเอียดในตาราง
๓.๑ บททีม่ กี ารรวมหรือกระจายเนื้อหา
เพื่อให้ทราบว่าหัวข้อในบททีม่ กี ารรวมหรือกระจายเนื้อหา เป็ นหัวข้อที่ปรากฏ
อยูใ่ นบทใดของหนังสือฯ เล่มที่ ๑-๓ จึงได้ระบุบทกากับไว้ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ตัวอย่างเช่น

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๘๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

บทที่ ๒ คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (บทที่ ๒ และบทที่ ๒๙ เดิม)
๑. การออกกฎเกณฑ์เกีย่ วกับ
๑
บทที่ ๒
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
๓.๑ การออกประกาศกาหนดเขตพืน้ ที่
๘๙๙-๙๐๑
ธรรมชาติ
ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนทีใ่ ช้
ประกอบกับเรือยนต์ทาการ
ประมง
บทที่ ๒๙
๑. การออกประกาศกาหนดเขตพืน้ ที่
๑๓๙๗-๑๓๙๘
ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนทีใ่ ช้
ประกอบกับเรือยนต์ทาการประมง

หัวข้อ ๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ปรากฏหัวข้อที่เกี่ยวข้องอยู่ในหนังสือฯ เล่มที่ ๑ บทที่ ๒ หัวข้อ ๓.๑ การออกประกาศกาหนด
เขตพื้น ที่ห้า มใช้เ ครื่อ งมือ อวนรุน ที่ใ ช้ป ระกอบกับ เรือ ยนต์ ท าการประมง หน้ า ๘๙๙-๙๐๑
และบทที่ ๒๙ หัวข้อ ๑. การออกประกาศกาหนดเขตพื้นทีห่ ้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับ
เรือยนต์ทาการประมง หน้า ๑๓๙๗-๑๓๙๘
๔.๒ เครือ่ งหมาย (-) ทีป่ รากฏในตาราง
หมายถึง หนังสือฯ เล่มที่ ๑-๓ ไม่มหี วั ข้อใดทีเ่ กี่ยวข้องกับเค้าโครงของหนังสือฯ
เล่มที่ ๔ หัวข้อนัน้

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๘๓

เรือ่ ง
เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
หน้ า
บทที่ ๑ การนาหลักกฎหมายทัวไปตามรั
่
ฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง
๑. หลักความเสมอภาค
๑
๑. หลักความเสมอภาค
๘๖๑-๘๗๓
(การห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
(การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม)
โดยไม่เป็ นธรรม)
๒
๑. หลักความเสมอภาค
๔๑๓-๔๒๓
(การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม)
๓
๑. หลักความเสมอภาค
๓๖๗-๓๗๕
(การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม)
๒. หลักการเคารพศักดิศรี
๑
๒. หลักการเคารพศักดิศรี
๘๗๓-๘๗๕
์
์
ความเป็ นมนุษย์
ความเป็ นมนุษย์
๓. หลักการคุม้ ครองสิทธิ
๑
๓. หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
๘๗๕-๘๘๑
และเสรีภาพของบุคคล
ของบุคคล
๒
๓. หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
๔๒๓-๔๒๘
ของบุคคล
๓
๓. หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
๓๗๕-๓๗๙
ของบุคคล
๔. หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน
๑
๔. หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน
๘๘๒-๘๘๕
๕. หลักกฎหมายทัวไปว่
่ าด้วย
๒
๕. หลักกฎหมายทัวไปว่
่ าด้วย
๔๒๘-๔๓๔
ความแน่นอนและความชัดเจน
ความแน่นอนและความชัดเจน
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
๖. หลักความได้สดั ส่วน
๒
๖. หลักความได้สดั ส่วน
๔๓๔-๔๓๗
๓
๖. หลักความได้สดั ส่วน
๓๘๐-๓๙๓
บทที่ ๒ คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (บทที่ ๒ และบทที่ ๒๙ เดิม)
๑. การออกกฎเกณฑ์เกีย่ วกับ
๑
บทที่ ๒
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
๓.๑ การออกประกาศกาหนดเขตพืน้ ที่
๘๙๙-๙๐๑
ธรรมชาติ
ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนทีใ่ ช้
ประกอบกับเรือยนต์ทาการ
ประมง
บทที่ ๒๙
๑. การออกประกาศกาหนดเขตพืน้ ที่
๑๓๙๗-๑๓๙๘
ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนทีใ่ ช้
ประกอบกับเรือยนต์ทาการประมง

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๘๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เล่มที่

๓

๒. การออกคาสังเกี
่ ย่ วกับ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ

๑
๒
๓

๓. การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
๓.๑ การควบคุมมลพิษ
๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศ
และเสียง
๓.๑.๒ มลพิษทางน้า
๓.๑.๓ มลพิษอื่นและ
ของเสียอันตราย
๓.๒ การออกมาตรการทาง
กฎหมายในการจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒
๓

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
บทที่ ๒
๓.๒ การออกประกาศกาหนดเวลา
ห้ามใช้เครื่องมือทาการประมง
บางชนิดในฤดูปลาวางไข่
บทที่ ๒๙
๒. การออกประกาศกาหนดเวลา
ห้ามใช้เครื่องมือทาการประมง
บางชนิดในฤดูปลาวางไข่
๓.๔ การออกประกาศกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
การอนุญาตให้ผไู้ ด้รบั อนุญาต
เก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขต
อุทยานแห่งชาติ
๒. กรณีเกีย่ วกับการใช้อานาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยสิง่ แวดล้อม
๒.๕ การพิจารณาอนุญาตให้เอกชน
จัดทาประทานบัตรเหมืองแร่
๒.๕ การพิจารณาอนุญาตให้เอกชน
จัดทาประทานบัตรเหมืองแร่
๒.๖ การจัดเก็บเงินผลประโยชน์พเิ ศษ
เพื่อประโยชน์แก่รฐั เพื่อตอบแทน
การออกประทานบัตร

๔. กรณีเกีย่ วกับความรับผิดของรัฐ
๕.๑ การดาเนินการกาจัดขยะ
โดยใช้ทด่ี นิ ตาบลราชาเทวะ
เป็ นทีฝ่ งั กลบ
๓.๓ การออกประกาศกาหนดเขต
ควบคุมมลพิษ

หน้ า
๙๐๑-๙๐๒

๑๓๙๘-๑๓๙๙

๔๑๑-๔๑๔

๘๘๙-๘๙๙
๔๓๙-๔๔๒
๓๙๕-๔๐๑
๔๐๑-๔๐๕

๔๕๒-๔๕๓
๔๑๔-๔๒๕

๙๐๒-๙๐๔

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๘๕

เรือ่ ง
๓.๓ การทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)

เล่มที่
๑
๒

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑. กรณีเกีย่ วกับการรับรองสิทธิชุมชน
๒.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทา EIA
๓
๒.๘ การรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธปี ระชาพิจารณ์
๔. ความรับผิดในค่าเสียหาย
๑
๕. กรณีเกีย่ วกับการเยียวยา
หรือค่าทดแทนของรัฐ
ความเสียหายของบุคคล
๒
๔. กรณีเกีย่ วกับความรับผิดของรัฐ
๓
๕. กรณีเกีย่ วกับการเยียวยา
ความเสียหายของบุคคล
บทที่ ๓ คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
๑. กรณีเกีย่ วกับอาหาร
๑
๔. กรณีเกีย่ วกับการควบคุม
การแพร่กระจายของมะละกอ
ตัดต่อสารพันธุกรรม (GMOs)
๒. กรณีเกีย่ วกับยา
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการแก้ไขทะเบียน
ตารับยา
๓. กรณีเกีย่ วกับสินค้าไม่ปลอดภัย
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการห้ามขายสินค้า
ทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายหรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผูบ้ ริโภค
๔. กรณีเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
๑
๓. กรณีเกีย่ วกับการพิจารณา
หน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เรื่องร้องเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
บทที่ ๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
๑. การควบคุมอาคาร
๑.๑ ข้อพิพาทเกีย่ วกับการฟ้อง
เพิกถอนกฎ
๑.๑.๑ กฎกระทรวง
๑.๑.๒ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
๑.๒ ข้อพิพาทเกีย่ วกับ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร

หน้ า
๘๘๗-๘๘๙
๔๔๓-๔๕๑
๔๐๕-๔๑๐
๙๐๗-๙๑๖
๔๕๒-๔๕๓
๔๑๔-๔๒๕

๙๒๑-๙๒๔

๙๑๘-๙๑๙
๙๑๗-๙๑๘

๙๑๙-๙๒๑

-

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๘๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่า
เจ้าพนักงานท้องถิน่
ไม่ออกใบอนุญาต
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หรือไม่ออก
ใบรับแจ้งตามคาขอ

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่า
เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่
ออกใบอนุญาต
โดยมิชอบ
๑.๓ ข้อพิพาทเกีย่ วกับ
การละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับผูฝ้ า่ ฝืน
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่า
เจ้าพนักงานท้องถิน่
ละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับ
ผูก้ ่อสร้างฯ อาคาร
โดยรุกล้า
ทีส่ าธารณะ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
๑ ๑.๑ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร
๒
๑.๑ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร
๑.๒.๓ การพิจารณาคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
๓
๑.๒ การพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต
หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เกีย่ วกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
๑
๑.๒.๑ การพิจารณาคาขอรับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
และต่อเติมอาคาร
๒
๑.๒.๑ การพิจารณาคาขอรับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
และต่อเติมอาคาร

-

-

หน้ า
๙๒๕-๙๒๙

๔๕๗-๔๕๙

๔๗๑-๔๗๒
๔๒๙-๔๓๓

๙๒๙-๙๓๑

๔๖๐-๔๖๒

-

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๘๗

เรือ่ ง
๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่า
เจ้าพนักงานท้องถิน่
ละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับ
ผูก้ ่อสร้างฯ อาคาร
โดยเว้นระยะหรือ
ระดับระหว่างอาคาร
กับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า หรือ
ทีส่ าธารณะ
โดยฝา่ ฝืนกฎหมาย
๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่า
เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ละเลย
ต่อหน้าที่
ไม่ดาเนินการกับ
ผูก้ ่อสร้างฯ อาคาร
ในบริเวณทีม่ กี าร
กาหนดห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายอื่น
๑.๔ ข้อพิพาทเกีย่ วกับคาสัง่
ของเจ้าพนักงานท้องถิน่
ทีใ่ ห้ผฝู้ า่ ฝืนกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
ดาเนินการ
๑.๔.๑ กรณีการกระทา
ฝา่ ฝืนกฎหมาย
ทีส่ ามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลง
ให้ถูกต้องได้

เล่มที่
๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑.๓.๑ การออกคาสังให้
่ แก้ไข
เปลีย่ นแปลงอาคารทีก่ ่อสร้าง
ฝา่ ฝืนบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ซ้ากันหลายครัง้ โดยมิได้มกี าร
บังคับการเพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสังดั
่ งกล่าว
๑.๓.๘ การไม่ดาเนินการกับ
เจ้าของอาคารทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร

หน้ า
๙๓๓-๙๓๔

๒

๑.๓.๘ การไม่ดาเนินการกับเจ้าของ
อาคารทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร

๔๘๙-๔๙๐

๒

๑.๓.๔ การออกคาสังแก้
่ ไขอาคาร
โดยรือ้ ถอนอาคารบางส่วน

๔๗๘-๔๘๕

๒

๔๙๑-๔๙๓

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๘๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๑.๔.๒ กรณีการกระทาฝา่ ฝืน
กฎหมายทีไ่ ม่สามารถ
แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ให้ถูกต้องได้หรือ
เจ้าของอาคารมิได้
ปฏิบตั ติ ามคาสังให้
่
แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่

เล่มที่
๑

๒

๓

๑.๕ ข้อพิพาทเกีย่ วกับ
การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองของ
เจ้าพนักงานท้องถิน่

๒

๓

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑.๓.๒ การออกคาสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคาร
ทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้
๑.๓.๓ การออกคาสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคาร
ทีก่ ่อสร้างในทีด่ นิ
สาธารณประโยชน์
๑.๓.๓ การออกคาสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคาร
ทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้
๑.๓.๓ การออกคาสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคาร
ทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้
๑.๓.๒ การจัดให้มกี ารรือ้ ถอนอาคาร
โดยเจ้าพนักงานท้องถิน่
๑.๓.๖ การออกคาสังระงั
่ บการใช้
อาคารเพื่อกิจการ
พาณิชยกรรม เนื่องจากเปิ ดใช้
ก่อนผ่านการตรวจสอบจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่
๑.๓.๗ การออกคาสังรื
่ อ้ ถอน
ป้ายโฆษณาโครงเหล็ก
๑.๓.๔ การออกคาสังแก้
่ ไขอาคาร
โดยรือ้ ถอนอาคารบางส่วน
๑.๓.๙ การออกคาสังระงั
่ บการก่อสร้าง
ดัดแปลง รือ้ ถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารและคาสัง่
ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ
ของอาคาร
๑.๓.๑๐ การเพิกถอนใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร

หน้ า
๙๓๔-๙๓๖

๙๓๖-๙๔๐

๔๗๗-๔๗๘

๔๓๔-๔๓๖

๔๗๓-๔๗๗
๔๘๔-๔๘๖

๔๘๖-๔๘๙
๔๓๗-๔๔๓
๔๔๓-๔๔๖

๔๔๖-๔๔๘

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๘๙

เรือ่ ง
๑.๖ ข้อพิพาทเกีย่ วกับการยื่น
คาขอต่อศาลเพื่อให้มคี าสัง่
จับกุมและกักขังบุคคล
ซึง่ ฝา่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
๒. การผังเมือง

เล่มที่
-

เรือ่ ง (เดิ ม)
-

หน้ า
-

๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการผังเมือง
๙๔๐-๙๔๓
๒
๒. กรณีเกีย่ วกับการผังเมือง
๔๙๔-๔๙๖
๓
๒. กรณีเกีย่ วกับการผังเมือง
๔๔๘-๔๕๔
บทที่ ๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสียง
วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม (บทที่ ๕ และบทที่ ๖ เดิม)
๑. คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒. คณะกรรมการกิจการ
๑
บทที่ ๖
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑. กรณีเกีย่ วกับการสรรหากรรมการ
๙๕๑-๙๕๖
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)
๒. กรณีเกีย่ วกับการแก้ไข
๙๕๗-๙๕๙
เปลีย่ นแปลงสัญญาเข้าร่วมงาน
และดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
๓. คณะกรรมการกิจการ
๑
บทที่ ๕
โทรคมนาคม
๑. กรณีเกีย่ วกับการสรรหากรรมการ
๙๔๕-๙๔๗
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.)
๒. กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นสถานะ
๙๔๘-๙๕๐
ขององค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย (ทศท.)
ตามพระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๙๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
หน้ า
บทที่ ๖ คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิ สาหกิ จ (บทที่ ๗ เดิม)
๑. กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจ
๒. การเปลีย่ นสถานะของ
๑
บทที่ ๕
รัฐวิสาหกิจ
๒. กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นสถานะ
๙๔๘-๙๕๐
ขององค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย (ทศท.)
ตามพระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒
บทที่ ๗
๑. กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นสถานะของ
๙๖๑-๙๖๕
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ไปเป็ น บริษทั กฟผ. จากัด
(มหาชน)
๒. กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นสถานะ
๙๖๕-๙๖๙
ของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ไปเป็ น บริษทั ปตท. จากัด
(มหาชน)
๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
๒
๓. กรณีเกีย่ วกับการยุบเลิก
๕๐๑-๕๐๓
องค์การฟอกหนัง
บทที่ ๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิ น การคลัง และการธนาคาร (บทที่ ๘ เดิม)
๑. การลงทุน
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการจ่ายเงินปนั ผล
๙๗๑-๙๗๒
ค้างจ่ายหุน้ สามัญของบริษทั
เงินทุนหลักทรัพย์
๒. กรณีเกีย่ วกับการขายหลักทรัพย์
๙๗๓-๙๗๗
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อบังคับชาระหนี้เงินกู้
๒
๓. กรณีเกีย่ วกับการพิจารณาคาขอ
๕๐๕-๕๐๘
ขึน้ ทะเบียนเป็ นเจ้าหน้าที่
รับอนุญาตของบริษทั หลักทรัพย์
๒. การเงิน การคลัง
และการธนาคาร

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙๑

เรือ่ ง
เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
บทที่ ๘ คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ และการอุตสาหกรรม (บทที่ ๙ เดิม)
๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการชาระเงินรายได้
การเกษตร
ให้แก่กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทรายฯ
๓. กรณีเกีย่ วกับการขอให้เพิกถอน
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายฯ
๔. กรณีเกีย่ วกับการขอให้เพิกถอน
ประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายฯ
๕. กรณีเกีย่ วกับการอนุญาตให้ใช้
ดวงตราสัญลักษณ์ขา้ วไทย
๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
อาหาร
๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการออกกฎกระทรวง
อื่นๆ
กาหนดให้วสั ดุใดเป็ นเทปหรือวัสดุ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการเทปและ
วิทยุโทรทัศน์
๓
บทที่ ๑๒
๕.๕ กรณีขออนุญาตให้นาสุราเข้ามา
ในราชอาณาจักร
บทที่ ๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค (บทที่ ๑๐ เดิม)
๑. การจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการจัดให้มี
สิง่ สาธารณูปโภค
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับการจัดให้มี
สิง่ สาธารณูปโภค
๓
๑. กรณีเกีย่ วกับการจัดให้มี
สิง่ สาธารณูปโภค
๒. การบารุงรักษาและดูแล
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการบารุงรักษา
สิง่ สาธารณูปโภค
และดูแลสิง่ สาธารณูปโภค

หน้ า
๙๘๑-๙๘๔

๙๘๕-๙๙๐

๙๙๐-๙๙๔

๙๙๔-๙๙๖
๙๗๙-๙๘๑

๔๘๗-๔๘๙

๙๙๗-๑๐๑๓
๕๑๑-๕๑๖
๔๖๕-๔๖๙
๑๐๑๓-๑๐๑๖

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๙๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๓. การให้บริการสิง่ สาธารณูปโภค

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓. กรณีเกีย่ วกับการให้บริการ
สิง่ สาธารณูปโภค
บทที่ ๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนราคาญ
(บทที่ ๑๑ และบทที่ ๑๒ เดิม)
๑. อาหารและยา
๑
บทที่ ๑๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการแก้ไขทะเบียน
ตารับยา
๓. กรณีเกีย่ วกับการจ่ายรางวัลสินบน
นาจับในคดีจบั กุมผูก้ ระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
๒. การจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือ
ทางสาธารณะ
๒.๑ การผ่อนผันให้จาหน่าย
๑
บทที่ ๑๑
สินค้าในทีห่ รือ
๔.๑ การออกประกาศกาหนดจุด
ทางสาธารณะ
ผ่อนผันให้ขายหรือจาหน่ายสินค้า
ในทีห่ รือทางสาธารณะ
๔.๒ ถนนหรือสถานสาธารณะทีค่ วร
อนุญาตหรือผ่อนผันให้เป็ น
ทีจ่ าหน่ายสินค้าได้
๔.๓ การออกใบอนุญาตให้จาหน่าย
สินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
๔.๔ การทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญาตให้จาหน่าย
สินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
ไม่สามารถเข้าไปจาหน่ายสินค้า
ในทีท่ ต่ี นได้รบั อนุญาตได้
๒.๒ การดาเนินการกับผูฝ้ า่ ฝืน
๑
บทที่ ๑๑
จาหน่ายสินค้าในทีห่ รือ
๔.๕ การจับกุมผูค้ า้ แผงลอยทีน่ าสินค้า
ทางสาธารณะ
มาวางขายในบริเวณ
โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ทางสาธารณะ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เล่มที่
๑

หน้ า
๑๐๑๖-๑๐๑๙

๑๐๒๓-๑๐๒๔
๑๐๒๔-๑๐๒๗

๑๐๒๗-๑๐๒๙

๑๐๒๙-๑๐๓๑

๑๐๓๑-๑๐๓๓
๑๐๓๓-๑๐๓๔

๑๐๓๕-๑๐๓๖

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙๓

เรือ่ ง
๓. ระบบบริการสุขภาพ
๓.๑ สวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
๓.๒ การประกันตนตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม

๔. เหตุราคาญ
๔.๑ เหตุราคาญจากการประกอบ
กิจการโรงงาน
๔.๒ เหตุราคาญจากการ
ประกอบกิจการเกีย่ วกับ
รถยนต์ เครื่องจักร และ
เครื่องกล
๔.๓ เหตุราคาญจากการเลีย้ ง
หรือปล่อยสัตว์

เล่มที่

เรือ่ ง (เดิ ม)

หน้ า

๑

บทที่ ๑๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ
รับสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
บทที่ ๑๑
๖. สัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ผปู้ ระกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๐๒๑-๑๐๒๒

-

-

-

๑

บทที่ ๑๒
๓.๑ การประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์

๑๐๕๓-๑๐๕๗

๑

๒

๓

๔.๔ เหตุราคาญจากการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

๑

๔.๕ เหตุราคาญจากการ
ประกอบกิจการ
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

๑

บทที่ ๑๑
๗. กรณีเกีย่ วกับการทาฟาร์ม
เลีย้ งสัตว์
บทที่ ๑๒
๖. กรณีเกีย่ วกับการดูแลสัตว์เลีย้ ง
บทที่ ๑๑
๘. กรณีเกีย่ วกับสุขอนามัย
บทที่ ๑๒
๘. กรณีเกีย่ วกับการออกคาสังระงั
่ บ
เหตุเดือดร้อนราคาญ
บทที่ ๑๒
๓.๒ การประกอบกิจการฆ่า
และชาแหละสุกร
บทที่ ๑๒
๓.๑ การประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์

๑๐๓๙-๑๐๔๑

๕๑๘-๕๒๐

๕๓๒-๕๓๔
๔๗๒-๔๗๓
๔๘๙-๔๙๐

๑๐๕๗-๑๐๕๘

๑๐๕๓-๑๐๕๗

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๙๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๔.๖ เหตุราคาญจากการ
ประกอบกิจการตลาดนัด

เล่มที่
๑

๔.๗ เหตุราคาญจากสุขลักษณะ
ของอาคาร

-

๔.๘ เหตุราคาญในทีห่ รือ
ทางสาธารณะหรือสถานที่
เอกชน

๒

เรือ่ ง (เดิ ม)
บทที่ ๑๒
๔. กรณีเกีย่ วกับการจัดระเบียบการ
ประกอบกิจการตลาดนัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
-

บทที่ ๑๒
๗. กรณีเกีย่ วกับการไม่ดาเนินการ
ออกคาสังระงั
่ บเหตุเดือดร้อน
ราคาญ
บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิ จการ (บทที่ ๑๑ และบทที่ ๑๒ เดิม)
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบ
๑
บทที่ ๑๒
กิจการสถานบริการ
๑. กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ตัง้ สถานบริการ
๒
บทที่ ๑๒
๑. กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ตัง้ สถานบริการ
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบ
๑
บทที่ ๑๒
กิจการโรงงาน
๓.๑ การประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์
๕. กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบ
๒
บทที่ ๑๒
กิจการโรงแรม
๕.๒ กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรม
๓
บทที่ ๑๒
๕.๒ กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรม
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบ
๑
บทที่ ๑๑
กิจการขายทอดตลาด
๕. กรณีเกีย่ วกับการต่อใบอนุญาต
หรือค้าของเก่า
ให้คา้ ของเก่า

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หน้ า
๑๐๕๘-๑๐๖๐

-

๕๓๔-๕๓๖

๑๐๔๓-๑๐๔๘
๕๒๑-๕๒๓

๑๐๕๓-๑๐๕๗
๑๐๖๐-๑๐๖๔

๕๒๗-๕๒๙
๔๗๖-๔๘๑

๑๐๓๖-๑๐๓๙

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙๕

เรือ่ ง

เล่มที่
๒

๓

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์

๓

๖. การออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สุสาน
และฌาปนสถาน

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)

หน้ า

บทที่ ๑๒
๓.๓ การประกอบกิจการประเภท
สะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช่ ารุด
ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
๕.๓ กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า
บทที่ ๑๒
๕.๓ กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า
บทที่ ๑๒
๕.๔ กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
รับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์
บทที่ ๑๒
๒. กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ให้จดั ตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
-

๗. การออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้
สถานตรวจสภาพรถ
บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง (บทที่ ๑๓ เดิม)
๑. การคมนาคมและการขนส่ง
ทางบก
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการมีคาสังให้
่
นายทะเบียนขนส่งจังหวัดชะลอ
การดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์
ตามมติของคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลาง
๑.๒ การประกอบการขนส่ง
๑.๓ การกาหนดเส้นทางเดินรถ
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการกาหนดเส้นทาง
เดินรถทับซ้อนกัน
๓. กรณีเกีย่ วกับการสังเปลี
่ ย่ นแปลง
เส้นทางเดินรถโดยสารในเหตุ
ฉุกเฉิน

๕๒๔-๕๒๖

๕๓๐-๕๓๒

๔๘๑-๔๘๔

๔๘๔-๔๘๗

๑๐๔๘-๑๐๕๓
-

๑๐๖๕-๑๐๖๖

๑๐๖๖-๑๐๖๘
๑๐๖๙-๑๐๗๖

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๙๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๑.๔ การดูแลรักษาทาง

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะ
หรืออุปกรณ์ในการจัดทา
บริการสาธารณะ
ด้านคมนาคมและขนส่ง
ทางบก
๑.๖ โครงการทีเ่ ป็ นบริการ
สาธารณะด้านคมนาคม
และขนส่งทางบก

เล่มที่
๒

๑

๖. กรณีเกีย่ วกับการสังยกเลิ
่
กการ
ทดลองติดตัง้ เครื่องแสดงหมายเลข
รถประจาทางล่วงหน้าบริเวณ
ใกล้ป้ายหยุดรถประจาทาง
๒. การคมนาคมและการขนส่ง
๓
๗. กรณีเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ทางน้า
ให้ปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้า
บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน (บทที่ ๑๔ เดิม)
๑. การดูแลรักษาทีด่ นิ อันเป็ น
๑
๕. กรณีเกีย่ วกับการดูแลรักษาทีด่ นิ
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
๒
๕. กรณีเกีย่ วกับการดูแลรักษาทีด่ นิ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
๓
๕. กรณีเกีย่ วกับการดูแลรักษาทีด่ นิ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
๒. การจัดทีด่ นิ เพื่อประชาชน
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการออกหนังสือ
ในทีด่ นิ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ
๓. กรณีเกีย่ วกับการเพิกถอนหรือ
แก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ทีอ่ อกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน
๔. กรณีเกีย่ วกับการออกใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๓

เรือ่ ง (เดิ ม)
๕. กรณีเกีย่ วกับการละเลยต่อหน้าที่
ในการควบคุมดูแลการบูรณะและ
ปรับปรุงทางหลวง
๔. กรณีเกีย่ วกับการติดแผ่นป้าย
โฆษณาปิ ดบังบริเวณกระจก
หน้าต่างตูร้ ถไฟโดยสาร

หน้ า
๕๓๗-๕๔๐

๑๐๗๖-๑๐๗๘

๔๙๔-๔๙๘

๔๙๘-๕๐๒

๑๑๑๔-๑๑๒๓
๕๖๗-๕๗๖
๕๔๑-๕๕๐
๑๐๗๙-๑๐๙๖
๑๑๐๕-๑๑๑๑

๑๑๑๑-๑๑๑๔
๕๔๑-๕๕๑

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙๗

เรือ่ ง

เล่มที่

๓

๔. การรังวัดทีด่ นิ

๑

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม

๒
๑
๒
๓

๖. กรณีอ่นื ๆ
๖.๑ การจัดทีด่ นิ เพื่อการครองชีพ
๖.๒ การจัดรูปทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรม
๖.๓ การปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรม
๖.๔ การเช่าทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรม
๖.๕ การบริหารจัดการ
ทีร่ าชพัสดุ

๓

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓. กรณีเกีย่ วกับการเพิกถอนหรือ
แก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ทีอ่ อกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑. กรณีเกีย่ วกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ
๓. กรณีเกีย่ วกับการเพิกถอนหรือ
แก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ทีอ่ อกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑.๓ การรับรองแนวเขตทีด่ นิ ของ
ผูป้ กครองท้องที่
๗. กรณีเกีย่ วกับการรังวัดทีด่ นิ
๒. กรณีเกีย่ วกับการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม
๒. กรณีเกีย่ วกับการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม
๒. กรณีเกีย่ วกับการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม

-

๑๐. กรณีเกีย่ วกับการจัดทีด่ นิ เพื่อการ
ครองชีพ
-

๑
๓
-

๖. กรณีเกีย่ วกับการปฏิรปู ทีด่ นิ
๖. กรณีเกีย่ วกับการปฏิรปู ทีด่ นิ
-

๒

๘. กรณีเกีย่ วกับการอุทศิ ทีด่ นิ ให้แก่
ทางราชการ
๙. กรณีเกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุ

๓

หน้ า
๕๕๘-๕๖๗

๕๐๓-๕๒๕
๕๓๒-๕๔๑

๑๐๘๗-๑๐๙๐
๕๗๗-๕๘๒
๑๐๙๖-๑๑๐๕
๕๕๒-๕๕๘
๕๒๕-๕๓๒

๕๕๙-๕๖๑
๑๑๒๓-๑๑๒๕
๕๕๑-๕๕๗
๕๘๒-๕๘๘
๕๕๗-๕๕๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๑๙๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด (บทที่ ๑๕ เดิม)
๑. การจัดสรรทีด่ นิ
๑.๑ การใช้อานาจของ
๓
๑.๖ กรณีเกีย่ วกับอานาจหน้าที่
คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ
ของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรทีด่ นิ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการอนุญาตให้
ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ดาเนินโครงการ
จัดสรรทีด่ นิ
๒
๑.๑ กรณีเกีย่ วกับการอนุญาตให้
ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ
๑.๓ การแก้ไข เปลีย่ นแปลง
๑
๔. กรณีเกีย่ วกับการยื่นคาขอรังวัด
แผนผังโครงการ หรือวิธกี าร
แบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ ในทีด่ นิ จัดสรร
ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรร
ทีด่ นิ
๑.๕ การบารุงรักษา
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร
สาธารณะ
ทีด่ นิ
๓. กรณีเกีย่ วกับการให้บุคคลภายนอก
เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร
ทีด่ นิ
๒
๑.๒ กรณีเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ สาธารณูปโภคในโครงการ
จัดสรรทีด่ นิ
๑.๓ กรณีเกีย่ วกับการให้
บุคคลภายนอกเข้าใช้ประโยชน์
ในทีด่ นิ สาธารณูปโภค
ของโครงการจัดสรรทีด่ นิ
๑.๕ กรณีเกีย่ วกับการเชื่อมถนน
สาธารณประโยชน์ในโครงการ
จัดสรรทีด่ นิ กับทีด่ นิ ของเอกชน
รายอื่น
๑.๖ นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หน้ า

๕๖๔-๕๗๑
๑๑๒๗-๑๑๓๐

๕๘๗-๕๘๘
๑๑๔๐-๑๑๔๒

๑๑๓๐-๑๑๓๘

๑๑๓๘-๑๑๔๐

๕๘๘-๕๙๑

๕๙๑-๕๙๓

๕๙๔-๕๙๗

-

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙๙

เรือ่ ง
๒. อาคารชุด
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

เล่มที่

เรือ่ ง (เดิ ม)

หน้ า

๒

๒.๒ กรณีฟ้องเพิกถอน
การจดทะเบียนอาคารชุด
ของเจ้าพนักงานทีด่ นิ ทีร่ บั
จดทะเบียนโดยไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าอาคารชุดดังกล่าว
ได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
จากเจ้าพนักงานท้องถิน่
๒.๕ กรณีฟ้องขอให้แก้ไข
การจดทะเบียนอาคารชุด
๒.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนหนังสือ
กรรมสิทธิห้์ องชุดทีอ่ อกในบริเวณ
ทรัพย์สว่ นกลาง
๒.๔ กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ฏิเสธ
การรับจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมโอนกรรมสิทธิห้์ องชุด
๒.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนการ
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การ
นิตบิ ุคคลอาคารชุด
-

๕๙๙-๖๐๒

๓
๒.๒ กรรมสิทธิในห้
์ องชุด
๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุด

๒

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมเกีย่ วกับห้องชุด

๒

๒.๕ นิตบิ ุคคลอาคารชุด

๒

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

-

บทที่ ๑๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตัง้ (บทที่ ๑๖ เดิม)
๑. การจัดการเลือกตัง้
๑.๑ การจัดให้มหี รือไม่จดั ให้มี
๑
๑.๒ กรณีการจัดให้มกี ารเลือกตัง้
การเลือกตัง้
แทนตาแหน่งทีว่ ่างลง
๒
๑.๒ กรณีการจัดให้มกี ารเลือกตัง้
แทนตาแหน่งทีว่ ่างลง
๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตัง้
๑
๑.๑ กรณีการแบ่งเขตการเลือกตัง้
๒
๑.๑ กรณีการแบ่งเขตการเลือกตัง้

๕๗๑-๕๗๕
๕๙๗-๕๙๙

๖๐๔-๖๐๕

๖๐๒-๖๐๔

-

๑๑๔๘-๑๑๕๓
๖๑๐-๖๑๒
๑๑๔๓-๑๑๔๗
๖๐๗-๖๐๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๐๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๒. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร
รับเลือกตัง้
๒.๑ ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
เป็ นผูบ้ ริหารท้องถิน่

เล่มที่

๒.๓ การพิจารณาคุณสมบัตขิ อง
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
เป็ นนายกเทศมนตรี
๒.๒ ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการพิจารณา
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร
รับเลือกตัง้
บทที่ ๑๖ คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน (บทที่ ๑๗ เดิม)
๑. งานทะเบียนราษฎร
๑
๑.๒ ประกาศให้จาหน่ายชื่อ
และรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียนบ้าน
๒
๑.๕ กรณีเกีย่ วกับการออกบ้านเลขที่
๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว
๑
๑.๑ การพิจารณาคาร้องขอมีสญ
ั ชาติ
ของบุคคล
๒
๑.๓ กรณีเกีย่ วกับการพิจารณา
อนุญาตให้บุคคลเข้ามา
ในราชอาณาจักร
๑.๔ กรณีเกีย่ วกับการพิจารณา
อนุญาตให้คนต่างด้าว
ประกอบอาชีพในราชอาณาจักร
๓. งานทะเบียนอาวุธปื น
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับงานทะเบียนอาวุธปื น
๔. งานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั
๑
๓. กรณีเกีย่ วกับงานทะเบียนหุน้ ส่วน
บริษทั
๓
๓. กรณีเกีย่ วกับงานทะเบียนหุน้ ส่วน
บริษทั
๕. งานทะเบียนการพนัน
๒
๔. กรณีเกีย่ วกับงานทะเบียนการพนัน
๖. งานทะเบียนสมาคม
๒
๕. กรณีเกีย่ วกับงานทะเบียนสมาคม
๓
๕. กรณีเกีย่ วกับงานทะเบียนสมาคม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒

เรือ่ ง (เดิ ม)

หน้ า

๖๑๓-๖๑๘

๑๑๕๓-๑๑๕๘

๑๑๖๑-๑๑๖๒

๖๒๓-๖๒๕
๑๑๕๙-๑๑๖๐
๖๑๙-๖๒๑

๖๒๑-๖๒๓

๑๑๖๓-๑๑๖๘
๑๑๖๘-๑๑๗๒
๕๘๐-๕๘๕
๖๒๖-๖๒๘
๖๒๘-๖๓๑
๕๘๖-๕๘๗

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๐๑

เรือ่ ง
เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
๑
บทที่ ๑๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทาละเมิ ด (บทที่ ๑๘ เดิม)
๑. การใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ของหน่วยงาน
ของรัฐกรณีเจ้าหน้าทีก่ ระทา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ในการปฏิบตั หิ น้าที่
๑.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

หน้ า

-

๑

เนื่องจากเค้าโครงหนังสือแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๔ ได้จดั แบ่งหัวข้อตามโครงสร้างของกฎหมาย
ซึ่งแตกต่างจากสารบัญเดิม เป็ นเหตุให้คดีทเ่ี คยจัดอยู่ในบท “คดีปกครองเกีย่ วกับการกระทาละเมิด ” จานวนหนึ่ง ดังจะกล่าว
ต่อไป ไม่สามารถจัดอยู่ในสารบัญใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม สาหรับคดีท่มี ลี กั ษณะดังกล่าวนัน้ ในหนังสือฯ เล่มที่ ๔ นี้ ได้จดั ลง
ในเนื้อหาของบทกฎหมายเฉพาะเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ทัง้ นี้ กรณีดงั ต่อไปนี้ไม่อาจกาหนดไว้ในหัวข้อตามเค้าโครงการนาเสนอใหม่ของหนังสือฯ เล่มที่ ๔ ได้
เล่มที่ ๑ ๒.๑ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ใช้อานาจตามกฎหมาย
หน้า ๑๑๘๑ – ๑๑๘๘
๒.๒ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ออกกฎ คาสังทางปกครอง
่
หรือคาสังอื
่ ่น
หน้า ๑๑๘๙ – ๑๑๙๒
๒.๓ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้า ๑๑๙๒ – ๑๑๙๘
๒.๔ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
หน้า ๑๑๙๘ – ๑๑๙๙
เล่มที่ ๒ ๒.๑ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ใช้อานาจตามกฎหมาย
หน้า ๖๔๗ – ๖๕๖
๒.๒ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ออกกฎ คาสังทางปกครอง
่
หรือคาสังอื
่ ่น
หน้า ๖๕๖ – ๖๘๗
๒.๓ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้า ๖๘๗ – ๖๙๔
๒.๔ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
หน้า ๖๙๔ – ๗๐๑
เล่มที่ ๓ ๒.๑ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ใช้อานาจตามกฎหมาย
หน้า ๖๓๑ – ๖๓๕
๒.๒ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ออกกฎ คาสังทางปกครอง
่
หรือคาสังอื
่ ่น
หน้า ๖๓๕ – ๖๔๔
๒.๓ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้า ๖๔๔ – ๖๕๖
๒.๔ การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร
หน้า ๖๕๖ – ๖๖๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๐๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๑.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
๑.๓ การส่งสานวนการสอบสวน
ให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ
๑.๔ การออกคาสังเรี
่ ยกให้
เจ้าหน้าทีช่ ดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากการ
กระทาละเมิด
๑.๕ อายุความการใช้สทิ ธิไล่เบีย้
จากเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทาละเมิด
๒. การใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของหน่วยงานของรัฐ
กรณีเจ้าหน้าทีก่ ระทาละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐ
๒.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด
๒.๒ กระบวนการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

เล่มที่
-

เรือ่ ง (เดิ ม)
-

หน้ า
-

-

-

-

๓

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๕๘๙-๖๐๓

-

-

-

-

-

-

๒

๑.๔ การให้โอกาสแก่ผกู้ ระทาละเมิด
ได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานก่อนออก
คาสังให้
่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๑.๔ การให้โอกาสแก่ผกู้ ระทาละเมิด
ได้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานก่อนออก
คาสังให้
่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๑.๗ การส่งสานวนการสอบสวนให้
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ

๖๓๘-๖๔๒

๑.๑ ความรับผิดอันเกิดจาก
การกระทาละเมิดโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

๑๑๗๓-๑๑๗๗

๓

๒.๓ การส่งสานวนการสอบสวน
ให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ
๒.๔ การออกคาสังเรี
่ ยกให้
เจ้าหน้าทีช่ ดใช้
ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทาละเมิด

๑.๑.๑ กรณีทเ่ี ป็ นการกระทาละเมิด
อันเกิดจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

๓

๑

๖๑๗-๖๒๖

๖๒๖-๖๒๗

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๐๓

เรือ่ ง

เล่มที่

๒

๓

๒.๕ อายุความการใช้สทิ ธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทา
ละเมิด

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑.๒ การร่วมรับผิดของผูบ้ งั คับบัญชา
ในกรณีทผ่ี ใู้ ต้บงั คับบัญชากระทา
ละเมิด และหักส่วนความรับผิด
ของหน่วยงานของรัฐออกจาก
ความรับผิดทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทา
ละเมิดต้องชดใช้
๑.๑ ความรับผิดอันเกิดจาก
การกระทาละเมิดโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๑.๒ การร่วมรับผิดของผูบ้ งั คับบัญชา
และการหักส่วนความรับผิด
ของหน่วยงานของรัฐ
๑.๕ การออกคาสังให้
่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
โดยไม่เป็ นไปตามองค์ประกอบ
ของกฎหมาย
๑.๖ การออกคาสังเรี
่ ยกให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้เงินกรณีทก่ี ารกระทาละเมิด
เกิดก่อนพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มีผลใช้บงั คับ
๑.๑ ความรับผิดอันเกิดจาก
การกระทาละเมิดโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง
๑.๒ การร่วมรับผิดของผูบ้ งั คับบัญชา
และการหักส่วนความรับผิด
ของหน่วยงานของรัฐ
๑.๓ ระยะเวลาการใช้สทิ ธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่
ผูก้ ระทาละเมิด

หน้ า
๑๑๗๗-๑๑๗๙

๖๓๓-๖๓๕

๖๓๕-๖๓๘

๖๔๒-๖๔๓

๖๔๓-๖๔๗

๕๘๙-๖๐๕

๖๐๕-๖๐๗

๑๑๗๙-๑๑๘๑

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๐๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑.๓ อายุความการใช้สทิ ธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่
ผูก้ ระทาละเมิด
๓. การใช้มาตรการบังคับ
๓
๑.๘ การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองให้เป็ นไปตามคาสัง่
ทางปกครองให้เป็ นไปตามคาสัง่
เรียกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้
ให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้ค่าสินไหม
ค่าสินไหมทดแทน
ทดแทน
บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น (บทที่ ๑๙ เดิม)
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๑.๑ การกาหนดเขตทีด่ นิ
๑
๑.๓ การดาเนินการตาม
ทีจ่ ะเวนคืน
พระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน
ในกรณีทม่ี กี ารตราพระราช
กฤษฎีกาสองฉบับไม่ต่อเนื่องกัน
๑.๖ การเวนคืนเพื่อขยายเขตทาง
บริเวณทางแยกและเพื่อการ
มองเห็นเพื่อความปลอดภัย
ของผูใ้ ช้เส้นทาง
๑.๒ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทน
๑
๑.๒ การแจ้งสิทธิและระยะเวลา
การเวนคืน
ในการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
ค่าทดแทนทราบ
๒
๑.๑๑ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทน
ทีด่ นิ
๑.๑๒ ผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน
๑.๓.๑ ค่าทดแทนทีด่ นิ
๑
๑.๑ การพิจารณากาหนดค่าทดแทน
ทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืน
๒
๑.๑ การพิจารณากาหนดค่าทดแทน
ทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืน
๑.๑๐ การจ่ายเงินค่าทดแทนทีด่ นิ ที่
ถูกเวนคืน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เล่มที่
๓

หน้ า
๖๐๘-๖๑๗

๖๒๘-๖๓๐

๑๒๐๙-๑๒๑๐

๑๒๑๓-๑๒๑๕

๑๒๐๗-๑๒๐๘

๗๓๗-๗๔๑
๗๔๑-๗๔๓

๑๒๐๑-๑๒๐๗
๗๐๓-๗๒๓
๗๓๕-๗๓๗

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๐๕

เรือ่ ง

๑.๓.๒ ค่าทดแทน
สิง่ ปลูกสร้าง
๑.๓.๓ ค่าทดแทน
ต้นไม้
๑.๓.๔ ค่าทดแทนทีด่ นิ
ส่วนทีเ่ หลืออันมี
ราคาลดลง
๑.๓.๕ ค่าทดแทน
ความเสียหาย
อันเนื่องจาก
การทีต่ อ้ งออกจาก
อสังหาริมทรัพย์
ทีถ่ ูกเวนคืน
๑.๔ การขอให้เวนคืน
สิง่ ปลูกสร้างส่วนทีเ่ หลือ
จากการเวนคืน
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือ
จัดซือ้ ทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือ
จากการเวนคืน

เล่มที่
๓

๓
๑

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑.๑ การพิจารณากาหนดค่าทดแทน
ทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืน
๑.๑๐ การจ่ายเงินค่าทดแทนทีด่ นิ
ทีถ่ ูกเวนคืน
๑.๑๔ การพิจารณากาหนดค่าทดแทน
สิง่ ปลูกสร้าง
๑.๔ การกาหนดค่าทดแทนกรณีทด่ี นิ
ถูกเวนคืนบางส่วนและ
ส่วนทีเ่ หลือมีราคาลดลง
๑.๕ การกาหนดค่าทดแทน
ความเสียหายจากการทีต่ อ้ งออก
จากอสังหาริมทรัพย์ทถ่ี ูกเวนคืน

หน้ า
๖๖๕-๖๗๑
๖๗๖-๖๗๗
๖๘๒-๖๘๕
๑๒๑๑-๑๒๑๒

๑๒๑๒-๑๒๑๓

-

-

-

๒

๑.๘ การขอให้เวนคืนหรือจัดซือ้
อสังหาริมทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือ
เพิม่ เติม
๑.๘ การขอให้เวนคืนหรือจัดซือ้
อสังหาริมทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือ
เพิม่ เติม
๑.๙ การใช้อานาจของเจ้าหน้าทีใ่ นการ
เข้าครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน
กรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเร่งด่วน

๗๒๖-๗๒๘

๓

๑.๖ การกาหนดให้การเวนคืน
เป็ นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น
โดยเร่งด่วน

๒

๑.๗ การขอคืนทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืน

๓

๑.๑๓ การขอคืนทีด่ นิ ส่วนทีม่ ไิ ด้
นาไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืน

๖๗๔-๖๗๖

๗๒๘-๗๓๕

๖๗๘-๖๘๒

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๐๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๑.๘ ดอกเบีย้ เงินค่าทดแทน
การเวนคืน

เล่มที่
๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๑.๗ การชาระดอกเบีย้ ในจานวนเงิน
ค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
๑.๗ การชาระดอกเบีย้ ในจานวนเงิน
ค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
๑.๗ การชาระดอกเบีย้ ในจานวนเงิน
ค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
๑.๑.๖ การกาหนดค่าทดแทนทีด่ นิ
ต้องคานึงถึงความเสียหาย
ของเจ้าของทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั
จากการถูกเวนคืนด้วย

หน้ า
๑๒๑๕-๑๒๑๘

๑๒๑๘-๑๒๒๕

๒
-

๒.๑ การกาหนดแนวเขต
เดินสายไฟฟ้า
๒.๒ การพิจารณาค่าทดแทนทีด่ นิ
๒.๓ การจ่ายค่าทดแทนทีด่ นิ
ให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ ยู่นอกเขต
เดินสายไฟฟ้า
๒.๒ การพิจารณาค่าทดแทนทีด่ นิ
-

-

-

๒

๓

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหาย
จากการถูกเวนคืน

๒. การรอนสิทธิ
๒.๑ การรอนสิทธิเพื่อบริการ
สาธารณะเกีย่ วกับไฟฟ้า
๒.๑.๑ การกาหนดแนวเขต
เดินสายส่งไฟฟ้า
๒.๑.๒ การกาหนดเงิน
ค่าทดแทน

๒.๑.๓ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
ค่าทดแทน
๓. การเรียกร้องค่าทดแทน
ความเสียหายกรณีเพิกถอน
คาสังทางปกครอง
่
๓.๑ การเพิกถอนคาสัง่
ทางปกครองทีช่ อบด้วย
กฎหมายซึง่ เป็ นการ
ให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั คาสัง่

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒

๑
๑

๗๒๔-๗๒๖

๖๗๒-๖๗๔

๗๒๑-๗๒๓

๑๒๒๕-๑๒๓๔
๑๒๓๔-๑๒๓๕

๗๔๓-๗๔๗
-

-

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๐๗

เรือ่ ง
เล่มที่
เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๒ การเพิกถอนคาสัง่
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึง่ เป็ นการ
ให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั คาสัง่
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ (บทที่ ๒๐ เดิม)
๑. การจัดทาประกาศจัดซือ้
๑
๑.๑ การกาหนดคุณสมบัตอิ นั เป็นการ
หรือจัดจ้าง
ตัดสิทธิเอกชนในการเข้าเสนอ
ราคาไว้ล่วงหน้า
๑.๒ การรวมงาน ๓ ประเภท ไว้ใน
ประกาศสอบราคาคราวเดียวกัน
๑.๓ การกาหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะของพัสดุทจ่ี ะจัดซือ้
ไว้ในประกาศประกวดราคา
โดยเพิม่ เติมหรือแตกต่างจากที่
กาหนดในคูม่ อื ผูซ้ อ้ื ซึง่ กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทาขึน้
๑.๔ การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของ
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
๑.๕ การกาหนดระยะเวลาเพื่อให้หรือ
ขายเอกสารสอบราคา
๒
๑.๑ การกาหนดคุณสมบัตอิ นั เป็นการ
ตัดสิทธิเอกชนในการเข้าเสนอ
ราคาไว้ล่วงหน้า
๑.๔ การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
๓. ข้อพิพาทในขัน้ ตอนการพิจารณา
คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
๓
๑.๔ การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของ
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
๑.๖ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุโดยเฉพาะเจาะจง
อันเป็ นการเอือ้ ประโยชน์แก่
ผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะ

หน้ า
-

๑๒๓๗-๑๒๓๘

๑๒๓๘-๑๒๔๐
๑๒๔๐-๑๒๔๑

๑๒๔๒-๑๒๔๕
๑๒๔๖-๑๒๔๗
๗๔๙-๗๕๖

๗๕๗-๗๕๙
๗๖๒-๗๖๕
๖๘๗-๖๙๐
๖๙๐-๖๙๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๐๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

๒. การเผยแพร่ประกาศ
จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

เล่มที่

๑
๒
๓

๓. การอนุมตั สิ งซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ าง

๑
๒

๓

๔. การยกเลิกการจัดซือ้ หรือจัดจ้าง

๑
๒
๓

๕. การจัดทาสัญญา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๒

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓. ข้อพิพาทในขัน้ ตอนการพิจารณา
คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
๒. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการเผยแพร่
ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง
๒. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการเผยแพร่
ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง
๒. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการเผยแพร่
ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง
๓. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการพิจารณา
อนุมตั สิ งซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ าง
๔.๕ การมีคาสังไม่
่ อนุมตั จิ า้ ง
ผูเ้ สนอราคาต่าสุดซึง่ มีคุณสมบัติ
ด้านเครื่องจักรและด้านเงินทุน
ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
ประกวดราคา
๔.๖ การมีคาสังไม่
่ อนุมตั จิ า้ ง
ผูเ้ สนอราคาต่าสุดซึง่ ยื่น
เสนอราคาโดยใช้สาเนาเอกสาร
ใบเสนอราคาไม่ใช้ตน้ ฉบับจริง
๔.๗ การมีคาสังอนุ
่ มตั ซิ อ้ื หรือจ้าง
จากผูเ้ สนอราคาทีม่ คี ุณภาพ
และคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์
ต่อทางราชการแม้จะมิได้เป็ น
ผูเ้ สนอราคาต่าสุด
๔. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการยกเลิก
การจัดซือ้ จัดจ้าง
๕. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการยกเลิก
การจัดซือ้ จัดจ้าง
๕. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการยกเลิก
การจัดซือ้ จัดจ้าง
๖. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการจัดทา
สัญญา

หน้ า
๖๙๖-๗๐๒
๑๒๔๗-๑๒๔๙
๗๕๙-๗๖๒
๖๙๔-๖๙๕
๑๒๔๙-๑๒๕๔
๗๖๖-๗๖๙

๗๐๓-๗๐๕

๗๐๕-๗๐๘

๑๒๕๔-๑๒๖๑
๗๖๙-๗๗๕
๗๐๘-๗๒๐

๗๗๕-๗๗๖

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๐๙

เรือ่ ง
๖. หลักประกันซอง

เล่มที่
๒

เรือ่ ง (เดิ ม)
๗. ข้อพิพาทในขัน้ ตอนการคืน
หลักประกันซอง
๗. การสังให้
่ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
๑
๕. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนอื่น
๒
๘. ข้อพิพาทในขัน้ ตอนการสังให้
่ เป็ น
ผูท้ ง้ิ งาน
๓
๘. กรณีพพิ าทในขัน้ ตอนการสังให้
่ เป็ น
ผูท้ ง้ิ งาน
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (บทที่ ๒๑ เดิม)
๑. สัญญาทางปกครองตามที่
กฎหมายกาหนด (มาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองฯ)
๑.๑ สัญญาสัมปทาน
๑.๒ สัญญาทีใ่ ห้จดั ทาบริการ
๑
๑.๕.๑ การบอกเลิกสัญญาโดยอ้างว่า
สาธารณะ
การจัดทาสัญญาไม่ได้
ดาเนินการตามระเบียบหรือ
แนวทางในการจัดทาสัญญา
ของทางราชการ
๒
๑.๕.๔ การบอกเลิกสัญญาโดยใช้
เอกสิทธิของหน่
วยงาน
์
ทางปกครองผูว้ ่าจ้าง
๑.๓ สัญญาจัดให้มี
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
สิง่ สาธารณูปโภค
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
๓
๑. กรณีเกีย่ วกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์
๑
๓. กรณีเกีย่ วกับสัญญาสัมปทานทาไม้
จากทรัพยากรธรรมชาติ
ปา่ ชายเลน
๓
๔. กรณีเกีย่ วกับสัญญาว่าด้วย
การทาเหมืองตามประทานบัตร
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติ
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับสัญญาทุนการศึกษา
ของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการ
๔. กรณีเกีย่ วกับสัญญาจ้างลูกจ้าง
ในศาลปกครองสูงสุด
ของส่วนราชการ
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๔

หน้ า
๗๗๖-๗๗๘
๑๒๖๑-๑๒๖๓
๗๗๘-๗๘๑
๗๒๑-๗๓๐

๑๒๘๘-๑๒๘๙

๘๑๐-๘๑๒

๑๒๖๕-๑๒๙๙
๗๘๓-๘๓๕
๗๓๑-๗๗๔
๑๓๑๒-๑๓๑๔
๗๘๘-๗๙๒

๑๒๙๙-๑๓๑๑
๑๓๑๔-๑๓๑๕

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๑๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เล่มที่
๒

๓
๒

เรือ่ ง (เดิ ม)
๒. กรณีเกีย่ วกับสัญญาทุนการศึกษา
๔. กรณีเกีย่ วกับสัญญาจ้างลูกจ้าง
ของส่วนราชการ
๒. กรณีเกีย่ วกับสัญญาทุนการศึกษา
๑.๓.๑ การกาหนดอัตราค่าปรับ

๒.๒ สัญญาทางปกครอง
ตามแนวคาวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าที่
ระหว่างศาล
บทที่ ๒๑ คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ (บทที่ ๒๒ เดิม)
๑. การแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการแต่งตัง้
อนุญาโตตุลาการ
๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
๓
๔. กรณีเกีย่ วกับการร้องคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการ
๓. การเพิกถอนคาชีข้ าดของ
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการเพิกถอนคาชีข้ าด
อนุญาโตตุลาการ
ของอนุญาโตตุลาการ
๔. การบังคับตามคาชีข้ าดของ
๑
๓. กรณีเกีย่ วกับการบังคับตาม
อนุญาโตตุลาการ
คาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
บทที่ ๒๒ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (บทที่ ๒๓ เดิม)
๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการใช้อานาจทางการ
บริหารบุคลากรขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
๒. กรณีเกีย่ วกับการใช้อานาจตาม
พระราชบัญญัตมิ มี ติและคาสังให้
่
กรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด
พ้นจากตาแหน่ง
๓. กรณีเกีย่ วกับการเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัตจิ ากการไม่ไป
ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยไม่แจ้งเหตุ
อันสมควร

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หน้ า
๘๓๖-๘๔๔
๘๔๕-๘๔๖
๗๗๕-๗๘๗
๗๘๖-๗๘๙

๑๓๑๗-๑๓๑๙
๗๙๓-๘๐๓
๑๓๑๙-๑๓๒๒
๑๓๒๒-๑๓๒๖

๑๓๒๗-๑๓๓๐

๑๓๓๐-๑๓๓๒

๑๓๓๓-๑๓๓๔

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑๑

เรือ่ ง

เล่มที่
๒

เรือ่ ง (เดิ ม)
๒. กรณีเกีย่ วกับการใช้อานาจตาม
พระราชบัญญัตมิ มี ติและคาสังให้
่
กรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด
พ้นจากตาแหน่ง
-

๑.๒ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
๑.๓ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๒.๑ องค์กรอัยการ
๒.๒ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
บทที่ ๒๓ คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (บทที่ ๒๔ เดิม)
๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ
๒. การออกหมายเรียกและ
หมายอาญา
๓. การจับ ขัง จาคุก ค้น
และปล่อยตัวชัวคราว
่
๔. การแจ้งข้อหา
๕. การสอบสวน
๖. การเปรียบเทียบปรับ
๗. การสรุปสานวนและการสังคดี
่
๘. การดาเนินการเกีย่ วกับของกลาง
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการคืนทรัพย์
ในคดีอาญา
ของกลางในคดีอาญา
๒. กรณีเกีย่ วกับการดูแลรักษาทรัพย์
ของกลาง
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับการคืนทรัพย์
ของกลางในคดีอาญา

หน้ า
๘๔๙-๘๕๔

-

-

๑๓๓๖-๑๓๔๓
๑๓๔๔-๑๓๔๕
๘๕๗-๘๕๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๑๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เรือ่ ง (เดิ ม)
หน้ า
๒. กรณีเกีย่ วกับการดูแลรักษาทรัพย์
๘๕๙-๘๖๑
ของกลาง
๓
๑. กรณีเกีย่ วกับการคืนทรัพย์
๘๐๗-๘๑๑
ของกลางในคดีอาญา
บทที่ ๒๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์ (บทที่ ๒๕ เดิม)
๑. การพระราชทานอภัยโทษ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับความชอบ
๑๓๔๗-๑๓๔๘
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ
๒. กรณีเกีย่ วกับการพิจารณาลดโทษ
๑๓๔๙-๑๓๕๒
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูซ้ ง่ึ จะได้รบั พระราชทานอภัยโทษ
ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. การราชทัณฑ์
บทที่ ๒๕ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ (บทที่ ๒๖ เดิม)
๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย
๑.๑ สภาทนายความ
๑
๑.๑ สภาทนายความ
๑๓๕๓-๑๓๕๖
๒
๑.๑ สภาทนายความ
๘๖๕-๘๗๗
๓
๑.๑ สภาทนายความ
๘๑๕-๘๒๗
๑.๒ เนติบณ
ั ฑิตยสภา
๑
๑.๒ เนติบณ
ั ฑิตยสภา
๑๓๕๖-๑๓๕๗
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบ
โรคศิลปะ
๒.๑ แพทยสภา
๑
๒.๑ แพทยสภา
๑๓๕๘-๑๓๖๑
๒
๒.๑ แพทยสภา
๘๗๗-๘๘๕
๓
๒.๑.๒ กรณีเกีย่ วกับการประพฤติผดิ
๘๒๘-๘๓๕
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของ
แพทย์ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒.๒ ทันตแพทยสภา
๓
๒.๑.๒ กรณีเกีย่ วกับการประพฤติผดิ
๘๒๘-๘๓๐
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของ
แพทย์ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เล่มที่

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑๓

เรือ่ ง
๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
๒.๔ สภาการพยาบาล
๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

เล่มที่
๑
๒

๒.๓ คณะกรรมการสถานพยาบาล

๑

๓. กรณีเกีย่ วกับองค์กรวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรม
๓. กรณีเกีย่ วกับองค์กรวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรม
๔.๑ สภาวิชาชีพบัญชี
๔.๑ สภาวิชาชีพบัญชี
-

๒
๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี
๕. องค์กรวิชาชีพ
ด้านสถาปตั ยกรรม
๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีต
ศิลปกรรม
๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่นๆ
๗.๑ สัตวแพทยสภา

เรือ่ ง (เดิ ม)
๒.๒ คณะกรรมการวิชาชีพ

๑
๓
-

หน้ า
๑๓๖๒-๑๓๖๓
๘๘๖-๘๙๓
๑๓๖๓-๑๓๖๔
๘๙๓-๘๙๗
๑๓๖๔-๑๓๖๘
๘๓๘-๘๔๑
-

-

-

-

๓

๒.๑.๒ กรณีเกีย่ วกับการประพฤติผดิ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของ
แพทย์ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๔.๒ คณะกรรมการธุรกิจนาเทีย่ ว
และมัคคุเทศก์
๔.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

๘๓๕-๘๓๗

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจ
๑
นาเทีย่ วและมัคคุเทศก์
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัด
๑
เอกชน
๗.๔ คุรุสภา
บทที่ ๒๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา (บทที่ ๒๗ เดิม)
๑. การคัดเลือกบุคคล
๒
๖. กรณีเกีย่ วกับการเพิกถอนประกาศ
เข้ารับการศึกษา
รายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๗. กรณีเกีย่ วกับการพิจารณา
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบคัดเลือก
เข้าเป็ นนักเรียนพลตารวจ

๑๓๖๘-๑๓๖๙
๑๓๗๐-๑๓๗๑
๙๐๐-๙๐๓

๙๐๓-๙๐๗

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๑๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๒. การขอรับทุนการศึกษา

เล่มที่
๑

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

๑

๔. การสอบและประเมินผล

๑

๕. การสาเร็จการศึกษา

๓

๖. การพ้นสภาพการเป็ นนักเรียน
หรือนักศึกษา

๑
๓

๗. การดาเนินกิจการการศึกษา

๑
๓

เรือ่ ง (เดิ ม)
๒. กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
เพื่อรับทุน
๓. กรณีเกีย่ วกับการอนุมตั ผิ สู้ อบ
คัดเลือกเพื่อรับทุน
๔. กรณีเกีย่ วกับข้อปฏิบตั ใิ นการสอบ
ของนักศึกษา
๔. กรณีเกีย่ วกับข้อปฏิบตั ใิ นการสอบ
ของนักศึกษา
๘. กรณีเกีย่ วกับการไม่อนุมตั ปิ ริญญา
เนื่องจากขาดคุณสมบัตเิ ข้าศึกษา
ตามหลักสูตร
๕. กรณีเกีย่ วกับการพ้นสภาพการเป็ น
นักเรียนหรือนักศึกษา
๕. กรณีเกีย่ วกับการพ้นสภาพการเป็ น
นักเรียนหรือนักศึกษา
๑. กรณีเกีย่ วกับการเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรียน
๙. กรณีเกีย่ วกับการขอโอนกิจการ
โรงเรียน
๑๐. กรณีเกีย่ วกับการจัดพิมพ์
ตาราเรียน

๑๑. กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
อาจารย์ผสู้ อน
บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ (บทที่ ๒๘ เดิม)
๑. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑
๒.๑ การขอให้เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
สิทธิการเช่าทีร่ าชพัสดุ
๒.๒ กรณีเกีย่ วกับการขอให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับการไต่สวน
และการสรุปสานวน

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

หน้ า
๑๓๗๕-๑๓๗๗

๑๓๗๗-๑๓๗๘
๑๓๗๘-๑๓๘๑
๑๓๗๘-๑๓๘๑
๘๔๗-๘๔๙

๑๓๘๑-๑๓๘๘
๘๔๓-๘๔๖
๑๓๗๓-๑๓๗๕
๘๕๐-๘๕๑
๘๕๒-๘๕๔
๘๕๔-๘๕๗

๑๓๙๒-๑๓๙๔
๑๓๙๔-๑๓๙๖

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑๕

เรือ่ ง

เล่มที่
๓

เรือ่ ง (เดิ ม)
๒.๒ กรณีเกีย่ วกับการขอให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับการไต่สวน
และการสรุปสานวน
๒.๓ การขอให้เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
หนังสือร้องเรียน
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๒. การขอเปลีย่ นแปลง
๑ ๑. กรณีเกีย่ วกับการขอแก้ไขข้อมูล
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข่าวสารส่วนบุคคล
บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษี อากรและค่าธรรมเนี ยม (บทที่ ๓๐ เดิม)
๑. ภาษีอากร
๑.๑ ภาษีเงินได้
๑
๔. กรณีเกีย่ วกับการประกาศยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่
ลูกจ้างทีไ่ ด้รบั เงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ จากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
๓
๖. กรณีเกีย่ วกับการออกคาสังอายั
่ ด
ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวล
รัษฎากร
๑.๒ ภาษีมลู ค่าเพิม่
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการจดทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
๑.๓ ภาษีบารุงท้องที่
๑
๓. กรณีเกีย่ วกับการรับการประเมิน
ภาษีตามแบบแสดงรายการทีด่ นิ
เพื่อชาระภาษีบารุงท้องทีซ่ ้าซ้อน
๒. ค่าธรรมเนียม
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ในทีด่ นิ
๕. กรณีเกีย่ วกับการขอคืนเงิน
ค่าคาขอ ค่าจดทะเบียน และภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จากการ
ยกเลิกการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมโอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ

หน้ า
๘๕๙-๘๖๒

๘๖๓-๘๖๕
๑๓๘๙-๑๓๙๒

๑๔๐๗-๑๔๐๘

๘๖๙-๘๗๒

๑๔๐๒-๑๔๐๔

๑๔๐๔-๑๔๐๖

๑๔๐๑-๑๔๐๒

๑๔๐๘-๑๔๑๑

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๑๖ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เรือ่ ง (เดิ ม)
หน้ า
๕. กรณีเกีย่ วกับการขอคืนเงิน
๙๑๓-๙๑๕
ค่าคาขอ ค่าจดทะเบียน และภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จากการ
ยกเลิกการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมโอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ
บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิ การสังคม (บทที่ ๓๑ เดิม)
๑. การจัดหางานและคุม้ ครอง
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับสัญญาค้าประกัน
๑๔๑๖-๑๔๑๙
คนหางาน
การปฏิบตั ติ ามสัญญาของ
ผูร้ บั อนุญาตจัดหางาน
๓. กรณีเกีย่ วกับการหักหลักประกัน
๑๔๑๙-๑๔๒๐
การทางานของผูร้ บั อนุญาต
จัดหางาน
๒
๓. กรณีเกีย่ วกับการหักหลักประกัน
๙๑๗-๙๑๙
การทางานของผูร้ บั อนุญาต
จัดหางาน
๔. การละเลยไม่ตดิ ตามดูแลสิทธิ
๙๒๐-๙๒๓
และประโยชน์ของคนงานไทย
ในต่างประเทศ
๒. การทางานของคนต่างด้าว
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการขออนุญาตทางาน ๑๔๑๓-๑๔๑๖
ของคนต่างด้าว
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิ น (บทที่ ๓๒ เดิม)
๑. ราชการส่วนกลาง
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับราชการส่วนกลาง
๑๔๒๑
๒. ราชการส่วนภูมภิ าค
๒.๑ จังหวัด
๒.๒ อาเภอ
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับราชการส่วนภูมภิ าค
๑๔๒๑-๑๔๒๘
๓
๒.๒.๓ กรณีพน้ จากตาแหน่งด้วยเหตุ
๘๗๖-๘๗๘
เป็ นผูเ้ สียชื่อในทางทุจริต
๓. ราชการส่วนท้องถิน่
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑
๓.๑ การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
๑๔๒๘-๑๔๓๑
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตาบล
๑
๓.๒.๑ กรณีเกีย่ วกับคุณสมบัตเิ รื่อง
๑๔๓๒-๑๔๓๖
ภูมลิ าเนาของสมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
๓.๓ การพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภา
๑๔๔๓-๑๔๕๕
ท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เล่มที่
๒

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑๗

เรือ่ ง

เล่มที่

๒

๓

๓.๓ เทศบาล

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๔.๑ กรณีการแจ้งญัตติการประชุม
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับการ
ถอดถอนสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถิน่
๓.๓.๕ การพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
ทีป่ ระชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ลงมติไม่ให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
๓.๓.๑ กรณีผกู้ ากับดูแลใช้อานาจ
ออกคาสังให้
่ สมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พ้นจากตาแหน่ง
๓.๓.๒ กรณีการพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในสัญญาหรือกิจการทีท่ ากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๓.๓ กรณีการพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุเป็ นผูม้ พี ฤติกรรม
ในทางทุจริตหรือเสือ่ มเสีย
ทางศีลธรรม
๓.๕.๒ กรณีการเปิ ดอภิปราย
ในทีป่ ระชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับ
การถอดถอนสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถิน่
๓.๖.๑ กรณีผวู้ ่าราชการจังหวัดมีคาสัง่
ยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๓.๒.๒ กรณีเกีย่ วกับคุณสมบัติ
เรื่องการเสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ

หน้ า
๑๔๕๕-๑๔๕๘

๙๓๕-๙๓๙

๘๗๙-๘๘๑

๘๘๒-๘๘๔
๘๘๖-๘๘๘

๘๘๘-๘๙๙

๙๐๕-๙๐๗

๙๐๗-๙๑๐

๑๔๓๖-๑๔๓๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๑๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เล่มที่

๒

๓

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๒.๓ กรณีเกีย่ วกับลักษณะต้องห้าม
ของสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
๓.๓.๒ กรณีการพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระทา
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
๓.๔.๒ กรณีการเปิ ดอภิปราย
ในทีป่ ระชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เกีย่ วกับการถอดถอน
สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาท้องถิน่
๓.๑ การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
๓.๓.๒ กรณีการพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในสัญญาหรือกิจการ
ทีก่ ระทากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
๓.๓.๖ การพ้นจากตาแหน่งกรณี
ถูกศาลมีคาพิพากษาให้เป็ น
บุคคลล้มละลายซึง่ ศาล
ยังไม่สงให้
ั ่ พน้ จากคดี
๓.๔ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่
แทนตาแหน่งทีว่ ่าง
๓.๓.๒ กรณีการพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในสัญญาหรือกิจการ
ทีก่ ระทากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

หน้ า
๑๔๓๙-๑๔๔๒

๑๔๔๖-๑๔๕๐

๑๔๕๙-๑๔๖๐

๙๒๖-๙๒๙
๙๓๐-๙๓๔

๙๓๙-๙๔๑

๙๔๑-๙๔๔
๘๘๔-๘๘๖

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑๙

เรือ่ ง

เล่มที่

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๓.๕ การพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
ทีป่ ระชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ลงมติไม่ให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
๓.๔ กรุงเทพมหานคร
๓
๓.๗ การบริหารราชการภายใน
กรุงเทพมหานคร
๓.๕ เมืองพัทยา
บทที่ ๓๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (บทที่ ๓๓ เดิม)
๑. การสรรหาและคัดเลือก
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการสรรหา
และคัดเลือก
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับการสรรหา
และคัดเลือก
๓
๑. กรณีเกีย่ วกับการสรรหา
และคัดเลือก
๒. การบรรจุและแต่งตัง้
๑
๕. กรณีเกีย่ วกับการพิจารณาอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์
๒
๗. กรณีเกีย่ วกับการบรรจุและแต่งตัง้
๓. การย้าย การโอน
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับการย้าย และการสัง่
และการสังให้
่ ไปปฏิบตั หิ น้าที่
ให้ไปปฏิบตั หิ น้าที่
๒
๒. กรณีเกีย่ วกับการย้าย และการสัง่
ให้ไปปฏิบตั หิ น้าที่
๓
๒. กรณีเกีย่ วกับการย้าย และการสัง่
ให้ไปปฏิบตั หิ น้าที่
๔. การบรรจุและแต่งตัง้
๑
๔. กรณีเกีย่ วกับการบรรจุและแต่งตัง้
กลับเข้ารับราชการ
กลับเข้ารับราชการ
๓
๔. กรณีเกีย่ วกับการบรรจุและแต่งตัง้
กลับเข้ารับราชการ
๕. การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
๑
๓. กรณีเกีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
๒
๓. กรณีเกีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
๓
๓. กรณีเกีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน

หน้ า
๙๐๐-๙๐๔

๙๑๐-๙๑๕
๑๔๖๑-๑๔๗๒
๙๔๕-๙๔๙
๙๑๗-๙๒๓
๑๔๘๔-๑๔๘๗
๙๕๗-๙๖๐
๑๔๗๒-๑๔๗๕
๙๔๙-๙๕๔
๙๒๓-๙๓๗
๑๔๘๐-๑๔๘๔
๙๕๙-๙๖๐
๑๔๗๕-๑๔๘๐
๙๕๔-๙๕๖
๙๓๗-๙๕๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๒๐ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง
๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๓ การกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับของข้าราชการ
๒
๘. การเลื่อนระดับของข้าราชการ
๓
๘. การเลื่อนระดับของข้าราชการ
๗. การบริหารงานบุคคลอื่นๆ
๑
๖. กรณีเกีย่ วกับการลงเวลา
ปฏิบตั ริ าชการ
บทที่ ๓๒ คดีปกครองเกี่ยวกับวิ นัยข้าราชการ (บทที่ ๓๔ เดิม)
๑. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับการแต่งตัง้
สอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
๒. กรณีเกีย่ วกับการดาเนินการ
สอบสวนทางวินยั ของ
คณะกรรมการสอบสวน
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับการแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
๒. กรณีเกีย่ วกับการดาเนินการ
สอบสวนทางวินยั ของ
คณะกรรมการสอบสวน
๓
๑. กรณีเกีย่ วกับการแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
๒. กรณีเกีย่ วกับการดาเนินการ
สอบสวนทางวินยั ของ
คณะกรรมการสอบสวน
๒. คาสังลงโทษทางวิ
่
นยั
๒.๑ กรณีความผิดวินยั
อย่างไม่รา้ ยแรง
๒.๑.๑ คาสังลงโทษ
่
๓
๒.๑ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
ภาคทัณฑ์
พยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ได้มโี อกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน
๒.๑.๒ คาสังลงโทษ
่
๑
๒.๑ การแจ้งข้อกล่าวหาและการ
ตัดเงินเดือน
ให้โอกาสแก้ขอ้ กล่าวหา

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

เล่มที่
๑

หน้ า
๑๔๗๘-๑๔๘๐
๙๖๐-๙๖๖
๙๖๐-๙๗๒
๑๔๘๗-๑๔๘๙

๑๔๙๑-๑๔๙๘
๑๔๙๘-๑๕๐๓

๙๖๗-๙๗๕
๙๗๕-๙๘๒

๙๗๓-๙๗๘
๙๗๘-๑๐๐๖

๙๙๒-๙๙๕

๑๔๙๘-๑๔๙๙

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๒๑

เรือ่ ง

เล่มที่
๒

๓

๒.๑.๓ คาสังลงโทษ
่
ลดขัน้ เงินเดือน

๒.๒ กรณีความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง
๒.๒.๑ คาสังลงโทษ
่
ปลดออก

๓

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๙ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั กรณี
ข้าราชการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการด้วยความอุตสาหะ
เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของทางราชการ และประมาท
เลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ
๒.๑ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ได้มโี อกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน
๓.๙ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั กรณี
ข้าราชการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการด้วยความอุตสาหะ
เอาใจใส่ระวังรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ และประมาท
เลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ
๒.๑ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ได้มโี อกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน

หน้ า
๑๐๒๒-๑๐๒๔

๓.๑ การพิจารณาในข้อหากระทาการ
อันได้ช่อื ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั ่
อย่างร้ายแรง
๓.๓ การพิจารณาความผิดตามที่
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ปปช.) ชีม้ ลู

๑๕๐๓-๑๕๐๔

๙๘๕-๙๘๙
๙๙๕-๙๙๘

๑๐๖๓-๑๐๖๖

๙๘๓-๙๘๕

๑๕๐๘-๑๕๐๙

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๒๒ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

เล่มที่

๒

๓

๒.๒.๒ คาสังลงโทษไล่
่
ออก

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

๑

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๕ การลงโทษทางวินยั
แก่ผบู้ งั คับบัญชากรณีไม่ควบคุม
การปฏิบตั งิ านของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๓.๗ การเพิกถอนคาสังลงโทษ
่
ทางวินยั ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
๔.๑ การกาหนดความผิดในการ
ลงโทษ กรณีคณะกรรมการ
สอบสวนได้ดาเนินการ
โดยชอบแล้ว
๓.๔ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั กรณี
ข้าราชการต้องหาคดีอาญา
๓.๖ การพิจารณาสังการของ
่
ผูม้ อี านาจ ภายหลังการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั แล้วเสร็จ
๒.๑ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ได้มโี อกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน
๓.๑.๒ กรณีขา้ ราชการตารวจ
มีพฤติการณ์ช่วยเหลือจาเลย
ให้พน้ ความผิด
๓.๒ การพิจารณาในข้อหากระทาการ
ทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
๓.๒ การพิจารณาในข้อหากระทาการ
ทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
๓.๔ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั กรณี
ข้าราชการต้องหาคดีอาญา
๔.๒ กฎหมายเฉพาะมิได้กาหนด
ระยะเวลาในการพิจารณา
อุทธรณ์

หน้ า
๑๕๑๑-๑๕๑๓

๑๕๑๕-๑๕๑๗
๑๕๑๗-๑๕๒๑

๑๐๐๖-๑๐๐๘
๑๐๑๐-๑๐๑๕

๙๗๘-๙๘๓
๙๙๘-๑๐๐๓

๑๐๑๔-๑๐๑๖

๑๐๓๐-๑๐๓๔
๑๕๐๔-๑๕๐๗
๑๕๐๙-๑๕๑๑
๑๕๒๑-๑๕๒๒

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๒๓

เรือ่ ง

เล่มที่
๒

๓

เรือ่ ง (เดิ ม)
๒.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ได้มโี อกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน
๓.๑ การพิจารณาในข้อหากระทาการ
อันได้ช่อื ว่าเป็ นการประพฤติชวั ่
อย่างร้ายแรง
๓.๒ การพิจารณาในข้อหากระทาการ
ทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
๓.๔ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั กรณี
ข้าราชการต้องหาคดีอาญา
๓.๘ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั ฐานละทิง้
หน้าทีร่ าชการ
๓.๑.๑ กรณีขา้ ราชการมีความสัมพันธ์
ฉันชูส้ าวกับภรรยาของ
บุคคลอื่น
๓.๑.๒ กรณีขา้ ราชการตารวจ
มีพฤติการณ์ช่วยเหลือจาเลย
ให้พน้ ความผิด
๓.๑.๓ กรณีขา้ ราชการตารวจ
มีพฤติการณ์เกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติด
๓.๒ การพิจารณาในข้อหากระทาการ
ทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
๓.๓ การพิจารณาความผิดตามที่
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ชีม้ ลู
๓.๔ การสังลงโทษทางวิ
่
นยั กรณี
ข้าราชการต้องหาคดีอาญา

หน้ า
๙๗๕-๙๘๒

๙๘๓-๙๙๗

๙๙๗-๑๐๐๕
๑๐๐๘-๑๐๑๐
๑๐๑๕-๑๐๒๒
๑๐๐๗-๑๐๑๑

๑๐๑๑-๑๐๑๔
๑๐๑๖-๑๐๑๙
๑๐๑๙-๑๐๒๗

๑๐๒๗-๑๐๓๐
๑๐๓๔-๑๐๔๓
๑๐๔๓-๑๐๔๗

๑๐๔๗-๑๐๕๔

ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๒๔ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

เรือ่ ง

๓. คาสังพั
่ กราชการหรือให้ออก
จากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟงั ผล
การสอบสวน

เล่มที่

๑

๓

เรือ่ ง (เดิ ม)
๓.๖ การพิจารณาสังการของ
่
ผูม้ อี านาจ ภายหลังการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั แล้วเสร็จ
๔. กรณีเกีย่ วกับการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์
คาสังลงโทษทางวิ
่
นยั
๓.๖ การพิจารณาสังการของ
่
ผูม้ อี านาจภายหลังการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั แล้วเสร็จ
๑.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั โดยนา
กฎหมายอื่นมาบังคับใช้
โดยอนุโลม
-

หน้ า
๑๐๕๕-๑๐๕๙

๑๐๖๖-๑๐๗๐

๑๕๑๓-๑๕๑๕

๙๗๓-๙๗๘

๔. คาสังให้
่ ออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีทถ่ี ูกสอบสวน
บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิ การของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
(บทที่ ๓๕ เดิม)
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๑
๑. กรณีเกีย่ วกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๑๕๒๓-๑๕๕๑
๒
๑. กรณีเกีย่ วกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๑๐๒๗-๑๐๔๒
๓
๑. กรณีเกีย่ วกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๑๐๗๑-๑๐๘๘
๒. ค่ารักษาพยาบาล
๑
๒. กรณีเกีย่ วกับค่ารักษาพยาบาล
๑๕๕๑-๑๕๕๔
๓. บาเหน็จบานาญ
๒
๓. กรณีเกีย่ วกับบาเหน็จบานาญ
๑๐๔๒-๑๐๔๘
๓
๓. กรณีเกีย่ วกับบาเหน็จบานาญ
๑๐๘๘-๑๑๐๐
๔. การเบิกจ่ายเงินเบีย้ เลีย้ งทหาร
๒
๔. กรณีเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงิน
๑๐๔๘-๑๐๕๐
เบีย้ เลีย้ งทหาร
๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ
-

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

คณะผูจ้ ดั ทา
ประธานคณะผูจ้ ดั ทา
ดร.หัสวุฒ ิ
วิฑติ วิรยิ กุล

ประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะผูจ้ ดั ทา
นายเกษม
นายไพบูลย์
นายวิษณุ
นายวรวิทย์
นายประสิทธิ ์ศักดิ ์
นายสุชาติ
นายไชยเดช

คมสัตย์ธรรม
เสียงก้อง
วรัญญู
กังศศิเทียม
มีลาภ
มงคลเลิศลพ
ตันติเวสส

นายไพโรจน์

มินเด็น

นางรดาวรรณ

วานิช

นายประยูร

ปรีดา

นายไกรรัช
นายภัคพล
นายยงยุทธ
นายวิรยิ ะ

เงยวิจติ ร
โลหะกุลวิช
อนุกูล
วัฒนสุชาติ

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชัน้ ต้น
ประจาศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชัน้ ต้น
ประจาศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชัน้ ต้น
ประจาศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้น
ประจาศาลปกครองสูงสุด
รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
ผูอ้ านวยการสานักประธานศาลปกครองสูงสุด
ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และวิชาการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ศกึ ษาคดีปกครอง

ผูร้ วบรวมข้อมูล
นายวิรยิ ะ
นางสาวณัฐชรี
นางสาวอุมาภรณ์
นางสาวธันวรัตน์
นางสาววันวิสาข์

วัฒนสุชาติ
รุจเิ รข
สุนทรนันท
ธนพิทกั ษ์
เนียมมณี

ผูอ้ านวยการศูนย์ศกึ ษาคดีปกครอง
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
ศาลปกครองแห่งความเชื่ อมัน่

๑๒๒๘ แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง

นางสาวกันยารัตน์
นางสาวกรกนก
นางภัทราภรณ์
นางสาวอมรรัตน์
นายไชยรัตน์
นางสาวพจนีย์
นางสาววรวรรณ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวสิรนิ าถ
นายพันวิชณ์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาววศินี
นางกิง่ กาญจน์
นายประพันธ์
สิบเอก สันติ
นายบุญติด
นายวิจติ ร
นางสาววิลาสินี
นายพรเทพ
นายพัชรพล
นางสาวปิยะพักตร์
นายชัชวาล
นางสาววชิราภรณ์
นายชวิศ
นางสาวนุศณา
นางสาวปณั ณธร
นายสิทธิพงศ์
นางสาววิธู

รูปสมศรี
นวมงาม
ประสาธน์กติ ติคุณ
กันไชย
แขวงโสภา
แดนประเทือง
ชลินทรวัฒน์
หนูสอน
วิสุทธิวชั รกุล
โรจนตันติ
อิทธิวภิ าต
ใจแจ่ม
แพมงคล
เอีย่ มสาอางค์
กองภูมนิ
สุรพัตร
มีมาก
สันทัด
สุขทรัพย์
เตียวัฒนานนท์
พรหมประภัศร์
ขวัญแย้ม
ทองอร่าม
เหล่าปิยสกุล
แก้วมา
เพ็ญศิรพิ นั ธ์
เอือ้ ตระกูลพาณิช
ตัณฑเสน

ศาลปกครองแห่ งความเชื่อมัน่

พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
พนักงานคดีปกครองปฏิบตั กิ าร
เจ้าหน้าทีศ่ าลปกครอง
เจ้าหน้าทีศ่ าลปกครอง
เจ้าหน้าทีศ่ าลปกครอง

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๒๙

ฝ่ ายเลขานุการ
นายวิรยิ ะ
นางสาวธันวรัตน์
นายไชยรัตน์
นางสาวสิรนิ าถ

วัฒนสุชาติ
ธนพิทกั ษ์
แขวงโสภา
วิสุทธิวชั รกุล

ผูอ้ านวยการศูนย์ศกึ ษาคดีปกครอง
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
พนักงานคดีปกครองชานาญการ

ศาลปกครองแห่งความเชื่อมัน่

